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fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, eficacitate educaţională, ofertă
educaţională, structuri şi factori de decizie. Implementarea standardelor de referinţă în
scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi exigenţelor, pe care le presupune integrarea
europeană, afirmarea caracteristilor specifice îmvăţământului românesc şi confirmarea
valorii factorului uman implicat: educator şi educabili.
În cadrul Şcolii Postliceale procesul de predare - învăţare – evaluare s-a desfăşurat
respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în
vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de
lucru care încurajează comunicarea şi dialogul eficient între profesori şi elevi. Planul de
acţiune al şcolii defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a
culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, profesional, social şi al
comunităţii.
Eficienţa şi complexitatea activităţii este definită printr-o abordare modernă care îşi
propune:
- Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Invăţământului;
- Să promoveze un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele
Uniunii Europene;
- Să formeze specialişti în domeniul sanitar ;
- Să modeleze personalităţi puternice cu un set de valori individuale de natură
profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul
şi întreaga carieră.
Componenta prioritară a planului de actiune al scolii instituţională o reprezintă
implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei,
asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre
didactice să fie
capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea
competenţelor şi abilităţilor pe care elevii şi absolvenţii trebuie să şi le însuşească,
dezvoltarea institutionala, adaptarea procesului de invatamant specific adultilor,
centrarea invatamantului pe elev.
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voltarea instituţională vizeaza asigurarea şanselor de dezvoltare profesională pentru care
există oportunităţi pe piaţa muncii locale şi regionale.
Ne motivăm acţiunile întreprinse in functie de aşteptările şi solicitările membrilor
comunităţii educaţionale.
P.A.S.-ul conştientizează necesitatea ameliorării permanente a activităţilor,
stabileşte cadrul adecvat pentru introducerea schimbărilor şi creează un sistem de
monitorizare şi evaluare a efectelor acestor schimbări.
Acest document are atât un scop practic, cât şi unul informativ privind oferta
educaţională a Școlii Postliceale Auxila din Mediaș.

1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII
„Medicina este ştiinţa şi conştiinţa încălzite de iubire faţă de oameni.”
„Cuvântul medicului, figura lui, contează de multe ori mai mult decât medicamentul miraculos.”
Iuliu Haţieganu
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Șco
ala Postliceală „Auxila” își propune să asigure elevilor un act educațional complet pentru a fi
competitivi pe piața muncii, să formeze specialiști capabili să îngrijească oameni sănătoși și
bolnavi".
Misiunea
Ne sumăm misiunea de a forma specialişti în domeniul asistenței sanitare competitivi în sistemul
sanitar din ţară şi strănătate. Școala se angajează să le ofere elevilor un mediu de învăţare şi
instruire practică provocator şi stimulativ, creat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile
individuale, creându-le, pentru tot restul vieţii, dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona. Şcoala
Postliceală „Auxila”, prin întreaga sa activitate urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze
competenţele elevilor, alături de o motivaţie reală a acestora pentru profesia de asistent medical.

1.2. SCURT ISTORIC
1. DATE GEOGRAFICE ȘI ISTORICE
Municipiul Mediaş este aşezat în nordul județelui Sibiu, la confluenţa râurilor Moşna și
Târnava Mare, respectiv la intersecţia meridianului de 24o21' longitudine estică cu paralela
46o10' latitudine nordică, având o altitudine medie de 300m.
Teritoriul Mediaşului a fost locuit încă din neolitic, diverse obiecte şi unelte stând
mărturie alături de arme din epoca bronzului, morminte de incineraţie de pe vremea celţilor și
peste 50 de podoabe din argint de pe vremea dacilor.
Prima menţiune documentară despre Mediaş datează din 1267 iunie 03, când regele
Ștefan cel Tânăr al Ungariei înapoiază voievodului Nicolae al Transilvaniei (1263-1270) moşiile
bunicului

său numite Jula, Mediaş, Micăsasa, Sânmiclăuş şi Dupuş. În 1283 localitatea apare în documente
sub numele de Villa Medyeş, aparţinând celor două scaune săseşti din Şeica Mare şi Mediaş.
Prima incintă de apărare construită din ziduri cu turnuri de strajă a fost realizată in jurul bisericii
Sf. Margareta în 1450.
În documentele de după 1495 Mediaşul este denumit „Civitas”, fapt ce arată ridicarea
aşezării la rang de oraş.
2. DATE DESPRE ŞCOALĂ
In 2014 Fundația Universitară Alma Mater din Sibiu, autorizează la Mediaș, Școala
Postliceală Alma-Mater prin ordinul de ministru nr. 4578/10.09.2014. Începând cu anul școlar
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școala a funcționat cu 3 specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie,
asistent manager în unitati hoteliere.
Școala a apărut ca o alternativă la ceea ce exista ca invățământ privat postliceal in
Mediaș. Astfel în anii școlari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 au fost școlarizați peste 300 de
elevii la cele 3 specializări.
În primăvara anului 2017 Fundația Universitara Alma-Mater din Sibiu și-a anunțat
intenția ca începând cu anul școlar 2017-2018 să renunte în a mai finanța Școala Postliceală pe
care a înființat-o la Mediaș. Imediat au fost întreprinse demersuri de preluare a școlii de către
holding-ul german Auxila, care de altfel a fost partener de practică al școlii încă de la înființare.
A fost înființată Asociația Pflege-Kompetenz-Zentrum, care a preluat baza materială
și autorizarea școlii iar din anul școlar 2017-2018 școala funcționează sub numele: Școala
Postliceală Auxila Mediaș.

1.3. PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII An şcolar 2019-2020
Calificările profesionale în anul şcolar
Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist 205 elevi
Asistent medical de farmacie 54 elevi
Nivel pregătire: 5
Baza materială
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a materială este adecvata pregatirii in domeniu, tinand seama de faptul că sălile au fost
dotate și adaptate învățământului postliceal.
Suprafata închiriata a școlii este de 649 mp, școala funcționând în cadrul Colegiului Școala
Națională de Gaz, destinatia sălilor fiind:

o

12 săli din care:

o

1 sală Serviciul Administrativ-Secretariat+Direcțiune;

o

1 sală Cabinet Farmacie+Cancelarie;

o

1 sală Bibliotecă;

o

5 săli de curs

o

2 săli Cabinete Nursing-Sălile de intruire şi o parte din laboratoare şi săli de
demonstaţie sunt dotate corespunzator specificului activitatilor cu materiale si
instrumente medicale precum si cu echipamente moderne;

o

1 Cabinet Firmă Exercițiu;

o

1 Laborator Chimie;

o

Acces gratuit la 2 Amfiteatre de către 120 de locuri;

o

Acces gratuit la ARHIVA aceasta fiind folosita în comun cu Colegiul SNG.
Adaptarea la cerinţele unui sistem modern de învăţământ este esenţială. În ultimii ani,

modernizarea a vizat laboratoarele şi cabinetele şi preponderent informatizarea.
Resurse umane:
Personalul didactic este format din 21 cadre didactice
Grade didactice:
Debutanţi -11
Definitivat - 1
Gradul II - 2
Gradul I - 7
Posturi didactic auxiliare 5 persoane pe posturi nedidactice.
Numărul total de elevi, în anul şcolar 2019/2020, este de 259 elevi.
8
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procesul instructiv-educativ, la Scoala Postliceala, se folosesc metode interactive, centrate
pe elev, care constau in crearea de situatii de invatare specifice temelor curriculare si
competentelor elevilor.
Exercitiile practice, reale sau simulate, jocurile de rol, problematizarea, studiul de caz,
portofoliul de practica si dosarul de ingrijire sunt cateva exemple de bune practici aplicate in
scoala noastra care si-au demonstrat viabilitatea prin rezultatele bune si foarte bune obtinute
de elevi.

Competentele practice ale viitorilor asistenti medicali se formeaza prin

utilizarea tuturor nivelelor capacitatilor cognitive (cunoastere, intelegere, analiza, sinteza,
evaluare) si dezvoltarea treptata a capacitatilor tehnice complexe si a celor psihomotorii,
totul incadrat in ansamblul etic si moral care creeaza atitudini adecvate ingrijirilor de nursing
. Aceasta evolutie pe scara nivelelor si complexitatii cunoasterii si priceperii, precum si
intelegerea principiilor etice ale ingrijirii, se reflecta in proiectarea programei si a
experimentelor educationale .
Ca in toate profesiile ce au la baza practica, învăţământul clinic este o metoda aplicata
in stagiile clinice si consta in creearea unor ocazii structurate de invatare/ exersare , care sa
permita elevului sa reflecte la ingrijirea acordata, sa integreze teoria cu practica si sa capete
experienta progresiva de la a ingriji un pacient, la a ingriji un grup de pacienti .
Toti cei implicati in formarea profesionala – furnizori de ingrijire , decidenţi , comunicatori ,
conducatori ai comunitatii, manageri –asigură resursele necesare pentru aplicarea principului
integrării teoriei cu practica .
Calificari si curriculum
Incepand din anul scolar 2017-2018 pregateste diferite calificari datorita numarului mare
de solicitanti si deficitului de personal calificat in acest domeniu. Pregatirea asistentului
medical generalist se face din anul scolar 2017-2018 dupa SPP si curriculum aprobate prin
OMECT nr.2713/29.11.2007. Pentru formarea competentelor specifice calificarii de asistent
medical generalist, cadrele didactice isi desfasoara activitatea pe baza planificarilor
calendaristice pentru fiecare UC/Modul si a matricilor de evaluare care cuprind probele de
evaluare precizate in SPP.
SPP este documentul care precizeaza competentele si criteriile de performanta, asigurand
cadrul unitar de pregatire in interiorul fiecarei calificari.
9
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Asistent Medical Generalist – Ordinul nr. 2713/29.11.2007 referitor la aprobarea
standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare
pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar postliceal cu modificări în

ordinul nr. 5602/2015 pentru

modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de
învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care
se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal. Urmand ca in anul 2018 sa
fie aprobat Ordinul de ministru Nr 3499/29.03.2018 Anexa Nr. 2 privind aprobarea
standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare
pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului național al
calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal.

2.Asistent Medical de Farmacie - Ordinul nr. 5042 din 27.09.2005 privind aprobarea
curriculumului pentru unele calificări profesionale la învăţământul postliceal

Scopuri ce orientează acţiunile educaţionale ale organizaţiei


Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale.



Dezvoltarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.



Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice
prin asimilarea de cunoştinţe generale şi de specialitate.



Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice.



Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor moderne de tehnică.



Capacităţi antreprenoriale



Dezvoltarea stimei de sine

10

1
.

ŞCOALA POSTLICEALĂ „AUXILA” MEDIAŞ
Str. Metanului nr. 1, cod 551063
Tel. 0269/832303
Email: scoala.auxila@auxila.com web: http://www.scoalaauxila.ro

IZA REZULTATELOR ANULUI SCOLAR TRECUT 2018-2019
REALIZARILE ANULUI SCOLAR 2018-2019
Reinnoirea parteneriatelor/contractelor de colaborare cu agentii economici privind
desfasurarea instruirii practice a elevilor pe module si ani de studii
Formarea, perfectionarea continua a cadrelor didactice
Implementarea unor noi programe de parteneriat.
Realizări ale anului şcolar 2018-2019 în domeniile prioritare:
 Curriculum
 Resurse materiale şi financiare
 Resurse umane
 Orientare şi consiliere; activitate extracurriculară
 Relaţiile cu comunitatea
 Parteneriate locale, naţionale, internaţionale

Curriculum – realizări:
 accentuarea caracterului formativ al învăţării;
 învăţare centrată pe elev;
 adaptare curriculumului la nivelul de înţelegere al elevilor;
 dotare cu auxiliare curriculare;
 caiete de învăţământ clinic
 ghiduri metodologice;
 elaborare CDS-uri în colaborare ISJ Sibiu;
 participarea activa la schimbarea curricumului Asistent medical generalist in
conformitate cu cerintele OMEN Nr. 3499/29.03.2018
Resurse materiale şi financiare
 Proiectul de buget al unităţii se realizează în conformitate cu priorităţile
şcolii, repartizarea pe capitole şi articole bugetare realizându-se cu
consultarea consiliului de administraţie.
11
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nţarea şcolii provine din următoarele surse:
 Autofinanţare
 Situaţia financiară privind dotările şi reparaţiile pe surse de finanţare la
sfârşitul anului şcolar 2018-2019:
 Buget – 496200 lei
 Sponsorizări – 20000 lei sumă utilizată pentru diverse activităţi organizate
de şcoală.

Resurse umane
Şcoala dispune de resurse umane calificate, capabile să aplice actul didactic ca
demers
modern, dinamic în pas cu strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar.
Încadrarea personalului didactic în conformitate cu metodologia de încadrare şi
planurile cadru aprobate de M.E.N.C.S.
Încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic conform indicatorilor de
normare în vigoare;
Participarea unui număr de :
-

1 cadre didactice la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;

-

1 cadre didactice la cursuri de formare prin CCD;

-

11 cadre didactice la simpozioane judeţene, naţionale, internaţionale si alte
cursuri;

Elevi
Rezultate bune la examene de certificare:


Examen de certificare nivel 5 – 98% promovaţi



O parte dintre absolvenţi au urmat sau urmează cursuri de învăţământ
superior ;



Un procent important dintre absolvenţi sunt încadraţi în domeniul pe
care lau absolvit;

Relaţiile interpersonale, profesori-elevi, director-profesori, profesori-profesori, favorizează
un climat educaţional deschis, stimulativ şi securizant.
12
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tivitatea de orientare şi consiliere; activitatea
extracurriculară
o varietatea activităţilor extracurriculare;
o implicarea unui număr mare de cadre didactice si elevi în activităţile
extracurriculare ale şcolii;

Relaţiile cu comunitatea locală
 implicarea activă a reprezentanţilor Primăriei Mediaș şi Consiliului
Local Municipal în activitatea şcolii;
 colaborarea eficienta cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu;
 extinderea ariei de colaborare cu parteneri locali;

Parteneriate locale, naţionale, internaţionale
Dintre partenerii Scolii Postliceale Auxila fac parte şi:
ISJ Sibiu
DSP Sibiu
Spitalul Municipal Mediaș
Primăria Municipiului Mediaș
Spitalul Municipal Târnăveni
Consiliul local al municipiului Mediaș
Liceul Tehnologic Scoala Nationala de Gaz Mediaș
Liceul Teoretic Axente Sever Mediaș
Liceul Tehnologic Timotei Cipariu Dumbrăveni
Liceul Teoretic St. Ludwig Roth Mediaș
Liceul Tehnologic Nicolae Teclu Copsa-Mica
Colegiul Tehnic Mediensis Mediaș
Scoala Gimnaziala Nr. 4 Mediaș
Scoala Gimnaziala Bârghiș
Scoala Postliceala Henri Coanda, Sibiu
Scoala Postliceala Regina Maria, Ploiesti
13
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Asistenta Medico-Sociala, Mediaș

nita
tea
de

Sc. Vladutiu & Garabedian Srl
Crucea Rosie Romania, filiala Mediaș
Centru Medical de Elita Mediaș
Alexfarm
Sc Pharm Srl
Sc AUXILA Pflegepartner GmbH&CoKG Germania
CMI Dr. Szatmari S. Alex Matei
CMI Dr. Vladuțiu Felicia
● Scoala noastra a realizat intalniri periodice cu reprezentantii

agentilor economici in

vederea adaptarii ofertei educationale la specificul comunitar.
● Anual sau pe perioada ciclului de înavatamnt se incheie contracte de colaborare cu unitati
sanitare si cu servicii de ingrijiri comunitare pentru desfasurarea instruirii practice a
elevilor, evaluarea periodica si finala a competentelor dobandite de elevi.
Absolvenţii îşi desfăşoară activitatea profesională în judeţul Sibiu, în ţară şi în străinătate,
astfel:
în reţeaua medicală profilactică şi curativă;
în farmacii;
în secţii de recuperare medicală;
în reţeaua de protecţie socială;
în unităţi medicale de stat si particulare.

Asigurarea internă a calităţii
Acest proces a fost realizat de Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită
la nivelul şcolii şi a constat în:
Continuarea implementării celor şapte principii ale calităţii din Manualul de autoevaluare a

14
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nizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP) prin realizarea activităţilor din
Planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar în curs propus după elaborarea Raportului de
autoevaluare pentru anul şcolar trecut şi identificarea punctelor slabe ale şcolii;
Monitorizarea internă a activităţii şcolii a vizat:
Elaborarea documentaţiei specifice implementării SMC (Manualul Calităţii, Proceduri de
sistem, Proceduri de lucru).
Completarea Portofoliului la nivelul catedrelor şi la nivel de cadru didactic pe baza unei
„check – list” elaborate de către Comisia pentru asigurarea calităţii în educaţie.
Motivarea în executarea unor lucrări şi activităţi peste nivelul rutinei şi birocraţiei
specifice; gestionarea rezistenţei faţă de schimbare.
Elaborarea, la nivelul catedrelor, a documentelor de proiectare didactică (proiecte ale
unităţilor de învăţare, planificări calendaristice), a unor fişe de observare model, a
instrumentelor de evaluare, a criteriilor de evaluare şi a baremelor minimale.
Elaborarea unor chestionare pentru a investiga realitatea organizaţională.
Culegerea dovezilor / rezultate ale evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite.
Întocmirea Raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă.
Întocmirea planului de îmbunătăţire s-a realizat având în vedere punctele slabe din
Raportul de autoevaluare.
Planul de îmbunătăţire conţine următoarele ţinte:
Îmbunătăţirea procesului de autoevaluare internă.
Optimizarea activităţilor individualizate în evaluarea şi monitorizarea progresului educabililor.
Strategie privind evoluţia performantelor şcolare utilizând şi corelarea acestora cu date
similare obţinute la nivel local şi naţional.
Urmărirea evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor.
Îmbunătăţirea experienţei de învăţare prin acorduri de parteneriat cu alte şcolii.
Îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare interna şi externă.
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1.5. CONTEXTUL EUROPEAN
Dezvoltarea Uniunii Europene adaugă o nouă dimensiune şi un număr de schimbări şi
oportunităţi în câmpul educaţiei şi formării. Dezvoltarea unei educaţii şi formări
profesionale de mare calitate este crucială şi parte integrantă în strategia Consiliului
European mai ales din punct de vedere al promovării includerii sociale, coeziunii, mobilităţii
şi competitivităţii.
Concluziile Consiliului European din 21-23.03.2003 adoptate apoi de Consiliul UE
(5-6.05.2003 la recomandarea Comisiei Europene (pentru un set comun de indicatori de
referinta (Benchmarks) pentru imbunatatirea sistemelor de educatie in tarile membre ale UE
stabilesc urmatoarele tinte pentru următorii ani:
- rata medie in UE a abandonului scolar timpuriu sa nu depaseasca 10%
- cel putin 85% dintre cei in varsta de 22 de ani sa fi absolvit cel putin invatamant
secundar superior
- procentul analfabetismului functional la tinerii de 15 ani sa scada cu cel putin 20%
fata de anul 2000.
- in 2010 media in UE privind participarea la formarea continua sa fie de cel putin
12.5% din populatia adulta (grupa de varsta 25-64 ani)
- numarul absolventilor de matematica, stiinte si tehnologie in UE sa creasca pana in
2010 cu cel putin 15% si eliminarea oricaror decalaj intre sexe in aceste domenii.
In contextul european educatia si formarea profesionala sunt in stransa legatura cu
politicile de ocupare a fortei de munca, fiind una din componentele prioritare ale politicilor
si programelor UE.
Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie
2013 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, contribuie la asigurarea unui nivel
ridicat de protecţie a sănătăţii şi a consumatorilor.
Nevoile identificate la nivel european se regăsesc ca atare şi la nivel naţional şi local.
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TUL NAŢIONAL
Context legislativ
Actele normative care stau la baza elaborării P.A.S.:
- Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011
- O.M.E.N. nr. 5547/2011, Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant
preuniversitar.
Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare
(MARODIS);
-Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea
Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP
- O.M.E.C.T.S. nr.4496/13.07.2015 cu privire la structura anului şcolar 2015-2016
- LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
- HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
- OMECT nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a
examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul
postliceal. Anexa nr. 1 la OMECT nr. 5005/2014 Metodologia de organizare si desfăsurare
a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul
postliceal.
- ORDIN nr.3597/18.06.2016 Criterii de evaluare a personalului didactic;
- ORDIN nr. 5132 din 10 septembrie 2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte;
-ORDIN privind aprobarea metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului
didactic si didactic auxiliar nr.6143/01.11.2011
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M.E.C.T. nr. 5346/07.09.2011 Metodologia de admitere pentru învăţământul postliceal,
domeniul Sănătate şi Asistenţă Pedagogică
- ORDIN nr 5005/02.12.2014 privind metodologia de absolvire a şcolii postliceale.
- Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Nationale;
- Ordinul nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi
finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical
generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului
postliceal sanitar -Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi
administrativă, publicate în Monitorul Oficial;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale;
După 1990 formarea asistenţilor medicali a suferit transformări profunde care
continuă şi în prezent. Astfel din 1998 prin Ordinul MEN nr. 4051/29.06.1998 se înfiinţează
Colegiile Medicale Universitare în cadrul Universităţilor de Medicină şi Farmacie. Ulterior,
formarea universitară a asistenţilor medicali s-a făcut prin secţii ale facultăţilor de medicină
cu durata de 4 ani. Din anul universitar 2005-2006 s-au aplicat prevederile Procesului de la
Bologna şi durata formării asistenţilor medicali s-a redus la 3 ani cu obţinerea licenţei. In
prezent în baza Legii nr. 307/ 30.06.2004 coroborată cu Legea nr. 288/07.07.2004 formarea
asistenţilor medicali se poate face prin învăţământ postliceal cu durata de 3 ani sau
învăţământ universitar cu licenţă (3 ani). Din anul şcolar 2005-2006 pentru calificarea
asistent medical de farmacie se aplică noul standard de pregătire profesională şi noul
curriculum aprobate prin O.M.Ed.C nr. 5042/27.09.2005. Acelaşi ordin prevede aplicarea
noului curriculum şi pentru asistentul medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Din
anul şcolar 2007-2008 s-a aplicat noul standard de pregătire profesională şi noul curriculum
şi pentru asistentul medical generalist, conform O.M.Ed.C nr. 2713 din 29.11.2007,
modificat conform ordinului nr.
5602/2015 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a
planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist
pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal
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PRIORITĂŢI NAŢIONALE
Pe termen lung, România îşi propune să realizeze o creştere economică constantă,
mai rapidă decât media UE, în contextul unei dezvoltări echilibrate a teritoriului său, şi în
special al reducerii disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban.
Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi
continuă în scopul îmbunătăţirii cooperării strânse, pentru a facilita şi promova mobilitatea,
parteneriatul, precum şi alte iniţiative transnaţionale vizează îmbunătăţirea imaginii
educaţiei şi formării profesionale.
Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale şi continue este definit prin
documentele programatice care se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel
naţional, regional, local.
Principalele documente de referinţă
Planul

pentru elaborarea/reactualizare PRAI sunt:

Naţional de Dezvoltare, Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane, Planurile de
Dezvoltare Regională, Strategiile şi planurile de acţiune privind Educaţia şi Formarea
Profesională, Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.
Educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională, conform
principalelor coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în actuala etapă a reformei
educaţiei, se vor avea în vedere următoarele obiective prioritare:
Asigurarea acesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii
Creşterea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să
contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor;
Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltare instituţională;
Asigurarea autonomiei prin descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar
Consolidarea statutului social al cadrului didactic – condiţie a creşterii calităţii
actului educaţional.
Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală;
Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;
Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;
Dezvoltarea parteneriatilor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri
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oltarea standardelor de formare profesională
Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;
Dezvoltarea unor auxiliare curriculare,
diferenţiată;

materiale didactice pentru formare

Utilizarea TIC în predare
Formarea continuă a adulţilor
Integrarea europeană
Susţinerea învăţământului particular –componentă a ofertei educaţionale.

1.7. PRIORITĂŢI REGIONALE
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) constituie cadrul de referinţă
pentru elaborarea documentelor strategice la nivel judeţean şi local (PLAI, PAS) şi armonizarea
acestora. Şcoala Postliceală Auxila este situată în municipiul Mediaș, judeţul Sibiu, Regiunea
Centru a României.
Regiunea Centru este o regiune de dezvoltare a României. Aceasta este alcătuită din
următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
Suprafață: 34.100 km²
Populaţie: 2,361 milioane (2011) Profilul actual al dezvoltării generale a regiunii
confirmă

faptul că aceasta se află în ascensiune, având de-a face cu numeroşi investitori

români şi străini, care apreciază mediul de afaceri propice economiei care are la bază spiritul
antreprenorial şi competiţia liberă.
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investitori
români şi străini, care apreciază mediul de afaceri propice economiei care are la bază
spiritul antreprenorial şi competiţia liberă.

Regiunea Centru este a şaptea regiune de dezvoltare a României ca mărime, din cele 8 existente.
Este o unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea (NUTS 2), conform clasificării EUROSTAT
şi grupează 6 din judeţele ţării: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.
Suprafaţa regiunii este de 34,100 km², aceasta reprezintă 14,31% din teritoriul total al României,
cuprinde judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
Regiunea este compusă din 57 oraşe. Regiunea are un grad de urbanizare 59,9%, puţin
peste media naţională de 54,9%. Cu 74,7% populaţie urbană, judeţul Braşov este printre cele mai
urbanizate judeţe din ţară.
Contextul european
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați
din Strategia Europa 2020:
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%2;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă
există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul
final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii3 la maximum 10%4 și creșterea procentului persoanelor
cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%5 în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20
de milioane până în anul 2020 comparativ cu 20086.
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egice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare
de-a lungul vieții7;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte8, ar trebui să fie mai mic de 15 %;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar9, ar
trebui să fie de cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și formare, ar trebui să
fie sub 10 %;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea
obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au
finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de
referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201012
PRAI al Regiunii de Dezvoltare Centru 2016-2025

− Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
− Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
− Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
− Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
− Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
− Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
− Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;
− Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
− Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
− Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2014-2020;
− Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
− Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;
− Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
− Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030;
− Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
− Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;
− Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-202023 are următoarele
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa
muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani,
necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de
57,2% în 2014
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acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a
auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru
o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare
profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi
cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ
la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional
la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. (sursa P.R.A.I.)

Contextul regional
2.3.1 Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 (PDR Centru)24 reprezintă principalul document
de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din
regiune. PDR oferă un document-cadru la nivel regional prin care se stabilește viziunea de
dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice pentru perioada de programare, propunând
direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.
Din analiza evoluțiilor demografice, principalele provocări relevante și pentru planificarea strategică
în educație și formare profesională sunt:
- densitatea scăzută a populației, sub cea înregistrată la nivel național
- scăderea demografică cauzată de migrația externă și sporul natural negative
- proces accentuat de îmbătrânire demografică
- diversitate etnică, lingvistică şi religioasă
(sursa P.R.A.I.)
1.8.

PRIORITĂŢI LOCALE

Din analiza profilului economic al judetului (PLAI Judetul Sibiu 2013-2019) se poate aprecia
ca domeniul prioritar de formare peofesionala este pentru asistenta medicala primara (la
nivel de cabinet de medicina de familie, ingrijiri la domiciliu, cabinete scolare) unde
costurile ingrijirilor sunt mai reduse fiind centrate pe preventie si pe servicii medicale si de
nursing ambulatorii.
IMPLICAŢII PENTRU ÎPT: (PLAI Sibiu 2013-2020)
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cat al şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după
absolvirea şcolii.
 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu
nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea
ocupaţională
 accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare
competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei
implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere:
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
 adecvarea calificării cu locul de muncă
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informală
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de
formare la distanţă, consultanţă, etc.
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, informațiile oferite de anchetele în întreprinderi şi
previziunile privind cererea şi oferta pe termen mediu (2013-2012) - trebuiesc avute în vedere
pentru:
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)1
 Consolidarea ponderii învățământului profesional și tehnic și creșterea ofertei de calificare
prin învățământul profesional
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de
calificare rezultate din prognoză
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere
în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe

1

PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic
PLAI – Plan local de acţiune
PAS – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT)
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lului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală.
Au fost identificate următoarele obiective la nivel local: conform PLAI

Şcoala postliceală
Domeniile comerţ, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, economic, informatică,
construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare – dinamica pozitivă la nivel regional şi în
majoritatea judeţelor: tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi balanţă favorabilă locuri de
muncă-şomeri.

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. Profilul Demografic al Judetului

1. Demografie
2.1 Situaţia actuală. Evoluţii demografice.
Tab.2.1

2.1.1. Populaţia totală. Dinamica generală.
La 1 iulie 2010, judeţul Sibiu numara 425322
Urba
Total
Bărbaţ Femei
Rural
locuitori (16,78 % din populaţia Regiunii
n
(nr. pers.) i%
%
%
Centru şi 1,96% din populaţia României) – v.
%
tab. 2.1
România
21431298 48,7
51,3
55,1
44,9
Datele statistice furnizate de INS evidenţiază o
R. Centru 2523452
48,9
51,1
59,3
40,7
scădere semnificativă a populaţiei în perioada
Sibiu
425322
48,6
51,4
66,8
33,2
dintre ultimele două recensăminte (1992 şi
2002), tendinţă care s-a stabilizat (v. perioada 2002-2008), diferenţa de populaţie între 2008 şi 2002
fiind de -254 persoane , 0,06% (v. Anexa 1a)
Populaţia stabilă la 1 iulie 2010

Sursa: INS, date prelucrate Anuarul Statistic al României, 2009
2.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)
Conform datelor statistice la nivelul anului 2010 (v. tab.2.1.), judeţul Sibiu are un grad ridicat de
urbanizare de 66,8% (peste media naţională şi regională) în descreştere faţă de 1992 cu 2,2%.
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însă, tendinţa din perioada anterioară de creştere a populaţiei în mediul rural în detrimentul celei
urbane precum şi faptul că totuşi peste o treime din populaţia judeţului trăieşte în rural.
.
2.1.3. Distribuţia pe sexe
Structura pe sexe indică o uşoară preponderenţă a persoanelor de sex feminin (51,4%), peste
media regională şi chiar peste media naţională a numărului de femei la 1000 de bărbaţi (v.
tab.2.1.). În mediul rural, raportul este echilibrat, cu un uşor avantaj pentru populaţia
masculină (v. Anexa 1a).
2.1.4. Structura pe grupe de vârstă
Fig2.2
Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2010
100%
14,1

15,3

12,9

14,1

14,6

15,4

12,9

48,8

49,4

50,6

47,9

47,6

47,7

48,9

7,9
8,1
5,5
15,5

7,4
7,7
5,7
14,5

8,5
8,5
5,3
14,3

7,8
8,2
5,3
16,8

8,0
7,8
5,6
16,5

7,3
7,8
5,6
16,2

8,3
8,4
5,8
15,8

Regiunea
Centru

Alba

Braşov

Covasna

Harghita

Mureş

Sibiu

80%
60%
40%
20%

0%

peste 65 ani

30-64 ani

25-29 ani

20-24 ani

15-19 ani

0-14 ani

În cifre absolute, în perioada 1990-2002, populaţia judeţului pe grupe de vârstă a înregistrat o
scădere pentru grupele 0-14 ani (cu cca. 46 mii persoane) şi 15-59 ani (cu cca. 37 mii persoane). În
paralel, s-a înregistrat o creştere în grupa de vârstă de peste 60 ani (cu aprox. 3 mii persoane).
Structura procentuală a populaţiei pe grupe de vârstă, este reprezentată în fig.2.2. Conform datelor
prezentate în PRAI, Comparativ cu situaţia la nivel regional, Sibiul are ponderea favorabilă a
populaţiei tinere (0-14 ani), în scădere dramatică însă de la 24,4%în 1990 la 15,7% în 2008 şi 20-24
ani peste media regională.
Structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă.
Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele de vârstă (până
la 30-64 de ani.În mediul rural, diferenţa în favoarea populaţiei masculine se păstrează până la vârste
mai înaintate decât în urban (v. Anexa 1a)
Structura pe vârste şi medii rezidenţiale
Fig. 2.3
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le
de vârstă - grupele 0-14 şi peste 65 ani - au
o pondere mai mare în mediul rural faţă de
urban.
In schimb, ponderea populaţiei în vârstă
de muncă (15-64 ani) este mult mai mică
în mediul rural (66,6%, faţă de 73,7% în
urban) - situaţie valabilă pentru toate
grupele de vârstă din intervalul 15-64
ani.– (v. fig. 2.3)
Pierderea de către mediul rural, începând
cu grupa de vârsta 15-24 ani, a avantajului
iniţial (grupa 0-14 ani) datorat unei rate
superioare de natalitate, pare să indice
tendinţa tinerilor de a părăsi satul.

2.1.5. Structura etnică
Regiunea Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă .
Datele de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002 arată că în Regiunea Centru locuiesc
cele mai multe persoane aparţinând minorităţilor etnice şi religioase, comparativ cu celelalte regiuni .

În Regiunea Centru trăiesc peste jumătate (52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară
din România, un sfert (24,5%) din numărul etnicilor germani şi 18,7% din numărul total al romilor.
La nivelul judeţului Sibiu, românii sunt majoritari (90,6%), urmaţi de rromi (4,06%), maghiari
(3,6%), germani (1,55%).
Desi cu o pondere redusă în prezent, aproape 45% din populaţia germană a regiunii locuieşte în
judeţul Sibiu.
Semnificativă este şi ponderea rromilor (judeţul Sibiu fiind al doilea din Regiune, după Mureş, din
acest punct de vedere); peste 17% din populaţia rromă a regiunii este înregistrată în judeţul Sibiu.
2.1.6. Mişcarea migratorie
Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din schimbările
oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei, în
special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu în
perspectiva integrării în UE. Conform unor estimări, migraţia temporară a forţei de muncă în
străinătate se situa la nivelul ţării în 2003 la cca. 1,7 milioane persoane (conf. Oficiului Internaţional
pentru Migraţii, citat în PND 2007-2013, p.16). Deşi incomplete, datele Eurostat privind evoluţia nr.
de cetăţeni români înregistraţi oficial în alte ţari europene evidenţiază o creştere semnificativă a
emigraţiei (v. Studiul de piaţa muncii, WYG International, 2007, Phare TVET 2004-2006)

2.2. Proiecţii demografice
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din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2003-2025
indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei judeţului cu aproape 30 mii locuitori până în
2025 (7 %), respectiv cu 5,6 mii loc. până în 2013.
Pe grupe mari de vârstă, la nivelul judeţului Sibiu cea mai accentuată scădere se constată în cadrul
populaţiei din grupa 0-14 ani, cu 8,5% (- 7,8 mii persoane) până în 2013, respectiv cu 14,7% (- 14,7
mii pers.) până în 2025.
În schimb, creşte numărul persoanelor în vârstă (peste 65 ani), mai accentuat decât la nivel
naţional şi regional (v. tab.2.5)
Tab.2. 5
Evoluţia populaţiei in perioada 2003-2025 pe grupe mari de vârsta - varianta medie. - Mii pers. 2003

2005

2010

2013

România
0-14
15-64
65 si peste

21,733.6
3,632.7
14,993.1
3,107.8

21,614.7
3,432.5
15,033.4
3,148.8

21623.8
3372.7
15059.7
3191.4

21,226.3
3,152.9
14,990.2
3,083.2

Regiune
0-14
15-64
65 si peste
Sibiu
0-14
15-64

2,545.2
426.3
1,781.9
337.0
423.8
72.8
299.0

2,538.4
404.8
1,790.1
343.5
423.7
69.2
301.7

2530.5
397.4
1787.0
346.1
422.3
68.2
300.3

2,509.5
377.8
1,787.4
344.3
421.6
65.0
304.0

2015

2,479.9
371.0
1,760.3
348.6
418.2
64.0
300.7

2020

2025

2013-2003
%

20,696.6
3,024.6
14,606.0
3,066.0

20,026.4
2,798.7
13,956.6
3,271.1

19,243.4
2,511.8
13,384.0
3,347.6

2,460.6
366.6
1742.4
351.6
416.0
63.4
298.5

2,391.7
337.1
1,667.7
386.9
406.6
58.1
287.8

2,305.3
299.0
1,600.2
406.1
394.0
51.3
277.8

2025-2003
%
-2,371.3
-920.7
-1,649.4
198.8

-58.5
-33.8
-29.8
5.1
-5.5
-5.2
-1.0

-2.3%
-8.3%
-1.7%
1.5%
-1.3%
-7.5%
-0.3%

-233.1
-105.8
-189.9
62.6
-29.7
-17.9
-23.9

Mii pers.

Evoluţia tinerilor şi vârstnicilor
Jud. Sibiu, 2003-2025

0-14
65 si peste

65 si peste

52.0

52.8

53.8

52.6

53.5

54.1

60.7

64.9

0.7

1.3%

12.1

Sursa: INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025»(valorile pt.2013 stabilite prin
interpolare)

Fig.2.6
Până în 2016, numărul tinerilor se va menţine mai mare decât al vârstnicilor, după care raportul se va
schimba, populaţia jud. Sibiu va cunoaşte un proces accentuat de îmbătrânire aşa cum este
prezentat în figura 2.6.
Sursa: date din prognoza INS
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În ceea ce priveşte populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară la nivelul judeţului Sibiu, se
prognozează reduceri în grupele 7-10 şi 11-14 ani, care până în 2025 scad cu 9,1%, respectiv 13,3
%, . Pentru grupa de vârstă 7-10 ani până în 2015 comparativ cu 2005 se prognozează o crestere cu
4,3%.
Tab 2.6
Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară jud.
SIBIU
Grupe
vârstă

de

2015-2005

2025-2005

Abs.

%

Abs.

%

92148

-24384

-19.6%

-32289

-25.9%

14190
15806
17262
18192
26698

9
751
-2491
-10110
-12543

0.1%
4.3%
-12.5%
-36.3%
-30.2%

-3515
-1580
-2646
-9655
-14893

-19.9%
-9.1%
-13.3%
-34.7%
-35.8%

2005

2015

2025

3 - 24 ani

124437

100053

3-6 ani
7-10 ani
11-14 ani
15 - 18 ani
19 - 24 ani

17705
17386
19908
27847
41591

17714
18137
17417
17737
29048

Sursa: Studiul ADR Centru "Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolara şi şcolara din regiunea Centru în perioada 20052025", realizat pe baza prognozei INS

Semnificative reduceri se estimează în grupele 15-18 şi 19-24 ani, comparativ cu 2005 se
înregistrează în 2015 o scădere de 36,3% pentru elevii de liceu, grupa 15-18 ani, 19-24 ani pentru
învăţămîntul postliceal şi superior) – v. tab.2.7 şi 2.8
Tab. 2.7
Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-18 ani
2005

2015

2025

2015-2005
Abs.
%

2025-2005
Abs.
%

România

1398034

880680

845285

-517354

-37,0%

-552749

-39,5%

Regiunea Centru

164024

103874

105162

-60150

-36,7%

-58862

-35,9%

Sibiu

27847

17737

18192

-10110

-36,3%

-9655

-34,7%

Pentru grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se prognozează o scădere la nivelul judeţului sub media pe ţară
şi a regiunii.- v. tab.2.7
Tab. 2.8

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani
2005

2015

2025

2015-2005
Abs.
%

2025-2005
Abs.
%

România

1947386

1428109

1260223

-519277

-26,7%

-687163

-35,3%

Regiunea Centru

237126

166203

154632

-70923

-29,9%

-82494

-34,8%

Sibiu

41591

29048

26698

-12543

-30,2%

-14893

-35,8%
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19-24 ani, faţă de 2005 se prognozează o scădere la nivelul judeţului cu 30,2,9% pînă în 2015,
respectiv cu 35,8% până în 2025). - v. tab.2.8
.
Până în 2015, efectivele din grupa de vârstă 14-18 ani se vor reduce faţă de 2002 cu cca. 13 mii de
persoane (-37,79%)

Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de lucru
(mai puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării economico-sociale
a judeţului.
Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o consolidare
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii (conform piramidei vârstelor din sudiul
demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza INS ), ceea ce în mod logic
conduce la o nevoie crescândă de formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate
de compensarea pierderilor de populaţie şcolară!

2.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici,
 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de
investiţii corespunzătoare în capitalul uman.
b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă (cu tendinţă
de accentuare după 2007, în cadrul procesului de integrare în UE). Apare pericolul unui deficit de
forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc) precum şi de tineri
lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi
medicală, etc.).
Se desprinde nevoia de:
 Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa
de muncă locală şi regională.
 Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi
consiliere
c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (faţă de 2005)
 15-18 ani: cu 36,3% pînă în 2015, respectiv cu 34,7% până în 2025
 19-24 ani: cu 30,2,9% pînă în 2015, respectiv cu 35,8% până în 2025
Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal, în care se încadrează elevii
de liceu:
 14-18 ani: cu 37,40% până în 2015; până în 2025 cu 37,7% (faţă de 2002)
În cifre absolute, în intervalul de timp 2005-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18
ani ar fi de cca. 10.110 persoane, ceea ce, luând în calcul rata netă de cuprindere în învăţîmânt
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din prezent pentru grupa 15-18 ani, ar conduce la echivalentul dispariţiei la nivelul judeţuluil în
învăţământul liceal şi profesional a unui număr de cca. 215 clase (6470 elevi).
Faţă de aceasta se impun:
 Măsuri la nivelul reţelei şcolare:
 Optimizarea alocării resurselor, prin:
o Concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu
o Rezolvarea problemelor de acces
 Optimizarea ofertei, s-ar putea realiza prin:
o Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli,
care împreună să realizeze:
 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată
 eliminarea paralelismelor nejustificate
 colaborare pentru acoperire teritorială optimă
 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţii)
În paralel cu diminuarea efectivelor de populaţie şcolară, se profilează în intervalul de analiză
2015-2025 o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii. Rezultă:
 Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa muncii – oportunităţi pentru
compensarea pierderilor de populaţie şcolară !
d) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani cu
24,8 % până în 2025) conduce la:
 Nevoi sporite de personal calificat - asistenţă socială şi medicală
 Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală)
e) Ponderea majoritară a populaţiei feminine (51,4% în 2002 cu tendinţă de accentuare),
reclamă:
 Din partea ofertei de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină
 Programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie.
f)

Populaţia rurală. Deşi gradul de urbanizare al judeţului Sibiu este mai ridicat decât media
naţională, ponderea de peste o treime a populaţiei rurale (în creştere faţă de 1992 cu 2,2%)
Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a
populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi
satul. Faţă de aceste constatări, sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să
contribuie prin măsuri specifice vizând:
 Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni
 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii economiei
rurale
 Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor
naturale din mediul rural
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ea condiţiilor de studiu în mediul rural
f) Diversitatea etnică caracteristică regiunii şi judeţului Sibiu, implică:
 Educaţie multiculturală
 Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere
dificultăţile de constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă)
 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate .
Principalele direcţii de acţiune:
- Dezvoltarea parteneriatului cu agentii economici pentru asigurarea conditiilor de
desfasurare a instruirii practice si formarea de mentori de practica din randul asistentelor
medicale.
- Adaptari ale curriculum-ului in dezvoltarea locala realizate in parteneriat cu agentii
economici.
- Asigurarea indeplinirii standardelor de pregatire profesionala prin implementarea
Sistemului de asigurare a calitatii in educatie si formare profesionala.
- Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti.
In contextul previziunilor economice, putem spune ca oferta educationala a Scolii
Postliceale Auxila este de acord cu nevoile de sanatate ale populatiei, stiut fiind ca factorii
economici si naturali conditioneaza starea de sanatate a populatiei.

Principalele concluzii din analiza pietei muncii privind Scoala Postliceala Auxila
 Analiza privind inserţia profesională a absolvenţilor de şcoală postliceală sanitară
efectuată la nivelul şcolii arată că un procent de peste 80% dintre absolvenţi au ocupat
prin concurs locurile de muncă din sectorul medical conform calificării de Asistent
Medical Generalist,
un procent mic lucrează în alte domenii care nu au legătură cu pregătirea lor
profesională (comerţ), alţii lucrează ca infirmieri întrucât nu reuşesc să-şi depăşească
aceasta primă condiţie, un procent de aproximativ 10% părăsesc ţara pentru a lucra
în Uniunea European.
 Numărul şomerilor din rândul absolvenţilor de şcoală postliceală sanitară este foarte
mic.
 Oferta educaţională a fost corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii.
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analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere în perspectiva 2013 apreciem că la
nivelul Scolii Postliceale Sanitare de Stat Arad există preocupare pentru asigurarea
unui învăţământ de calitate şi formare a unor specialişti cu înalte competenţe
profesionale.

In acest sens şcoala se preocupă de dezvoltarea resurselor umane

şi de realizarea parteneriatelor cu unităţi sanitare şi servicii de îngrijiri comunitare ca
baze de instruire clinică a elevilor şi ca potenţiali angajatori ai absolvenţilor.
Este nevoie în continuare de realizarea unor programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii şi de dotare cu echipamente de laborator şi de instruire practică .
2.1.3. Analiza PESTE
· contextul politic (P)
· contextul economic (E)
· contextul social (S)
· contextul tehnologic (T)
· contextul ecologic (E)
Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în concordanţă cu
politica educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma învăţământului din România.
Contextul politic
Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul
următoarelor obiective majore:
· Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere.
· Acces egal şi sporit la educaţie.
· Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ.
· Investiţia în capitalul uman-investiţie profitabilă pe termen lung.
· Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
· Implementarea managementului calităţii în educaţie.
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economic
Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic şi social a unei ţări, învăţământul
angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a populaţiei: elevi, studenţi, părinţi ai
acestora, tineri, precum şi adulţi care îşi completează sau îşi reprofilează pregătirea.
Activitatea din învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici,
sociologici, politici). Pe plan naţional, migrarea forţei de muncă influenţează negativ
educaţia copiilor şi elevilor.
Contextul social
Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii natalităţii şi emigrării,
impune o raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea unei politici de promovare susţinută de
imagine în vederea elevilor la alternativa educaţională postliceală.
Contextul tehnologic
Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la
îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT. Pentru creşterea
procesului instructiv-educativ în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare, activitate de mare
importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai
moderne metode de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de
informare, conectarea tuturor spaţiilor şcolare la Internet; dezvoltarea şi diversificarea
ofertelor de soft educaţional; îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente
în şcoală, prin diverse programe derulate.
Contextul ecologic
Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor şi a
şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul
ecologic. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce
influenţează starea generală de sănătate şi conforta locuitorilor, dar mai ales a copiilor.
Dezvoltarea învăţământului sanitar în perspectivă până în anul 2013 nu poate aduce
schimbări
semnificative în reţeaua şcolilor sanitare - având în vedere aprobarea şi recunoaşterea
europeană a curriculumului pentru şcoli postliceale sanitare aprobat prin O.MECT nr. 2713 din
29.11.2007 dar şi înfiinţarea Facultăţii de asistenţi medicali cu durata de 4 ani şi a facultăţilor
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urata de studii de 3 ani similară cu durata studiilor şcolilor postliceale sanitare. La aceste
facultăţti se constată anual o creştere a numărului de locuri subvenţionate de la buget, ceea ce
constituie o ameninţare pentru şscolile postliceale particulare ameninţare resimţită în special în
oraşele centre universitare.
2.1.4. Indicatori privind contextul educaţional
Pe nivele de învăţământ se constată o deplasare a interesului elevilor spre
învăţământul liceal în detrimentul învăţământului profesional şi o deplasare a interesului
absolvenţilor de liceu dinspre şcoala postliceală spre învăţământul superior.
Invatamantul postliceal a inregistrat totusi o crestere in ultimii 4 ani ai perioadei analizate.
Una dintre orientările strategice ale învăţământului postliceal sanitar este aceea că se
bazează pe unităţi de competenţă şi pe credite transferabile.
Calificările sunt descrise pe baza unor unităţi standard de competenţă, cărora li se
asociază credite în vederea asigurării transparenţei şi recunoaşterii achiziţiilor dobândite.
Unităţile de competenţă stabilesc în mod clar unde sunt acordate credite şi pentru ce.
Elevii ştiu ce vor obţine, ceea ce reprezintă un factor de motivare în sine; cadrele didactice şi
instructorii ştiu ce vor evalua, angajatorii ştiu ce competenţe vor avea angajaţii; pentru toţi
cei implicaţi în asigurarea calităţii este mai uşor astfel să verifice rezultatele.
SPP este format din unităţi de competenţă grupate in 3 mari grupe:
-

unitati de competenta cheie comune tuturor domeniilor de calificare

-

unitati de competenta tehnice generale – specifice unui domeniu de
calificare

-

unitati de competenta tehnice specializate specifice unei calificari.

Certificarea in ITP
Examenul de absolvire a competentelor profesionale s-a facut in anul 2006 dupa o
metodologie noua , prezentata in Anexa nr.1 la OMEC nr.5172/29.08.2008.
Pentru Scoala Postliceala, calificarea Asistent Medical Generalist si Asistent Medical
de Farmacie, examenul de absolvire cuprinde 3 probe – practica, scrisa si orala (sustinerea
proiectului)
Pe baza metodologiei 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
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Puncte tari
 situaţie geografică – Mediașul, situat în centrul
țării, aproape de orașe mari cum ar fi Sibiu sau

Puncte slabe
deteriorarea structurii populaţiei pe grupe



de vârstă,în municipiul Mediaș, în sensul

Târgul Mureș.
 Sporul natural are o valoare de -0,8 0/00 (la 1.000

creşterii ponderii populaţiei vârstnice (60

locuitori), în județul Sibiu situându-se pe poziția 5

de ani şi peste, populaţie întreţinută),

din 42, cu una din cele mai mari valori a sporului

concomitent cu scăderea ponderii tinerilor (0-

natural din România, semnificativ mai mare decât

14 ani şi a populaţiei apte de muncă, 14-59

media națională (-3,3 0/00).

ani)rata şomajului ridicată, chiar dacă este
situată sub media pe ţară;

 potenţial economic – tradiţie industrială, zona
liberă, zonă cu o importanța turistica crescuta dupa



calificării.

restructurarea industrială din perioada 1990-2007.


 diversitatea şi complexitatea industriei

valorificarea forţei de muncă sub nivelul
fenomenul de întoarcere la ţară, creşterea

numărului persoanelor ocupate în agricultură;

 municipiu multietnic, multicultural,



multiconfesional

scăderea populaţiei şcolare in perioada

 existenţa unei disponibilităţi tradiţionale pentru

imediat următoare ceea ce implică şi scăderea

dezvoltarea multilaterală a personalităţii umane

numărului de clase pentru învăţământul TVET

 creşterea dinamismului sectorului de servicii, a



incertitudinea din mediul economic şi

capacităţii de absorbţie a forţei de muncă cu

baza de date deficitară duce la imposibilitatea

pregătire generală.

realizării unei prognoze reale.

 prezenţa investiţiilor din afara ţării
 buna funcţionare a parteneriatului existent la nivel
local;
 unităţile şcolare sunt conectate la internet
 comunicarea ISJ Sibiu - şcoli se realizează prin
forumul ISJ Sibiu
făşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
postliceal
2.1.5. Analiza SWOT a mediului extern
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 relaţii de parteneriat regionale şi internaţionale

Ameninţări

 facilităţi pentru investitorii străini

 resurse financiare insuficiente

 potenţial cultural şi sportiv

 instabilităţi legislative

 existenţa unor sectoare în plină dezvoltare,

 emigrare

creatoare de locuri de muncă de înaltă calificare
 legislaţie stimulativă pentru angajarea tinerilor,
subvenţionarea

locurilor

de

muncă

pentru

absolvenţi, credite acordate pentru crearea de noi

 reducerea populaţiei şcolare
 situaţia materială precară a familiilor
elevilor
 valorificarea forţei de muncă sub nivelul
calificării

locuri de munca
 existenţa unui patronat în dezvoltare cu real

descurajează

înscrierea

absolventului de liceu în instituţii de
învăţământ superior.

potenţial economic

 creşterea abandonului şcolar.

 dezvoltarea zonei libere
 oportunităţi de finanţare din programe interne şi
externe

 efectele crizei economice mondiale
 scăderea calităţii instruirii practice în

 programe de tipul Erasmus+

condiţiile unei baze materiale uzată fizic şi

 fonduri structurale POS DRU

moral şi a desfăşurării activităţii cu

 descentralizarea învăţământului

efective mari de elevi (clasa întreagă);

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
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lum
Curriculum- ul şcolar postliceal are drept scop creşterea nivelului de competenţe
personale şi profesionale ale elevilor. Pe perioada şcolarizarii, elevul - viitorul asistent
medical generalist sau de alta calificare beneficiaza de o instruire teoretica şi practica
specifica. Prin formarea sa personala profesionala, precum şi civica şi sociala, asistentul
medical contribuie la redobandirea sanatatii pacienţilor şi a familiei acestora, parcurgând
aceste etape necesare de pregatire multidisciplinare.
Absolventul învatamântului postliceal trebuie sa demonstreze dobândirea unor
competente specializate, care presupun un grad mare de autonomie, gândire critica,
coordonare, evaluare si control.
Curriculum în dezvoltare locală, proiectat de profesorii şcolii vine în întâmpinarea
nevoilor elevilor, specificului local, cerinţelor partenerilor sociali şi are elemente de
interdisciplinaritate
Activitatea comisiilor metodice din şcoală a vizat următoarele direcţii:
organizarea procesului didactic ;
calitatea documentelor de proiectare didactică;
concordanţă între planificare şi stadiul parcurgerii materiei;
analiza testelor iniţiale şi a celor sumative prin care s-au stabilit ţinte
prevăzute în proiectarea didactică;
accentuarea caracterului transformativ al predării;
învăţare centrată pe elev;
lărgirea orizontului de cunoaştere;
existenţa preocupărilor care sa vizeze integrarea metodelor de autoevaluare,
interevaluare şi feedback, în procesul de predare-învăţare;
alternarea metodelor de evaluare scrise-orale cu cele alternative (observaţia, lucrări
practice, portofoliu, eseu,studiu de caz,plan de ingrijire);
organizarea pregătirii suplimentare pentru examene finale, asistenţe la ore;
activităţi de perfecţionare a valorilor.
Profesorii noştri urmăresc atât atingerea competenţelor specificate prin
curriculum,
38
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ţinerea procentului ridicat de promovabilitate la examenele finale, cât şi dezvoltarea unor
valori şi atitudini cum ar fi: grija faţă de propria persoană, respectul şi grija faţă de mediul în
care trăim, dezvoltarea unei gândiri raţionale, argumentarea afirmaţiilor, toleranţa faţă de
opinia celorlalţi, ajutorul reciproc, exprimarea corectă, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a
capacităţii de comunicare, a creativităţii, spiritul antreprenorial, responsabilitatea si etica
profesionala.
Utilizarea metodelor active, participative, învăţarea diferenţiată, proiectarea unor situaţii
de învăţare

urmăreşte valorificarea experienţei elevilor, dezvoltarea cunostintelor,

aptitudinilor si abilitatilor.
Metodele de evaluare folosite, metode tradiţionale şi alternative, urmaresc
aprecierea
obiectivă a gradului de implicare şi dobândire a competenţelor, motivarea elevilor si
încurajarea progreselor acestora. In general e folosita o evaluare ritmică profesorii ajutanduse uneori de fişe de observaţii, studii de caz, proiecte, portofolii si alte instrumente specifice
andragogiei.

ANALIZA SWOT –Curriculum
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Puncte tari
Puncte slabe
Ofertă educaţională adaptată la nevoile de
Inexistenţa bibliotecii virtuale .
formare identificate pe piaţa muncii

Utilizarea redusă a soft-ului educaţional

Imparţialitate şi promovarea egalităţii de şanse

Refuzul si incapacitatea unor cadre
didactice de a se adapta la noile realităţii ale

faţă de elevi;
Cabinete şi săli de demonstraţie dotate – premisă
pentru o predare – învăţare de calitate;
(planuri de învăţământ şi programe şcolare,
Standarde de pregătire profesională - SPP, manuale,
materiale de învăţare etc.).

Descriptori de performanta elaboraţi în
concordanţă cu SPP

proces

de

învăţare.
Existenţa unui fond important de carte în
domeniile de specialitate;
Disponibilitatea cadrelor didactice în adaptarea
metodelor de predare la nivelul de înţelegere şi la
particularităţile colectivelor de elevi;
Proiectarea

neunitară

a

metodelor

şi

instrumentelor de evaluare specifice competenţelor
pe care dorim să le formăm , asociată uneori cu
lipsa de obiectivitate în aprecierea elevilor şi
inversarea valorilor .
editate pentru toate disciplinele şi modulele de

Incurajarea elevilor să-şi asume
propriul

Aplicarea

Nu există manuale elaborate sau

Accesul la internet în cabinetele de specialitate;
pentru

Număr redus de specialişti încadraţi
cu norma intreagă

Şcoala dispune de întregul material curricular

responsabilitatea

societăţii informaţionale;

didactică are la bază rezultatele

monitorizării şi evaluării performanţelor elevilor;
Utilizarea rapoartelor de analiză semestrială şi
anuală în vederea stimulării şi dezvoltării
instituţionale .
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Oportunităţi
Existenţa

unor

multiple

posibilităţi

de Ameninţări

formare şi informare a cadrelor didactice;

Timpul insuficient a elevilor pentru învăţare

Creşterea gradului de autonomie în ceea ce

Datorită

oportunităţilor

priveşte programele de învăţare în perspectiva

modestă

apare

descentralizării; recunoasterea studiilor in

prestigiului profesiei didactice şi lipsa de

tarile U.E.

atractivitate a profesiei didactice pentru

Perspectiva

continuării

studiilor

în

de

ameninţarea

salarizare
scăderii

medici si asistenti medicali.

învăţământul universitar şi postuniversitar

Conservatorismul şi inerţia unor cadre

(Facultate de asistentă medicală şi de moaşe,

didactice

Masterat in nursing)

conţinuturilor ştiinţifice conform noutatilor

Colaborarea bună cu unităţile sanitare şi cu

medicale.

partenerii comunitari.

Inconsecvenţa legislaţiei privitoare la şcolile

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi

postliceale sanitare

ştiinţifice în conformitate cu calendarul
OMS pe plan local şi naţional

2.2.2. Managementul resurselor
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umane
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor
europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea
pe tot parcursul vieţii
Încadrarea cu personal didactic a fost realizată conform legilor în vigoare şi
Metodologiei de mişcare a personalului didactic.
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii a reprezentat o ţintă strategică a ultimilor 3
ani, materializată în realizarea de programe de formare continuă a personalului didactic al
şcolii în funcţie de nevoile identificate şi facilitarea accesului întregului personal al şcolii la
cursuri de formare continuă. Promovarea metodelor active de învăţare prin formarea
profesorilor din şcoală privind învăţarea centrată pe elev au condus la creşterea calităţii
procesului de instruire, stimularea interesului elevilor pentru studiu şi, implicit, la
îmbunătăţirea rezultatelor acestora.
Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice, se
realizează prin cooperare.
În conformitate cu legislaţia din învăţământul preuniversitar din România, în cadrul
Şcolii Postliceale Auxila s-au constituit următoarele comisii :

COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE
An şcolar 2018-2019

42
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Nr. crt.

Denumirea comisiei

1.

Comisia pentru Curriculum

2.

Comisia pentru farmacie

3.

Comisia pentru nursing

4.

Comisia pentru anatomie-științe

5.

Comisia pentru securitate si contrul in munca

6.

Comisia pentru control managerial

7.

Comisia pentru prevenirea si eliminarea violenței

8.

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluția în carieră

9.

Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii in educatie

10.

Comisia pentru proiecte si programe educaționale

11.

Comisia pentru comunicare/servicii

12.

Comisia pentru inventar

13.

Comisia pentru casare

14.

Comisia pentru promovarea imaginii școlii

Calitatea lecţiilor susţinute este asigurată de utilizarea constantă a resurselor
didactice diverse: soft-uri educaţionale, folii pentru retroproiector, filme didactice, planşe,
mostre de produse, instrumente de laborator, echipamente didactice specifice diferitelor
specializări, auxiliare curriculare.
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R
e
s

ursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt
alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de calificarea profesionala pentru care se
pregatesc elevii.
O atenţie specială în cadrul programului de reformă s-a acordat asigurării bazei
materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să se faciliteze
trecerea de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev.
În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a
laboratoarelor, cabinetelor, şi a sălilor de demonstraţie prin materialele didactice necesare, şi
prin echipamentele specifice să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al
propriei formari profesionale.
Baza de date completă a resurselor materiale se găseşte la departamentul administrativ

ANLIZA SWOT – Resurse umane
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Puncte tari





Cadre didactice calificate (100%); număr mare Puncte slabe
 Fluctuaţia personalului medical
de cadre didactice care au obţinut gradul I sau
 Implicare insuficientă a unor cadre didactice în
II;
activitatea extracurriculară, în aplicarea metodelor

Bliblioteca cu titluri actualizate

moderne şi folosirea tehnologiei informatice.

Legislaţia cu privire la angajarea personalului



este respectată cu stricteţe şi se asigură
Există o colaborare permanentă profesor- elev;



Sunt asigurate pârghiile necesare monitorizării
permanente a pregătirii cadrelor didactice



Echipa

manageriala

promovează

educaţională

adaptată

intereselor

elevilor şi cerinţelor angajatorilor



Întregul

personal

perfecţionează

în

administrativ
vederea

după

metode




Rata crescută a mediocrităţii;
Rata crescută a părăsirii sistemului educaţional



Neimplicarea întregului personal în aplicarea



şi a sprijinirii personalului, elevilor
Oferta

cursuri

regulamentului intern al şcolii;

şi

practică o politică a prevenirii conflictelor


unor

tradiţionale de învăţare

egalitatea şanselor.



Desfăşurarea

se

utilizării

tehnicilor de calcul şi a soft-urilor
specializate, limbilor straine.
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Ameninţări

Oportunităţi



Oferta de programe de formare în
metodica specialităţii şi management
educaţional;
Dinamica în profilul medico/
farmaceutic, gradul crescut de inserţie
socio-profesională în acest domeniu;

Criza financiară determină tot mai mulţi
elevi să-şi găsească un loc de muncă care
le afectează randamentul şi prezenţa la
şcoală



Implicarea redusă a unor parteneri
sociali în identificarea oportunităţilor de
integrare profesională a absolvenţilor



Scădere a interesului cadrelor didactice
tinere de a preda în învăţământul
preuniversitar de specialitate datorită
nivelului redus al salarizării



Lipsa motivării unor cadre didactice
pentru atingerea standardului profesional
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Influenţa negativă a unor factori din
mediul social;
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ANALIZA SWOT – Resurse materiale şi financiare

Puncte tari
Puncte slabe


Şcoala beneficiază de o bună bază materială, iar
mijloacele

didactice

echipamente

electronice

moderne
şi

(manechine,

multimedia)

sunt



Utilizarea sporadică a mijloacelor moderne
în

predare

optim



Conectare la Internet a calculatoarelor

cabinetelor



Contabilitatea eficientă



Proiectul de buget şi priorităţile în dotări şi
se

personalului

realizează
şi

aprobarea

cu

consultarea

consiliului

de

administraţie;



Existenta resurselor din sponsorizari;
Existenţa unui climat benefic realizării unui
învăţământ de calitate



Existenţa programelor informatice la nivelul
compartimentelor şcolii;
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PC,

retroproiector, etc.); nefolosirea la potenţial

folosite în cadrul lecţiilor;

reparaţii

(videoproiector,

a

dotărilor

laboratoarelor

şi

ŞCOALA POSTLICEALĂ „AUXILA” MEDIAŞ
Str. Metanului nr. 1, cod 551063
Tel. 0269/832303
Email: scoala.auxila@auxila.com web: http://www.scoalaauxila.ro

Oportunităţi

Ameninţări

Localizarea bună a sediului instituţiei existând

Nealocare

accesibilitate cu mijloace de transport în comun în

investiţia

multe directii, inclusiv către locaţii de practică

infrastructurii Școlii Naționale de Gaz;

Completarea fondului de carte al bibliotecii

Lipsa unei legislaţii care să stimuleze

Proiectele europene oferă o sursă aducătoare de

partenerii de practică ;

resurse extrabugetare;

Costuri mari de transport şi cazare pentru

Proximitatea cladirii Liceului Tehnologic Scoala
Nationala De Gaz;

48

de
în

fonduri
reabilitarea

cursanţii din alte localităţi ;

bugetare
si

pentru

dezvoltarea
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2.2.3. Management, dezvoltare instuţională, asigurarea calităţii
În sistemul de educaţie există un mediu simbolic care însoţeşte elevii pe întregul
parcurs al perioadei cât sunt membri ai şcolilor şi care generează un sentiment de
apartenenţă care nu dispare o dată cu plecarea din organizaţie. Organizaţiile şcolare trebuie
să facă faţă unei mari provocări: să-şi conserve identitatea şi unitatea în contextul în care
există un grup de membri ai organizaţiei care în mod ciclic pleacă din organizaţie.
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C
u
l

tura organizaţiei noastre şcolare integrează valori, principii, practici ale unor modele de
gândire şi formare care sunt în acord cu exigenţele unei societăţi democratice şi cu cerinţele
economiei de piaţă si specificul profesiilor formate.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare și si un
regulament intern care cuprind norme privind atât activitatea si conduita elevilor, cât şi a
cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat
deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare;
este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind
deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Oferta educaţională a şcolii este

adusă la cunoştinţa elevilor prin intermediul

materialelor publicitare de promovare a imaginii şcolii. Elevii sunt informaţi asupra viziunii
şcolii şi a ofertei curriculare.
Principalele direcţii de acţiune:
a) În anii şcolari 2017 -2018, 2018 – 2019, 2019 - 2020 echipa managerială a şcolii a
asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de
Evaluare şi
Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de
autoevaluare.
b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2017 - 2018, au fost supuse procesului
de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie.
Echipa managerială si şefii de catedre au realizat semestrial şi anual rapoarte de
autoevaluare, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest
proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un
proces interactiv, conştient şi responsabil.
c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii şcolii au comunicat
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului
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i
n
s

tructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale
acestora.
Un număr suficient de cadre didactice din şcoală a fost implicat în implementarea asigurării
calităţii, pe tot parcursul semestrului I şi II fiind efectuate asistenţe la lecţii. Concluziile
acestor observaţii sunt consemnate în rapoartele de monitorizare iar măsurile propuse se
regăsesc în planurile de îmbunătăţire.
d) S-au

realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale,

respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele
mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare
la învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt
îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.
e) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PAS,
Planuri manageriale şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de
îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi monitorizate trimestrial.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit
planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După
fiecare raportare (la trei luni) s-a realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de
organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe
descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi
actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite.
Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în
elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.
Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de
îmbunătăţire:
-

Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi
colectarea eficientă a dovezilor posibile ;

-

Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre
(prin monitorizarea pe verticală) ;
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-

e
z

istenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare,
constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic; - Insuficienta diseminare a
informaţiilor de interes major);
-

Centralizarea informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern ;

-

Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori;

-

Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi sau în condiţiile impuse
de angajatori după absolvire;

-

Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare
formativă; principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii;

-

Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a
încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea
în diferite contexte ;

-

Există deficienţe în aplicarea evaluării de tip formativ, unii profesori alegând să stabilească
perioade fixe ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă ridicată evaluării
formative.
MANAGEMENTUL
-

CALITĂŢII

Implementarea strategiilor şi procedurilor interne de evaluare a calităţii şcolii

şi a tuturor măsurilor care asigură atingerea standardelor calităţii în activitatea instructiveducativă.
-

Elaborarea şi aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniţierea,

monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate.
-

Crearea unui sistem de proceduri de monitorizare a evaluării pentru creşterea

calităţii şi optimizarea procesului de evaluare a activităţilor didactice.
-

Informarea, asistarea şi evaluarea personalului didactic, precum şi stimularea

creşterii calităţii competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, prin aplicarea unor
proceduri de evaluare periodică complexe multicriteriale;
-

Optimizarea accesului la resursele educaţionale şi asigurarea accesului la

informaţiile cu privire la programele de studii pentru persoanele şi instituţiile interesate.
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o
n

stituirea şi actualizarea bazei de date a şcolii legate de evaluarea internă a calităţii şi
funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

ANALIZA SWOT – Management, dezvoltare instiuţională, asigurarea calităţii
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Puncte tari
Puncte slabe
Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare
Deschiderea exprimată de conducerea
a unor cadre didactice;
şcolii
faţă
de
promovarea
unui
Interesul scăzut al unor cadre didactice faţă
management educaţional flexibil şi
Promovarea managementului participativ;

formarea continuă

stimulativ pentru elevi şi cadre didactice.
Calitatea comunicării interne – pe verticală

Unele cadre didactice nu cunosc o limbă

şi orizontală – şi externe – cu partenerii

străină de circulaţie internaţională;

economici şi sociali, autorităţile locale,

Slabe cunoştinţe în domeniul scrierii

etc.

proiectelor;

Proiectele, planurile de acţiune, planurile
operaţionale,

planurile

manageriale,

planurile de îmbunătăţire sunt elaborate pe
baza unor informaţii colectate sistematic
de la factorii interesaţi interni şi externi şi
urmăresc satisfacerea nevoilor acestora;
Profesori, instructori, personalul auxiliar şi
ceilalţi

membri

implicaţi

în

ai

personalului

implementarea

sunt

asigurării

calităţii
Convenţiile
asigurarea

de
şi

colaborare
desfăşurarea

pentru
activităţii

practice şi inserţia socio-profesională;
Numărul de parteneriate educaţionale cu
unităţi similare
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Oportunităţi
Creşterea locurilor de muncă în domeniul Ameninţări
sănătate şi asistenţă socială face ca numărul

Spaţiile insuficiente şi perspectiva deloc

solicitărilor de pregătire în domeniu să

accesibilă, de închiriere a unor spaţii

crească de la an la an.

limitează oferta educaţională.

Existenţa

resurselor

pentru

dezvoltarea

programelor de formare continuă a adulţilor
(calificare,

recalificare

şi

reconversie

instituţională

în

perspectiva

Problemele social-economice cu care se

Introducerea de noi calificări în perspectiva
dezvoltării spiritului antreprenorial şi a
învăţătii pe tot parcursul vieţii;
Numărul mare al populaţiei feminine atât în
mediul urban cât şi în mediul rural, ceea ce
presupune cererea unor calificări specifice
populaţiei feminine .
procesului

Lipsa unei legislaţii care să stimuleze
relaţia de parteneriat;

descentralizării;

Creşterea

extern
confruntă elevii

profesională)
Autonomie

Influenţa negativă a unor factori din mediul

de

îmbătrânire

demografică a populaţiei pensionate va
însemna o creştere a serviciilor medicale şi de
asistenţă socială .
Mobilitatea profesionala

58

Inexistenţa unor date statistice privind
prognoza de locuri de muncă în domeniile
medico-sanitar, farmaceutic
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.4. Activitatea educativă şi extracurriculară
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite
transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de
învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel,
o sincronie între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială,
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la
cerinţele individuale, diverse ale tuturor tinerilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul
lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie:
proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor
interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor
de viaţă într-o manieră holistica.
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Puncte tari



existenţa unui proiect strategic de dezvoltare




pe termen mediu care

dezvoltarea activităţilor nonformale, dotarea
cu

mijloace

moderne

de

învăţământ,

formarea continuă a cadrelor didactice,
Existenţa

unui

„Plan

managerial”



funcţiile,

responsabilităţile,




lipsa de deschidere la nou
dezinteresul unor cadre didactice pentru
de

proiecte

pentru

atragerea

fondurilor extrabugetare;


elevi nemotivati, care abandoneaza studiile pe
parcurs;



acţiunile;


importanţei

lipsa unor programe de formare la nivel

realizarea

beneficiarii,

termenele şi care detaliază măsurile şi

şi extracurriculare

educative

de

European, de tip Erasmus+;

care

evidenţiază domeniile funcţionale, obiectivele,

activităţile

faţă

acestora;

consilierea şi orientarea privind cariera etc.;


elevilor

precum si minimalizarea

evidenţiază obiectivele, dar şi unele aspecte
care pot fi îmbunătăţite: planificarea şi

Puncte slabe
scăderea
interesului

lipsa bazei materiale moderne, la standarde
UE;

existenţa unei colaborări constante între
cadrele didactice, elevi şi profesorii diriginţi;



climat favorabil, bune relaţii între elevi şi
profesori, între cadre didactice;



încheierea de parteneriate care să ne sprijine în
activităţile derulate;



sincronizarea stilului managerial cu necesităţile
curente ale elevilor

Oportunităţi

Ameninţări






existenţa unei discrepanţe între sistemul de

posibilitatea comunicării prin mijloace

valori promovat de şcoală şi sistemul de

moderne;

valori recunoscut de alte institutii;

bună organizare pe subcomisii şi existenţa
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menţinute la nivelul tradiţional;

unei bune colaborări între ele.


posibilitatea

formării

şi

perfecţionării

continue prin cursuri şi stagii de formare pe



organizarea activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare;

teme ce vizează educaţia;


existenţa unor interese comune in ceea ce
priveşte intenţionalitatea profesională, poate
promova şi consolida coordonatele unei
învăţări formative, durabile, punctate de
performanţe




deschiderea activităţii
educative spre
implicare şi responsabilizare
în viaţa
comunităţii;
valorificarea parteneriatului educaţional în
zona formării profesionalizate pe diferite
tipuri de educaţie complementară

2.2.5. Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională
Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă
a activităţii şcolii noastre.
Şcoala dispune de un grup de profesori care desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare
profesională atât în cadrul orelor de dirigenţie, prin discuţii individuale, cât şi prin
chestionare, teste psihologice şi de aptitudini aplicate de profesorii consilieri școlari.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar din România, toţi profesorii diriginţi au realizat
acţiuni de consiliere pentru evitarea abandonului, absenteismului şi insuccesului şcolar,
precum şi pentru dezvoltarea carierei.
Planificările orelor de consiliere şi orientare pe clase cuprind anul acesta teme diverse,
alese după consultarea elevilor de către profesorii diriginţi. Astfel, se echilibrează cerinţele
pentru însuşirea unor itemi pe componentele: organizarea colectivelor de elevi,
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u
t

ocunoaşterea şi dezvoltarea personală, comunicare şi însuşire de abilităţi sociale,
managementul informaţiilor şi învăţării, consilierea şi orientarea în carieră.

ANALIZA SWOT - Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională
Puncte tari

Puncte slabe

Conştientizarea propriilor aptitudini, valori,

Slaba implicare în dezvoltarea personală

aspiraţii şi interese

Neîncrederea în oferta de locuri de muncă

Identificarea competenţelor necesare pentru

Neîncredere în sine, slaba gestionare, a

obţinerea

conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de

competenţe

locului

de

profesionale

muncă

dorit:

specifice

şi

învăţare, a disfuncţiilor psihosomatice, a
situaţiilor de criză.

competenţe transversale
Relaţii pozitive cu ceilalţi – bazate pe
încredere în oameni, nevoia de a oferi/primi
afecţiune, atitudine empatică, deschisă şi
caldă.
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Oportunităţi

Ameninţări

Cooperarea cadrelor didactice cu psihologii

Existenţa unor prejudecăţi şi stereotipii.

în vederea ameliorării mediului profesional
şi a relaţiilor profesor-elev-pacient-echipa
medicala.
Elevul este acceptat ca persoană şi tratat în
consecinţă
Consilierea se bazează pe modul de a gândi,
împreună cu cel consiliat
Sensibilizarea participării la programele de
management al stresului profesional pentru
profesori, elevi

2.2.6. Domeniul dezvoltării relaţiilor comunitare
Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor pozitive care
produc efecte vizibile şi de duratã. Ne preocupă nevoile reale ale comunităţii, creşterea
calităţii vieţii, evoluţia capitalului uman, inserţia profesionalã şi integrarea socialã,
implicarea institutiei in viata comunitatii.
Promovăm relaţii de comunicare, cooperare şi colaborare între diverşii actori instituţionali.
Misiunea şcolii nu poate fi realizată decât în interiorul spaţiului comunitar ca rezultat

ANALIZA SWOT - Relaţii comunitare
al interacţiunii cu mediul social, economic, cultural. Se impune realizarea unei comunicări
eficiente cu exteriorul, realizarea de parteneriate autentice.
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Existenţa unor relaţii stabile
durabile
Lacune
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mecanismelor de comunicare

(strategice) cu autorităţile locale (Primărie,

interinstituţională

Poliţie),cu

Carenţe

unitatile

medicale

si

alte

institutii;
Colaborarea
învăţământ

şcolii
liceal,

cu

instituţii

pentru

de

percepţie

asupra

multiculturalităţii şi a diversităţii etnice;

de

Timp redus acordat educaţiei pentru

stimularea

colaborare şi a spiritului civic;

continuării studiilor de către absolvenţii de
liceu şi pentru creşterea performanţelor
şcolare;
Accesul şcolii la programe diverse
Oportunităţi

Ameninţări
Particularităţile
sociale

Dezvoltarea unui serviciu de marketing, la
nivelul şcolii, pentru creşterea şanselor de

situaţiei

economico-

Transformările sociale inconsecvente

inserţie socio-profesională a absolvenţilor
şi de prospectare a nevoii de forţă de
muncă
Creşterea numărului de convenţii de
parteneriat încheiate cu unităţile şcolare
din municipiu şi din ţară în vederea
realizării unor conferinte, simpozioane,
concursuri, programe, proiecte;
Transformarea şcolii într-o resursă de
dezvoltare a comunităţii;
Lobby din partea absolventilor privind
calitatea educaţiei oferită de unitatea
noastră şcolară.

2.2.7. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective
principale)
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P
rioritatile identificate la nivelul Scolii Postliceale Auxila au ca obiective principale creşterea
calităţii şi eficienţei învăţământului sanitar, adaptarea acestuia la schimbările societăţii
româneşti pentru a răspunde nevoilor actuale şi de perspectivă ale populaţiei .
Prioritatea 1.
Adaptarea şi promovarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la
cerinţele de pe piaţa muncii regională, judeţeană şi

naţională respectiv adaptate

cerinţelor europene
Obiectiv 1. Obţinerea şi acreditarea de noi calificări profesionale
Obiectiv 2 : Implicarea cadrelor didactice în formularea curriculum-ului la standardele
europene
Obiectiv 3. Promovarea şi diseminarea ofertei educaţionale.

Prioritatea 2.
Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii şcolare si
achiziţionarea mijloacelor de învăţământ, echipamentelor didactice aferente domeniilor
de pregătire.
Obiectiv 1. Asigurarea resurselor care facilitează integrarea socială a absolvenţilor, în scopul
dezvoltării abilităţilor şi competenţelor profesionale şi pentru formarea pe parcursul întregii
vieţii.
Reamanajarea laboratoarelor
Obiectiv 2. Introducerea resurselor educaţionale deschise pentru eficientizarea lecţiilor
Prioritatea 3.
Dezvoltare profesională prin formarea continuă a personalului didactic;
formarea competenţelor cheie şi a celor transversale
Obiectiv 1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă
Obiectiv 2. Transfer de bune practici în îmbunătăţirea actului de predare-învăţare
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O
b
i

ectiv 3 : Dezvoltarea competentelor specifice, de comunicare (inclusiv într-o limba straina),
dezvoltarea gândirii critice (creatoare) si rezolvare de probleme, dezvoltarea spiritului de
echipa, igiena si securitatea muncii, organizarea locului de munca, abilitati antreprenoriale
Prioritatea 4.
Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ
din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial

Obiectiv 1.

Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii educaţionale naţionale şi europene

Obiectiv 2. Implementarea proiectelor educaţionale în vederea promovării sănătaţii şi a
prevenirii îmbolonăvirilor în comunitate
Obiectiv 3. Extinderea şi diversificarea activităţii de informare şi consiliere în vederea
informarii elevilor asupra unei oportunitati realiste privind cariera

INDICATORI DE REALIZARE ŞI REZULTATE
AŞTEPTATE PRIN DERULAREA STRATEGIEI
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Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
Raportul de evaluare interna RAEI
Finalităţi ale parteneriatelor derulate
Modul de cheltuire a bugetului proiectat
Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă,
diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică
Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
Documentele de proiectare şi evidenţele
Rezultate aşteptate:
realizarea politicii de dezvoltare şcolară ;
optimizarea indicilor şi standardelor de calitate propuse;
adaptarea curriculumului la nevoile elevilor şi ale comunităţii locale;
îmbunătăţirea dotării şcolii cu mijloace de învăţământ moderne;
motivarea cadrelor didactice pentru performanţă în activitatea didactică;
dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie şi a relaţiilor cu comunitatea locală;
creşterea numărului şi a calităţii parteneriatelor cu ţările din spaţiul european;
dezvoltatea dimensiunii europene a procesului instructiv-educativ;
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PLANURI OPERATIONALE 2019-2020
Prioritatea 1 : Adaptarea şi promovarea ofertei educationale prin calificari si curriculum la cerintele de pe piata muncii regionala si judeteana respectiv adaptate
cerinț elor europene .
Obiectiv 1 : Obţinerea şi acreditarea de noi calificări profesionale
Tinta : Autorizarea şi acreditarea calificărilor profesionale de : asistent medical de radiologie; asistent medical de laborator; asistent medical de igienă şi sănătate
publică; asistent medical de nutriţie şi dietetică
Context : Creşterea importanţei şi diversificarea investigaţiilor radiologice şi de laborator în stabilirea diagnosticului medical a condus şi conduce la apariţia
unităţilor medicale cu profil de investigaţii radiologice şi de laborator, motiv pentru care şi solicitarea asistenţilor medicali de aceste specialităţi va creşte.
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală din domeniul igienei şi sănătăţii publice precum şi din domeniul nutriţiei duce creşterea cererii pe piaţa muncii a acestor
specialităţi pentru creşterea calităţii vieţii.

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Analizarea bazei de date cu indicatorii
demografici ,economici si sociali si de
formare profesionala la nivel regional
si judetean .
Pregatirea documentatiei pentru
acreditarea scolii ca furnizor de
formare profesionala pentru
calificările propuse
Promovarea ofertei educaţionale

Desfasurarea programelor de
educaţie

Rezultate asteptate
Orizont de timp
( masurabile )

Baza de date

Septembrie –
octombrie 2019

Obtinerea acreditarii

Materiale publicitare
proprii
Ocuparea locurilor
propuse prin oferta
educaţională
Certificarea
competentelor
elevilor

Anual

Anual

Responsabili

Parteneri

Comisia pentru curriculum . Sef
DJS Sibiu
catedra nursing si instruire
AJOFM Sibiu
practica
Primaria Mun. Medias
Consilul de administratie

Parteneri de practică

Consiliul de administratie
Informatician

Agenti economici
Mass-media locala
Târgul educaţiei

Cadrele didacrice

Parteneri de practică
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-

Venituri proprii

Venituri proprii

Venituri proprii
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Actualizarea siteului web al şcolii cu
informaţii privind oferta şi finalităţile
educaţionale ale şcolii.

Accesarea sitului şcolii
de un număr
cât mai mare de
vizitatori
(contorizare).

Directori
Secretar
CCD

Venituri proprii

Prioritatea 1 : Adaptarea şi promovarea ofertei educationale prin calificari si curriculum la cerintele de pe piata muncii regionala si judeteana, respectiv la
standarde europene
Obiectiv 2 : Implicarea cadrelor didactice în formularea curriculum-ului la standardele europene
Tinta : Participarea cadrelor didactice în comisiile de elaborare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru calificările : asistent medical
generalist, asistent medical de farmacie.
Participarea cadrelor didactice la comisiile naţionale de specialitate, domeniul Sănătate şi Asistenţă
Context : Pentru a putea profesa pe o piaţă a muncii naţională şi europeană, calificările obţinute prin şcoala postliceală sanitară, trebuie să respecte reglementările
naţionale şi internaţionale în vigoare. Programele educaț ionale specifice asigură dimensiunea europeană a educaț iei oferite de școală

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Studierea documentelor
curriculare;

Rezultate asteptate
( masurabile )
Fundamentarea dezvoltării locale
de curriculum pe baza experienței
resurselor umane ale școlii și pe
specificul comunitar

Orizont de timp

Septembrie
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Director
CA

Sursa de
finantare

Parteneri

Consiliul pt
curriculum
CP

-
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Elaborarea de noi programe CDL
pentru creșterea accesului pe piața
muncii

Procent de abosrbț ie crescut pe
piaț a muncii

Participarea cadrelor didactice în
comisiile de lucru pentru scrierea
curriculum-ului şi SPPului pentru
noile calificări .

Aprobarea curriculum-uli si SPP –
ului prin ordin de ministru.

Comisia pentru
curriculum .
Sef catedra nursing si
intruire practica

MEN – CNDIPT
Comisii paritale

Aprobarea curriculum-ului si SPP –
ului prin ordin de ministru

Membrii Comisiei
Naţionale

MEN – CNDIPT
Comisii paritale

Responsabil cu
formarea continuă

MEN, ISJ

Participarea cadrelor didactice în
comisiile naț ionale de specialitate
Implicarea cadrelor didactice în
activități de formare prin proiecte
POSDRU

Elaborarea ofertei CDL în
conformitate cu opț iunile elevilor și
cu cerinț ele partenerilor

Formare de noi competențe

Septembrie

Permanent

Identificarea nevoilor personale ale
elevilor
Atragerea membrilor comunităț ii
locale în sus inerea și alegerea
CDL
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Prioritatea 1 : Adaptarea şi promovarea ofertei educationale prin calificari si curriculum la cerintele de pe piata muncii regionala si judeteana respectiv la standarde
europene
Obiectiv 3: Promovarea şi diseminarea ofertei educaţionale.
Tinta : participarea la diverse activităț i ș i evenimente
Context : Dezvoltarea instituţiei implică creşterea numărului de cursanţi şi diversificarea calificărilor formate. Pentru aceasta este necesară promovarea instituţiei în
comunitate

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Constituirea Comisiei de
promovare a imaginii școlii
Participarea la Târgul
Educaţiei

Rezultate asteptate ( masurabile)

Orizont de
timp

Elaborarea mapei de promovare

Vizitarea standului propriu de un număr cât mai mare
de viitori absolvenţi ai liceelor.

.Apariţia în mass – media
(apariţii TV, radio, articole în Impact pozitiv al apariţiilor în mass - media
presa scrisă)
Apariţia
Propriului site
Accesarea in numar mare
Organizarea de cursuri de
Popularizarea școlii în comunitatea educaț ională
educatie sanitara pentru
locală
comunitatea locala
Popularizarea ofertei pe site
Imaginea școlii în comunitate
web
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Responsabili

Parteneri

Martie

Dir.adj.

Secretar

Anual in luna
Mai

Coordonatori de
an
Elevi

ISJ Sibiu
C.C.I.J.

Anual

Director

2020

Comitetul de
formare si
actualizare

Permanent

Director adj

Permanent

Secretar

Sursa de finantare

Presa locala, radio
local, TV local
-

Școli partenere
-

-
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PRIORITATEA 2. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii şcolare si achiziţionarea mijloacelor de învăţământ, echipamentelor didactice aferente
domeniilor de pregătire.
OBIECTIV 1. Asigurarea resurselor care facilitează integrarea socială a absolvenţilor, în scopul dezvoltării abilităţilor şi competenţelor profesionale ș i pentru
formarea pe parcursul întregii vieţii. Reamanajarea laboratoarelor
Ţinta: Dotarea în proporţie de 80% a laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate cu echipamente și materiale adecvate unui proces de predare – învăţare modern şi a
unei activităţi eficiente de specialitate
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Din analiza SWOT (puncte slabe) reiese necesitatea dotării continue a cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate cu echipamente moderne. Parteneriatele dintre şcoală
şi practică partenerii trebuie să aibă în vedere învăţarea la locul de muncă („on the job learning”).. Procedurile de ingrijire, in special cele invaziv, trebuie exersate in sala
de instruire de catre toti elevii pentru formarea unor deprinderi elementare, inainte de a fi efectuate pe bolnavi. In acest context este imperios necesara dotarea salilor de
instruire cu manechine si simulatoare performante.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
Rezultate aşteptate (măsurabile)
Termen
Persoana /
Parteneri:
Sursa de finanţare
persoanele
responsabile
Directori Administrator
Catedra de
financiar
Inventarierea laboratoarelor şi cabinetelor de
Decembrie
Identificarea nevoilor reale de dotare.
Nursing
2019
Administrator
specialitate
CA
patrimoniu
Stabilirea unei liste de priorităţi în dotarea cu
echipamente didactice necesare procesului de
Realizarea listei de priorităţi şi
Directori Responsabil
predare – învăţare la disciplinele de
identificarea posibililor furnizori
arie curriculară
specialitate
Scrierea
de
proiecte
pentru
Consiliul local Venituri din proiecte
atragerea fondurilor
structurale
Medias
Venituri din resurse
Responsabil comisie
Sponsorizări
ISJ
Sibiu
Proprii
Identificarea surselor de finanţare
proiecte
Sponsorizări
Alegerea furnizorilor

Cel putin 3 oferte eligibile de pe piata
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Dotarea laboratoarelor și cabinetelor

Îmbunătățirea infrastructurii TIC

Modernizarea bazei materiale
O mai bună corelare între pregătirea
teoretică şi partea practică
experimentală

Mai 2020

Director
Responsabil arie
curriculară
Administrator
financiar

Integrarea TIC în procesul de predare
şi învăţare,
Progresul elevilor cu competenţele
necesare în domeniul TIC,
Instruirea în domeniul TIC a cadrelor
didactice

permanent

Director

Firme de
distribuţie

PRIORITATEA 2. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii şcolare si achiziţionarea mijloacelor de învăţământ, echipamentelor didactice aferente
domeniilor de pregătire.
OBIECTIV 2. Introducerea resurselor educaț ionale deschise pentru eficientizarea lecțiilor

Ţinta: adecvate unui proces de predare – învăţare modern şi a unei activităţi eficiente de specialitate
Context : Tehnologiile informaț ionale permit educatorilor accesul și schimbul de resurse online. Importanț a resurselor educaț ionale deschise pentru învăț amântul
de bază, dar si pentru educaț ia continuă, devine majoră pentru dobandirea de către profesori, elevi, adulț i, de competenț e si cunostinț e care să le permită
participarea activă în societatea și economia bazate pe cunoaștere. Materialele pot fi cursuri, planuri de lecții, prezentări, cărț i, manuale, teme pentru acasă,
chestionare, activităț i în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziț ie în format digital sau pe un suport fizic
și la care ai acces liber

Actiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate asteptate ( masurabile)

Termen

Exploatarea facilităț ilor comunicaționale
ale spațiului virtual, a comunicării mobile

Dezvoltarea aptitudinilor de
tipul e/skills (tablete PC,
telefoane mobile, platforme etc.)

permanent
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Persoana/persoanele
responsabile
Prof. informatica

Sursa de
finantare

Parteneri

-
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Instruire profesori pentru a-și crea
propriile activități de învățare / cursuri de
formare

Folosire sisteme colaborative online

Aplicarea teoriilor în dezvoltarea
carierei

Crearea de noi oportunităț i de învățare cu
mijloace informatice

clasarea între primii trei a cel
putin un elev la faza finala a
concursurilor de meserii

Multiplicarea canalelor de comunicare

permanent

Imbunatatirea calitatii curriculei,
a predarii

CP

-

Director

Iunie
2020

Eficientizarea comunicării între
cadre didactice, cadre
didactice/elevi

permanent
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Prioritatea 3. Dezvoltare profesională prin formarea continuă a personalului didactic, formarea competentelor cheie si a celor transversale
Obiectiv 1 : Participarea cadrelor didactice la formare continuă
Tinta : Formare profesională ș i dezvoltare personală în concordanț ă cu cerinț ele actuale
Context : Calitatea profesionala a cadrelor didactice este dependenta de accesul la noutatile din domeniu. Oferta de cursuri ș i programe este variată, oferită de
diverș i furnizori în concordanț ă cu aspectele educaț iei globale
Rezultate asteptate (
Persoana/persoanele
Sursa de
Actiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Parteneri
masurabile)
responsabile
finantare
Aplicare de chestionare a cadrelor didactice
Responsabil formare
pentru identificarea nevoilor de dezvoltare
Analiza de nevoi
septembrie
continua
profesionala
Diplome
Particparea cardrelor didactice la cursuri
Anual
Cadrele didactice
EMC
Sustinerea de referate cu tematica psihopedagogica si metodico-stiintifica in cadrul
Comisiilor metodice

Perfectionare,schimb de
experiente

Lunar

Prezentarea in CP a unor teme cu specific
psiho-pedagogic,metodologic sau probleme
legate de reforma invatamantului

Perfecionare,comunicare

Periodic

Participarea cadrelor didactice la cursuri
de formare privind aplicarea
curriculumului a metodelor de invatare
centrata pe elev si a metodelor alternative
de evaluare
Participarea la cursurile de perfectionare in
specialitate,metodica,pedagogie.-Prof.
debutanti si prof care nu au participat la
astfel de cursuri in ultimii 5 ani
Adaptarea stilului de predare la
particularitatile si nevoile de invatare si

Responsabili catedre

Director

-

Formarea profesionala continua

Conform
calendarului de
formare

Responsabil formare
continua

ISJ,CCD

Dezvoltare de competente

Conform
calendarului de
formare

Responsabil formare
continua

ISJ,CCD

Cadre didactice care aplica
metode active de invatare

Permanent

Director adj

Psiholog
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comunicare specifice grupurilor de elevi
Asigurarea accesului la formare
profesionala continua a cadrelor didactice si
a specialistilor atrasi(medici,asistenti) si
cresterea numarului de ore la care se
foloseste tehnologia informatica si strategii
didactice moderne

Competente TIC

Permanent

Prioritatea 3 : Dezvoltare profesională prin formarea continuă a personalului didactic; formarea competenț elor cheie ș i a celor transversale
Obiectiv 2. Transfer de bune practici înbunatatirea calitatii actului de predare – învatare
Tinta : Cunoasterea planurilor cadru de învatamânt, a standardelor de pregatire, a curriculelor. Întelegerea temeinica a conceptului de învatare centrata pe elev si de a
elabora strategii de implementare a acestui concept.
Context Se impune identificarea unei game complexe de strategii de predare la nivelul catedrelor, proiectarea demersului didactic respectând reperele metodologice în
vigoare, vor adopta un sistem coerent de evaluare, utilizând metode alternative conform standardelor prevazute în curriculele nationale.

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Rezultate asteptate ( masurabile)

Orizont de
timp

Identificarea stilurilor de
Adaptarea activităț ilor de predare/evaluare spre creșterea
învatare ale elevilor.
calităț ii formării oferite de școală
Elaborarea la nivelul fiecarei
catedre a planurilor de lectii si
a materialelor de studiu în
Îmbunătăț irea rezultatelor la probele de evaluare
functie de stilurile de învatare
ale elevilor.
Activităț i de învățare integrate
Progres la mai multe competenț e în același timp
Interasistenţe la ore
Perfecț ionare de tip peer-learning
Sprijinirea elevilor pt atingerea
Asistarea elevilor la activităț i diferenț iate pe grupe de
obiectivelor programelor
lucru
Implicarea elevilor în evaluarea
Aplicarea autoevaluării (în pereche sau după barem)
progresului

octombrie
2019
Octombrie
2019

Parteneri

Sursa de finantare

Diriginții Psiholog

CJRAE

-

Sefi catedre

ISJ prin inspectori
specialitate

-

Permanent

Sefi catedre

-

permanent

Director adj
Responsabili
catedre

-

Permanent
Permanent
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Continuitate în încadrarea cu
personal didactic
Aplicare de chestionare
cadrelor didactice pentru
identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională
Realizarea/completarea
portofoliilor cadrelor didactice
si ale elevilor
Proiectarea in echipa ( medic,
maistru instructor, elev,
partener de practica) a
activitatilor de
predareinvatare- evaluare.

Personalul didactic care îsi va continua activitatea în
cadrul scolii de la un an scolar la altul va fi de cel putin 95
% din total (personal didactic titular si cu norma de baza).

Septembrie
Director
2019

Responsabil
Stimularea participării la cursuri de formare, manifestări
comisie formare
Septembrie
continuă
științ ifice și culturale
Diversificarea activităț ilor, motivare

permanent

Director
Diriginți

CEAC

-

adj CEAC

-

Director adj

Cooperare și bună comunicare

-

permanent

Prioritatea 3. Dezvoltare profesională prin formarea continuă a personalului didactic, formarea competentelor cheie si a celor transversale
Obiectiv 3 : Dezvoltarea competentelor specifice, de comunicare (inclusiv într-o limba straina), dezvoltarea gândirii critice (creatoare) si rezolvare de probleme,
dezvoltarea spiritului de echipa, igiena si securitatea muncii, organizarea locului de munca, abilitati antreprenoriale
Tinta : Îmbunătăț irea competenț elor ș i abilitatilor cheie si profesionale. Cresterea eficientei activitatii de predare – învatare
Context : Necesitatea de a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa aptitudinilor şi competenţelor cu care tinerii europeni termină şcoala a fost recunoscută la nivel european şi
naţional. legătura dintre motivaţie, atitudine şi încrederea în sine, pe de o parte, şi realizările şi alegerea carierei, pe de altă parte.
Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Folosirea
resurselor
de
predare-învăț are în vederea
îmbunătăț irii culturii instituț
ionale
Formarea la elevi a capacităț
ilor de învăț are pe parcursul
întregii vieț i

Rezultate asteptate (
masurabile)
Dezvoltare instituț ională
Asigurarea calităț ii în
educaț ie

Facilitarea găsirii unui loc de
muncă pe o piaț ă modernă,
flexibilă, incluzivă

Orizont de timp

Responsabili

Parteneri

Sursa de finantare

permanent

CA

CEAC

-

permanent

CP

Parteneri

-
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Asigurarea unui echilibru
oprtim între abordările
teoretice, temele de reflecț ie
și exerciț iile aplicative

Aplicarea teoriilor în dezvoltarea
carierei

clasarea între primii trei a cel
putin un elev la faza finala a
concursurilor de meserii
Cel putin 90 % dintre absolventii
scolii vor obtine un loc de munca
în primul an de absolvire si le vor
Angajarea
în
domeniul
putea mentine minimum un an
specialităț ii după absolvire
de la angajare sau se vor integra
într-o treapta superioara de
scolarizare.
Frecventa medie pe scoala se va
Monitorizarea frecvenței
cifra la 97 – 98 %.
elevilor
Ponderea elevilor cu note scazute
la purtare se va reduce de la an
Anaiza stării disciplinare
la an si nu va fi mai mare de 4 – 5
%, iar a celor exmatriculati de 1
%
Organizarea fazei locale
pentru concursul pe meserii

Toate cadrele
didacice

permanent

Responsabil catedră ISJ
specialitate
Parteneri

februarie

septembrie

Consilier educativ

Lunar

Diriginti

Lunar

CP

-

Parteneri

PRIORITATEA 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial
OBIECTIV 1: Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii educaţionale naț ionale ș i europene
Ţinta: Implicarea în minim 6 parteneriate noi de diverse tipuri
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Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Dezvoltarea parteneriatelor în cadrul comunităț ii noastre ș colare este o activitate benefică în ceea ce priveș te colaborarea, comunicarea, iniț iativa ș i creativitatea.
În contextul integrării României în Uniunea Europeană este nevoie de specialişti care să beneficieze de rezultatul muncii lor în spiritul cetăţeniei europene. Formarea
unor cetăţeni europeni se poate realiza prin contacte directe între persoane aparţinând diferitelor culturi şi civilizaţii. De aceea se impune realizarea legăturilor
directe ale elevilor şi profesorilor cu persoane din medii educaţionale europene.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
Rezultate aşteptate (măsurabile)
Termen
Persoana /
Parteneri:
Sursa de finanţare
persoanele
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
responsabile
Stabilirea unor noi forme de colaborare cu
Școli Postliceale Sanitare din ț ară
Educaț ie sanitară pentru liceeni

Implicarea şcolii într-un program de
mobilităţi Apolo+
„Înţelege Europa” - workshop

Vizite reciproce care sa implice
aproximativ 30 elevi şi 30 profesori

Mai 2020

Directori
Responsabil formare
continuă
durata Director adjunct
Prezentări și discuț ii în școlile din oraș Pe
anului școlar
pe teme de educaț ie sanitară
Semnarea parteneriatului
Permanent
Director adjunct
Responsabil comisie
iniţiere proiecte
Informarea elevilor asupra drepturilor
cetăţenilor europeni şi a legislaţiei UE;
discuț ii

mai 2020

Director adjunct
Psiholog școlar

Școli

Postliceale Venituri proprii
Sanitare din țară
Licee, grupuri
școlare
Şcoli din Europa
Organizaţii
intermediare de
primire
ONG

-

-

Prioritatea 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial
Obiectiv 2 : Implementarea proiectelor educaţionale în vederea promovării sănătaţii şi a prevenirii îmbolonăvirilor în comunitate
Tinta : Realizarea de proiecte în domeniul sănătă ii
Context : Dezvoltarea resurselor umane si corelarea invatarii pe tot parcursul vietii şi tranzitia de la scoala la viata activa, eficientizarea practicii si insertiei profesionale,
campanii nationale de promovare, orientare si consiliere cu scopul de reducere a deficitului de personal medical
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Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Predarea unui modul de
suport vital de viata in salile
de demonstatie ale scolii
Predarea unui modul cu
factorii de risc ai cancerului de
san si metodele de depistare
precoce a acestei afectiuni

Rezultate asteptate (
masurabile)

Orizont de timp

Responsabili

Parteneri

Participarea unui numar de 100
de elevi anual

anual

Catedra de Nursing
Consilier educativ
Elevii de anul III

Licee

Participarea unui numar de 300
de persoane din grupul tinta

Anual

Catedrele de
specialitate
Elevii

Grupul tinta vizat

Participarea la actiunile scolii
postliceale Henri Coanda

Consolidarea relatiilor cu
institutiile de profil similare

Anual Aprilie

Donarea de sange

Un numar cat mai mare de
participanti

Masurarea tensiunii arteriale
si a glicemiei si distribuirea de
fluturasi cu recomandari
medicale

Un numar cat mai mare de
participanti
Orientarea cazurilor nou
depistate spre serviciile de
specialitate Feed -back
pozitiv

Participarea elevilor scolii in
echipa de acordare a
ingrijirilor medicale la Cortul
Auxila

Numar mare de elevi implicati

Masurarea tensiunii arteriale
si a glicemiei si distribuirea de
fluturasi cu recomandari
medicale in institutii publice

Un numar cat mai mare de
participanti
Orientarea cazurilor nou
depistate spre serviciile de
specialitate Feed back pozitiv

Director
Catedra de nursing

Scoala Postliceala
sanitara Henri
Coanda Sibiu

Anual

Catedra de Nursing
Coordonatorii de an
Coordonatorii de
proiect

Centru de transfuzii

Anual

Catedra de Nursing
C.A.

Primaria mun.
Medias

Coordonatorii de an

Primaria mun.
Medias

Anual pe perioada
verii

Catedra de Nursing
Coordonatorii de an

Anual
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PRIORITATEA 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial
OBIECTIV 3. Extinderea şi diversificarea activităţii de informare şi consiliere în vederea formării la elevi a unei opţiuni realiste privind cariera
Ţinta: Creșterea gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor cu 10% anual astfel încât începând cu anul 2020 rata de cuprinderea în câmpul muncii a
absolvenţilor să fie de peste 70%
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Din analiza PLAI reiese că în şcolile generale ale judeţului nu se realizează o orientare eficientă a elevilor de clasa a VIII-a şi de consiliere a părinţilor acestora. Din sondajele
ISJ Sibiu rezultă că există o pondere mare de părinţi care doresc pentru copii lor traseul liceal. La final de liceu, este necesară o informare asupra posibilităț ii continuării
studiilor fără bacalaureat, în cadrul școlii postliceale.
Se impune constituirea unei reţele parteneriale pentru structura elev-părinte care să îi consilieze către oferta educaţională cea mai potrivită şi să îi informeze asupra
orientărilor înregistrate pe piaţa muncii locală şi regională.

Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
Formarea personalului didactic in domeniul
consilierii si orientării pentru cariera

Realizarea si utilizarea unui portofoliu pentru
consiliere si orientare care sa cuprinda date
despre evolutia rețelei sanitare și farmaceutice
Participarea elevilor la bursa locurilor de muncă
Organizarea concursului pe meserii

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Termen

Persoana /
persoanele
responsabile

Sursa de
finanţare

Parteneri:

-stagiul de iniţiere in consiliere si
orientare urmat de toţi diriginţii stagiul de aprofundare in
consiliere si orientare urmat de 4
diriginti/an
-aplicarea strategiilor didactice
adecvate in min. 80% din orele de
consiliere asistate
-utilizarea acestor materiale in
cadrul activitatilor de orientare si
consiliere
-identificarea de noi parteneri ai
retelei de consilere si orientare
- angajarea absolventilor
- planificarea carierei elevilor

Anual

Consilier educativ
Responsabil formare
continuă

CJAPP
CCD

M.E.C.

Decembrie
2019

Consilier educativ

AJOFM
Camera de Comerţ
şi Industrie Sibiu

Sponsorizări

Bianual

Diriginţii claselor
terminale

identificarea elevilor
performeri si cu capacitati de
organizare (viitori leaderi)
promovarea performanţei

Anual

Responsabil arie
curriculară
specialitate
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Organizarea „Scoala Altfel”

Crearea unei baze de date privind monitorizarea
orientării absolvenţilor

Vizite de informare la partenerii din
oras si din judet
Colaborare pentru intalniri de
informare cu medicii profesori
Implicarea in numar mare a elevilor
la activitatile propuse de catre
dirigintii coordonatori
- realizarea bazei de date
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Anual

Directori
Psiholog școlar

Diriginţi

Anual –
octombrie

Directori
Diriginţii claselor
terminale
Secretar

Agenţi economici

-
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4.1. Modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS
Acţiuni :
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor, partenerilor de practică, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea
profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.
Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local.
4. Colaborarea cu institu ii de învă ământ TVET pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea
analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultarea
personalului şcolii în cadrul consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii în
cadrul consiliului elevilor, părinţilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala
are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza acestora a reformulării obiectivelor,
priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
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Surse de informaţii
1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (portofolii ale cadrelor didactice, comisiei diriginţilor,
consiliului elevilor, consiliului reprezentativ al părinţilor, parteneriatelor şcolii, oferta de şcolarizare).
2. Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale CA, rapoarte ale echipei
manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente).
3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii.
4. Date statistice Sibiu
5. Chestionare, discuţii, interviuri.
6. Rapoarte scrise ale MEC/ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. Pentru implementarea
Planului de Acţiune al Scolii este absolut necesara consultarea tuturor factorilor implicati, atat din mediul
intern cat si din mediul extern.
4.2. Monitorizare ș i evaluare

Toate persoanele ș i organismele implicate vor fi informate despre responsabilităț ile pe care le au în

implementarea ș i monitorizarea P.A.S., despre metodele ș i termenele stabilite pentru evaluare.
In vederea monitorizării Planului de Acțiune al Scolii, activităț ile planificate vor viza:



Monitorizarea de tip sistematic - prin care se vor supraveghea indicatorii măsurabili, realizarea

obiectivelor SMART și reacția părților interesate



Monitorizarea de tip competenț ial - prin care se urmăreș te diseminarea informaț iei, comunicarea

clară ș i eficientă între partenerii interni ș i externi, managementul încrederii, managementul acț iunilor

individuale ș i de grup



Monitorizarea de tip fenomenologic – prin care se urmăreș te calitatea informaț iilor vehiculate, desfăț

urarea activităț ilor conform planificării (diagrama GANTT), număr de participanț i la implementarea P.A.S.
precum ș i acț iunile comportamentale



Monitorizarea de orientare a evaluării – prin care se urmăresc, în primul rând, indicatorii de

performanț ă stabiliț i în plan: aspectele pe care le putem influenț a, rezultatele obiectivelor în cifre ș i
procente, perioada de timp în care s-au realizat ș i concordanț a cu termenele fixate iniț ial.
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fi realizată de către întregul personal al şcolii.

Im
pleme
ntarea
PASului va

Evaluarea Planului de Acț iune al Scolii urmăreș te stabilirea raportului dintre performanț ele obț inute ș i

cele intenț ionate precum ș i corectarea rezultatelor.

Aceiași indicatori care au fost monitorizați, vor fi și evaluați, apreciindu-se momentul în care un plan

operaț ional a fost realizat, iar ș coala poate să treacă la elaborarea ș i implementarea următorului plan, în
situaț ia în care ș i-a propus mai multe ț inte.

Prin perspectivă managerială, o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare optimă

sistemului de formare din şcoală.
Scoala Postliceală Auxila Mediaș își propune o autoevaluare eficientă care să îi permită:
să-ș i identifice, în prezent și în viitor, punctele tari ș i punctele slabe;

să compare propriile performanț e cu cele obț inute de alte instituț ii din domeniu;
să identifice aspectele care trebuie îmbunătăț ite ș i dezvoltate;

să-ș i reconsidere poziția și rolul pe care îl are în comunitatea locală .

4.3. Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PAS-ului
a. echipa de lucru:
întâlniri de informare, actualizare;

sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; întâlniri cu membrii CEAC revizuire periodică ș i
corecție

b. echipa managerială:
acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA,
tematica CP;

discuţii de informare, feed-back;

rapoarte

semestriale; rapoarte anuale; analiza rapoartelor CEAC.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
rapoarte semestriale şi lunare;

planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;

fişe de autoevaluare;

portofoliile membrilor comisiei;

asistenţe /

interasistenţe; peer-learning lecţii demonstrative; acţiuni extracurriculare; schimb de experienţă în cadrul
cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.
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GLOSAR
AJOFM
AMG

– Agentia Județ eană de Ocupare a Forței de Muncă
– Asistent Medical Generalist

CCD

- Casa Corpului Didactic

CDL

- Curriculum în Dezvoltare Locală

CJ

- Consiliul Județean

CJRAE

- Centrul Județ ean de Resurse ș i Asistenț ă Educaț ională

CL
CLDPS
DMSS
FSE
IPT
ISJ
MEN
ONG
PAS
PLAI
PRAI
SMART

- Consiliul Local

- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru formarea profesională
- Direcț ia de Muncă și Solidaritate Socială
– Fondul Social European
– Invăț ământ profesional și tehnic

– Inspectoratul Ș colar Județ ean
– Ministerul Educatiei Naț ionale
- Organizaț ie Non-Guvernamentală
- Planul de Acț iune al ș colii

- Planul Local de Acț iune pentru Invăț ământul profesional si tehnic
- Planul Regional de Acț iune pentru Invăț ământul profesional ș i tehnic

– acronim al caracteristicilor considerate esenț iale pentru corecta formulare a unui obiectiv:
specific(S), măsurabil (M), abordabil (A), relevant (R), încadrat în timp (T)

SPP

– standard de pregătire profesională

TIC
– Tehnologia Informaț iilor ș i Comunicării
TVET (engl) - Învăț ământ Profesional ș i Tehnic
UE

- Uniunea Europeană
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ANEXE
Situații statistice
Tabele anuale cu situatia elevilor la invatatura
Tabele anuale cu cadrele didactice
Utilizarea celor mai adecvate metode de invatare si pragmatismul pregatirii profesionale a cadrelor
didactice isi gasesc expresia in rezultatele foarte bune inregistrate de elevii nostrii la examenele de absolvire.
Astfel, asa cum rezulta din statistici, realizarile elevilor pe ani de studii sunt ataș ate ca anexe ale prezentului
PAS.
Grafice de desfășurare a activității în Scoala Postliceală Auxila Medias
Orare
Grafice de alternanta Instruire teoretica – instruire practica
Incadrări anuale
Proiectul activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare.
Activitatea de perfectionare a cadrelor didactice
Lista parteneriatelor
Evolutia planului de şcolarizare
Dotări IT şi multimedia

Director,

Secretar,

Viorel Pasc

Adriana Vasiu
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