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1.Prezentarea instituției de învățământ
1.1 Profilul instituției de învățământ
Denumirea instituției de învățământ: Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
Fondator: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Tipul programelor de studii: programe de formare profesională tehnică postsecundară, nivelul IV ISCED.
Anul fondării:1940,Hotărârea Consiliului Norodnic al Comisarilor RSS Moldovenești nr.139, 23.08.1940.
Anul ultimei reorganizări: 2016, Hotărârea Guvernului nr. 786 din 23.08.2016
Adresa juridică : 3505 Municipiul Orhei, strada Vasile Mahu, 162
E-mail: colpedagogorhei@gmail.com
Web: colegiu.md
Telefon: 0(235) 2-46-54; 0(235) 2-16-76

1.2 Scurt istoric
Colegiul

„Vasile Lupu” din Orhei este o instituție de învățământ profesional tehnic, aflată în

subordinea Ministerului Educației , Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Conform datelor din arhivă, pregătirea cadrelor didactice la Orhei se realizează din anul 1923, în
Școala Normală „Alexandru Ioan Cuza”, care pregătea învățători și care în 1940 a fost reorganizată în
Școala Pedagogică „Alexandru Ioan Cuza”.
Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 245 din 08 mai 1991 și a ordinului Ministerului
Științei și Învățămîntului nr.105 din 21 mai 1991 instituția de învățământ s-a reorganizat în Școala
Normală „Vasile Lupu”, cu durata studiilor de 5 ani.
Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.816 din 28.06.1998 și ordinul Ministerului
Învățămîntului, Tineretului și Sportului nr.532 din 05.08.1998, Școala Normală „Vasile Lupu” s-a
reorganizat în Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”.Prin Hotărîrea Colegiului Guvernului Republicii
Moldova nr.1551 din 23.12.2003, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, instituție de învățămînt superior de
scurtă durată este reorganizată în instituție de învățămînt mediu de specialitate (colegiu).
Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr.963 din 09 decembrie 2004, instituția de
învățămînt mediu de specialitate Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” se acreditează la specialitatea
1203.Pedagogia învățămîntului primar, învățămînt cu frecvență la zi.
Prin Hotărîrea nr.788 din 23 iunie 2016 denumirea Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei se
modifică în Colegiul „ Vasile Lupu” din Orhei.
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1.3 Organele administrative și consultative
Organe administrative şi consultative din Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei sunt:
;
-ştiinţific;

Subdiviziunile din cadrul instituției de învățământ profesional tehnic sunt:

Evaluare Internă și Asigurarea Calității (CEIAC).
1.4 Oferta educațională.
Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei asigură formarea specialiștilor la Programe de formare profesională,
în conformitate cu nivelul IV ISCED, la următoarele specialităţi şi calificări:

Nr.
d/o

Domeniul de formare
profesională

Codul
specialității

Specialitatea

Calificarea

Nr. de
credite
de
studii

Durata
programului

1.

923.Asistență socială și
cosiliere

92310

Asistență socială Lucrător social
Pedagog social

120

4 ani

2.

1014. Sport

101410

Sport și
pregătire fizică

Instructor
educație fizică

120

4 ani

3.

113. Pregătirea cadrelor
pentru instituții primare

11310

Învățământ
primar

Învățător

120

4 ani

4.

112. Pregătirea cadrelor
pentru instituții preșcolare

11210

Educație
timpurie

Educator

120

4 ani

5.

Profilul: Asistență socială

1271

Asistență socială Asistent social

6.

Profilul: Științe ale
educației

1202

Pedagogia
preșcolară

Educator în
învățământul
preșcolar

120

120

4 ani

4 ani

3

1.5 Context legislativ
1. Codul Educației al Republicii Moldova, Cod nr.152 din 17.07.2014;
2. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28.03.2003, cu modificările ulterioare;
3. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 “Educația 2020”, aprobată prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.944 din 14.11.2014;
4. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.97 din 14.02.2013;
5. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru
pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din 14.12.2015
6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.550 din 10
iunie 2015, MO al Republicii Moldova, 2015 nr.206-210 art.1362;
7. Cadrul de referință al Curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin OME
nr.1128 din 26 noiembrie 2015;
8. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterșiar, în baza
Sistemului de Credite de Sudii Transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16. 12. 2015;
9. Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministerului
Educației nr.234 din 25 martie 2016;
10. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional
tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin OME nr.1086 din 29.12.2016;
11. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică
postsecundară și postsecundară nonterțiară, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.545 din 8
iunie 2016;
12. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special,
complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.336
din 03.05.2013;
13. Statutul Instituției de Învățământ Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei, înregistrat la Camera
Înregistrărilor de Stat, nr.1808606007194, din 26.09.2016;
14. Regulamentul intern de activitate, aprobat la Consiliul profesoral, proces-verbal nr.4 din 01.12.2015;
15. Regulamentul de organizare și desfășurare a Consiliului de Administrație în instituție, aprobat la
Consiliul de administrație, 14.10.2012;
16. Regulamentul de ordine internă a căminelor, aprobat la Consiliul de administrație, proces-verbal nr.6
din 15.01.2013;
17. Regulamentul privind Sistemul de Management al Calității din Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei,
aprobat la ședința nr.9 a Consiliului profesoral din 12 ianuarie 2016;
18. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității
Educației, aprobat la ședința nr.8 a Consiliului de administrație din 26.01.2016;
19. Strategia de evaluare internă a calității, aprobată la ședința nr. 8 a Consiliului de administrație din 26
.01. 2016;
20. Regulamentul intern de funcționare a catedrelor, aprobat prin ordinul nr. 43 din 09 iunie 2017,
ședința nr. 13 a Consiliului profesoral;
21.Codul de etică al cadrului didactic din instituția de învățământ Colegiul ,, Vasile Lupu”din Orhei,
aprobat prin ordinul nr.861 din 15 martie 2016,ședința Consiliului profesoral din 10 martie 2016.
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3. Argument
Acordul de Asociere Uniune Europeană -Republica Moldova, articolul 123, litera b), prevede
modernizarea sistemelor de educație și formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și a accesului la
educație.
Totodată, implementarea Strategiei sectoriale de dezvoltare „Educație 2020” are drept scop să asigure
excelența, sub toate aspectele ei, la toate treptele și nivelurile sistemului de educație, prin promovarea
mecanismelor de asigurare a calității programelor de studii în instituțiile în care acestea sunt oferite.
Instituțiile de învățământ profesional tehnic sunt chemate să asigure orientarea permanentă spre
performanță și să se concentreze pe nevoiele elevilor și nevoiele de pe piața muncii în ceea ce privește
competențele actuale și viitoare, precum și cerințele față cunoștințe. Acest proces se realizează în
principal, prin îmbunătățirea continuă a ofertei și a rezultatelor, prin gestionarea judicicioasă a resurselor,
prin asumarea răspunderii și a responsabilităților instituționale și prin asigurarea unui cadru transparent,
participativ și partenerial în procesul de formare profesională.
Prezentul Plan de Dezvoltare Strategică (PDS) are o importanță deosebită în realizarea misiunii și
viziunii Colegiului, având ca componentă prioritară implementarea reformei educaționale în asigurarea
calității educației și formarea la absolvenți a competențelor necesare pentru angajare pe piața muncii și
integrarea cu succes în viața comunității.
Toate acestea constituie nu numai motive suficiente pentru întocmirea și aplicarea unui asemenea
proiect, ci și o necesitate. Fără existența lui, ar fi foarte greu de realizat un învățământ modern, de calitate.
PDS reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului
de conducere și a partenerilor educaționali, elaborarea căruia a pornit de la analiza mediului intern
(SWOT) și a mediului extern (PESTE) și are în vedere dezvoltarea Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei în
perioada 2017-2022 .
Întregul Plan de Dezvoltarea Strategică are ca principiu director extensia realizărilor obținute până în
prezent de către întregul colectiv de cadre didactice și personalul de conducere ce au generat calitate.
Calitatea dobândită și cea la care aspirăm, se poate obține printr-un proces de comunicare și colaborare,
este rezultatul unei activități de îmbunătățire continuă a procesului de învățământ și trebuie realizată
pornind bine din start.
Planul de Dezvoltare Strategică este elaborat și fundamentat în strînsă concordanță cu mediul și
condițiile în care își desfășoară activitatea colegiului, ținîndu-se cont de factorii care influențează eficiența
activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității, competiția tot mai
accentuată între instituțiile de învățământ, schimbările educașionale și manageriale generate de reformele
educaționale, politica managerială și a Ministerului Educației.
Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea
culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educațională a echipei manageriale și
a cadrelor didactice din Colegiul.
S-au reformulat țintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de Dezvoltare
Strategică să răspundă nevoilor instituției de învățământ și să implementeze prevederile reformei în
Educație aplicate, monitorizate și evaluate în umătorii 5 ani, cerințele societății actuale și valorile
europene.
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Funcțiile Programului
Funcția prospectivă/anticipativă (de a proiecta dezvoltarea învățământului pe termen lung, conform
tendințelor naționale și internaționale de dezvoltare, de a anticipa problemele);
Funcția ameliorativă (de a oferi soluții la problemele existente, de a remedia situația existență);
Funcția de reglementare a activității ( programul stabilește prioritățile, activitățile oportune și precizează
resursele necesare pentru desfășurarea optimă a activităților;
devine documentul principal pentru desfășurarea activităților de dezvolatre a instituției de învățământ
pentru domenii de activitate);
Funcția de focusare a dezvoltării înstituției de învățământ pe dimensiunile prioritare de dezvoltare a
sistemului de învățământ profesional tehnic în general, conform politicilor educaționale naționale și a
politicilor educaționale instituționale.

Beneficiarii
De rezultatele Planului de Dezvolatare Strategică vor beneficia, în primul rând, elevii, care vor căpăta
competențe necesare pentru creștere și dezvolatre personală, socială și profesională pe parcursul întregii
vieți, dar și părinții, comunitatea locală, angajatorii, instituțiile superioare de învățământ, societatea în
ansamblu.
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4. Diagnoza mediului
4.1 Diagnoza mediului intern
4.1.1 Analiza cantitativă a informației
Efectivul de elevi pe forme de studii și specialitate
Anul de
învățământ

Total
elevi

Forma de studii
buget
contract

2011-2012

825

540

245

2012-2013

786

567

219

2013-2014

610

428

182

2014-2015

542

359

183

2015-2016

511

338

173

2016-2017

450

279

171

Distribuirea pe specialități
a numărului de elevi
Pedagogia învățămîntului primar
Pedagogia preșcolară
Instruire tehnologică
Asistență socială
Pedagogia învățămîntului primar
Pedagogia preșcolară
Instruire tehnologică
Asistență socială
Pedagogia învățămîntului primar
Pedagogia preșcolară
Instruire tehnologică
Asistență socială
Pedagogia învățămîntului primar
Pedagogia preșcolară
Instruire tehnologică
Asistență socială
Pedagogia învățămîntului primar
Pedagogia preșcolară
Instruire tehnologică
Asistență socială
Pedagogia preșcolară
Asistență socială
Sport și pregătire fizică

299
234
76
216
269
221
89
207
161
180
64
205
90
189
37
226
44
194
20
253
156
269
25

Evoluția contingentului de elevi în perioada 2011-2017
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Fluctuația efectivului de elevi pe specialități în perioada 2011-2017

Efectivul de elevi la înmatriculare
Anul
înmatriculării

Numărul
elevilor

Forma de studii
buget

contract

Nr. de cereri
depuse

2011

180

120

60

266

2012

190

135

55

229

2013

110

70

40

129

2014

150

90

60

175

2015

150

95

55

195

2016

100

55

45

108

2017

150

94

56

180

Coeficientul
de concurs
1,5
1,2
1,2
1,2
1,3

1,1
1,2
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Relația cereri depuse-candidați înmatriculați

Efectivul absolvenților colegiului în perioada 2011-2016
Anul
absolvirii

Numărul
de
absolvenți

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

150
145
246
178
140
138
80

Forma de studii

Intrare

buget

contract

anul

nr.

105
96
185
129
92
100
53

45
49
61
49
48
38
27

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

199
195
324
230
180
190
110

Ieșire
150
145
246
178
140
138
80

Diferența
nr.
%
49
50
78
52
40
52

75,38
74,36
75,93
77,39
77,78
72,63

30

72,72
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Rezultatele sesiunii de bacalaureat a candidaților din colegiu pentru perioada 2012-2017
Criterii

BAC- 2012

BAC- 2013

BAC- 2014

BAC- 2015

BAC- 2016

BAC 2017

% calității

25,29

15,95

13,00

12,43

9,86

1,88

% eficacității

64,64

41,76

35,91

35,06

29,93

16,03

% promovabilității

97,81

97,66

78,76

82,74

94,87

95,28

Media notelor

6,93

6,34

6,12

6,20

6,06

5,85

Rrezultatele comparative ale sesiunii de bacalaureat 2017 în colegiu și la nivel de țară
Criterii pentru
comparație

Colegiul
„Vasile Lupu”
din Orhei

Colegii
din
republică

Licee
teoretice

Rata de promovare

95,28 %

57,49 %

91,57 %

% candidaților ce
n-au susținut
BAC-ul în actuala
sesiune

4,72 %

42,51 %

8,43 %

În țară
68,79 %

31,21 %

Rezultatele examenelor de absolvire a colegiului
Anul absolvirii
2012

Nota medie

% calității

% promovabilității

7,57

49,19

100%

2013

7,90

61,5

2014

8.20

69,91

2015

8,35

75,23

2016

8,52

2017

8,25

76,81
72,05

100%
100%
100%
100%
100%
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Resursele umane la 01.10.2017
Nr. de posturi

Cadre didactice (inclusiv 4
posturi de conducere)

Cadre didactice
auxiliare

Cadre nedidactice

80

44

7

29

dintre care
pensionari

dintre care
pensionari

5

10

titulare
37

cumularzi

dintre
care
7
pensionari
8

dintre
care
pensionari
1

Situația posturilor
Cadre
nedidactice;
36%

Cadre didactice
auxiliare 9%

Cadre didactice
(inclusiv 4 de
conducere)
55%
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Caracteristica cantitativă a personalului didactic
Anul de
învățământ

Numărul
de cadre
didactice

2012-2013

81

2013-2014

65

2014-2015

58

2015-2016

52

2016-2017

42

GDS

GDÎ

GDD

Fără grad
didactic

6
7%
2
3%
2
3%
3
6%
2
5%

14
17%
14
22%
12
21%
9
17%
9
21%

37
46%
30
46%
35
60%
29
56%
25
58%

24
30%
19
29%
9
16%
11
21%
6
16%

Raportul cadre
didactice/elevi
1:9,7
1:9,4
1:9,3
1:9,8
1:10,7

Distribuirea pe grade a personalului didactic

Procentul profesorilor deținători de grade didactice
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Caracteristica procentuală a profesorilor ce nu dispune de grad didactic

Nivelul pregătirii profesionale a cadrelor didactice în anul de studii 2016-2017
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Structura personalului didactic după vechimea în muncă:

8%
17%
0-3 ani
56%

3-8 ani

11%

8-13 ani
13-18 ani

8%

peste 18 ani

Resurse materiale

Mijloace tehnice

Sectorul didactic
instruire
catedre

Calculatoare
Videoproiectoare
Smartboord
Notebook-uri
Xeroxuri

31
2
1
2
1

Multifuncționale
Imprimante
CD-playere
Cameră video
Aparat foto
Faxuri

3
2
2

5

bibliotecă

Cămine

Sectorul
administrativ

8

6

10

1
1
2

6
1
1
2
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4.1.2 Analiza calitativă a informațiilor.
Cultura organizațională din colegiu poate fi descrisă astfel:
Este caracterizată printr-un ethos înalt. Trăsăturile dominante sunt:cooperare, muncă în echipă,
respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate
la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. Se întîlnesc și cazuri de elitism profesional,
individualism, competiție, intelectualism, rutină, conservatorism, automulțumire.
În ceea ce privește climatul organizatoric am putea spune că este un climat deschis, caracterizat
prin dinamism și grad înalt de implicare a membrilor instituției de învățământ.
Este un climat stimulativ care oferă satisfacții,relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise , colegiale,
de respect și de sprijin.
Există o atmonsferă de înțelegere și respect reciproc atît între membrii conducerii, directorii
adjuncți, personalul didactic, între membrii corpului profesoral, cît și între acestea și personalul didactice,
didactic auxiliar, nedidactic,elevii și părinții.Stările conflictuale sunt preîntîmpinate, iar conflictele latente
sau, uneori manifestate, sunt mediate, soluționate într-un mod pozitiv.
Tipul dominant de cultură pentru instituția noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt
distribuite în raport cu potențialul membrilor colegiului, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia.
Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă,
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de
afirmare.
Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în
capacitățile lor creative și de autocontrol. Conducerea colegiului este deschisă și ascultă sugestiile
profesorilor, fac aprecieri frecvente la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie,
îi sprijină și îi implică în procesul decizional.
Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în
valoare creativitate şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, realizând activităţile specifice
propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita cadrelor didactice.
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4.1.3. Analiza SWOT calitativă
Pentru a realiza diagnoza mediului intern a instituției de învățământ vom apela la tehnica SWOT.
Analiza SWOT a Colegiului „Vasile Lupu” se bazează pe analiza chestionarelor aplicate elevilor,
părinților, elevilor absolvenți și profesorilor, coordonată cu Planul de Dezvoltare Strategică a Colegiului
anterior, vizează următoarele paliere:
Curriculum;
Resurse umane;
Resursa materială și financiară;
Relații cu comunitatea și parteneriate.

a) Curriculum




















Puncte tari
Prezența cadrului organizatoric de realizare
a Programelor de formare profesională:
Planul-cadru, Planuri de învățământ
elaborate în baza SCS;
Curriculumuri elaborate pentru disciplinele
de specialitate în baza SCS de cadrele
didactice din colegiu;
Prezenţa curriculelor , planurilor de
învățământ, auxiliarelor şcolare la
disciplinele ciclului liceal;
Inițierea sistemului de închiriere legală a
manualelor;
Asigurarea cu manuale (90 %) a elevilor
la disciplinele ciclului liceal;
Orarul lecțiilor reflectă prevederile planului
de învățământ și cerințele impuse normării
timpului pe semestre;
Activitățile, durata și locul stagiilor de
practică corespund cerințelor
regulamentare;
Programe de pregătire suplimentară pentru
evaluarea națională (BAC) , examenele de
absolvire a colegiului, olimpiade și
concursuri școlare;
Aprecierea cu calificativul „bine” sau
„foarte bine” la inspecțiile frontale interne.
Rezultate bune la evaluările finale (BAC,
examenele de absolvire);
Proces instructiv educativ de calitate
demonstrat prin rezultate școlare bune,
procent de promovabilitate la examenele
naționale BAC (95%) procentul calității la
examenele de absolvire a colegiului (77%)
Rezultate bune la olimpiadele zonale.



















Puncte slabe
Organizarea ineficientă a implementării
Curriculum-ului la cursurile opționale și
cele de liberă alegere;
Insuficiență de manuale la discipline de
specialitate;
Lipsa de materiale suport pentru
activitatea de învățare individuală ghidată
a elevilor;
Rata absolvenților mai mică în raport cu
numărul elevilor înscriși la anul I de studii
(din 190 elevi admiși:138 au absolvit ,
72,63%);
% mic al angajării absolvenților în câmpul
muncii;
Insuficienta utilizare a materialelor
didactice, a tehnicii informaționale și a
metodelor active în demersul didactic;
Suprapunerea cerințelor testărilor, ceea ce
conduce la o distribuție inegală a efortului
elevilor;
Număr insuficient de calculatoare la
numărul elevilor din colegiu și
performanța scăzută a acestora;
Implicarea mai slabă a unor cadre
didactice, elevi în organizarea activităților
extracurriculare și extrașcolare;
Popularizarea ineficientă a noilor
Programe de formare profesională,
concursul mic la admitere.
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Oportunități














Ofertele privind cursurile de perfecționare și
formare continuă,înscrierile la grade
didactice;
Posibilitatea achiziționării de materiale
didactice și soft-uri educaționale prin
intermediul site-urilor specializate;
Elaborarea curriculei la toate unitățile de
curs;
Elaborarea pachetului de materiale necesare
pentru stagiile de practică;
Formarea la elevi a competențelor
transdisciplinare și transversale prin
promovarea disciplinelor opționale în
corespundere cu interesele și aptitudinile
elevilor,
Valorificarea abilităţilor individuale ale
elevilor la diferite concursuri/activități
extracurriculare;
Îmbunătățirea în continuare a frecvenței
elevilor la ore (creșterea cu 10% a
procentului frecvenței);
Implementarea Metodologiei de urmărire a
traseului profesional al absolvenților de
colegiu.

Amenințări




Instabilitate legislativă și a Curriculumului
la specialitate,
Lipsa de manuale adecvate exigențelor
Programelor de studii la specialiatate;
Program de studii prea aglomerat raportat la
numărul de ore alocat fiecărei unități de
curs.

b) Resurse umane
Puncte tari









Cadre didactice calificate în proporție de
100%;
Ponderea cadrelor didactice titulare domină
mult asupra celor cumulare: 86 %: 13%.
86% din personalul didactic dețin grade
didactice,
Experiență profesională bogată (peste 70%
au stagiul de muncă în domeniu mai mare
decât 18 ani);
Vârsta fiziologică medie a personalului
didactic: 46 ani,
Număr mare de cadre didactice perfecționate
prin diferite stagii de formare continuă;
Practicarea formării continue în cascadă
a profesorilor din instituție prin extinderea
Programelor educaționale naționale;

Puncte slabe







Implicarea insuficientă din partea unor
pedagogi, privind aspectele: centrarea
activității didactice pe nevoile elevului,
informatizarea procesului educațional,
utilizarea TIC- ului,
Conservatorismul și rezistența la schimbare
a unor cadre didactice,
Implicarea slabă a cadrelor didactice în
elaborarea unor auxiliare curriculare,
manuale și mijloace de învățământ în
domeniul formării profesionale la procesul
decizional;
Participarea ineficientă/lipsa unor membrii
ai catedrelor la activităţile extracurriculare,
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Cadre didactice care au absolvit sau sunt în
curs de absolvire a unei forme de învățământ
superior(studii de masterat );
Program de mentorat pentru cadrele
didactice tinere, debutante;
Posibilitatea de a învăţa din experiența
profesională a unor colegi,
Aprecierea cu calificativul „bine” sau „foarte
bine” la inspecțiile frontale interne;
Personal didactic auxiliar calificat (toți –
peste 18 ani de experiență profesională, din
3 pedagogi sociali 2 dețin grad didactic );
Relații interpersonale bazate pe colaborare,
comunicare, deschidere,lucrul în grup,
devotament și loialitate.










Oportunități









Deschiderea echipei manageriale /a
majorității cadrelor didactice către
schimbare/perfecționare;
Participarea activă la activităţi de formare și
informare a personalului didactic: conferințe,
mese rotunde, ateliere,training-uri, seminare
etc,
Încadrarea tuturor cadrelor didactice în
procesul de atestare/ formare continuă;
Participarea, o dată la 3 ani, la programe de
dezvoltare profesională;
Instituționalizarea și dezvoltarea Sistemului de
Mangement al Calității în instituție;
Implementarea Procedurii de urmărire a
traseului profesional al absolvenților
învățământului profesional tehnic.

Motivarea scăzută a personalului didactic și
de conducere de a avansa profesional prin
susținere de grade didactice. (75 % din
cadrele de conducere - nu dispun de grad
managerial);
14 % din personalul didactic nu dispun de
grade didactice,
Lipsa iniţiativei în acţiuni de organizare,
planificare, coordonare şi luarea deciziilor
din partea unor cadre didactice;
Valorificarea insuficientă a datelor obținute
în urma monitorizării și controlului
activității didactice la catedră;
Inconsistența evaluării sistemice a elevilor
de către unele cadre didactice.
Amenințări









Contextul socio-economic și salariile mici
din învățământ pot duce la scăderea
motivației și a interesului pentru unele
activități profesionale (colaborare cu
părinții, formarea continuă, activitățile
extracurriculare, achiziționarea de
materiale didactice din partea unui număr
redus de cadre didactice);
Criza de timp a părinților datorită actualei
situații economice reduce implicarea
familiei în viața colegiului, în relația
profesor-elev, fapt ce se reflectă asupra
performanței școlare a elevilor;
Neglijarea atribuțiilor de către unii diriginți
în activitatea de mentori în implementarea
Strategiei de reducere a absențelor și a
abandonului școlar duce la număr mai mare
de lipsuri la unii elevi;
Activitate dezinteresată a unor cadre
didactice și auxiliare în modernizarea
procesului educațional, formarea/
dezvoltarea competențelor digitale
afectează calitatea procesului educațional.
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c) Resurse materiale și financiare



























Puncte tari
Bază tehnico-materială didactică bună, săli
de studii dotate mulțumitor cu mobilier;
Existenţa a 2 cabinete de informatică
asigurate cu 30 computere, laboratoare de
chimie și fizică asigurate cu reactive, utilaj;
Baza tehnică multimedia a instituției (59
computere, o tablă interactivă, 2 proiectoare,
2 leptop-uri) satisfăcătoare;
Sală pentru sport, sală de festivităţi;
Funcționarea
bibliotecii/
completarea
permanentă cu literatură editată;
Cadrele didactice au acces la xerox, la
calculator conectat la internet, echipat cu
imprimantă;
Echipa managerială este preocupată de
îmbunătățirea bazei materiale și a aspectului
colegiului;
Siguranță fizică și protecție pentru elevi și
personalul didactic și nedidactic, încadrate în
norme igienice-sanitare corespunzătoare;
Centrală termică autonomă;
Servicii de secretariat și administrativ
contabile eficiente;
Antrenarea elevilor și a părinților în activități
de
întreținere
și
îmbunătățire
a
infrastructurii;
Cabinet
psihopedagogic, cabinet pentru
Consiliul elevilor;
Satisfacerea solicitărilor elevilor pentru
cazare în cămin la 100%.
Corespunderea stării căminelor cu normele
tehnice și igienico-sanitare stabilite;
Extinderea rețelei de internet a instituției
(asigurarea cu calculatoare conectate la
internet a căminelor de elevi, a bibliotecii)
Oportunități
Posibilitatea îmbunătățirii bazei tehnicomateriale prin proiecte cu finanțare externă;
Posibilitatea obținerii de sponsorizări și
donații;
Existența unor spații ce pot fi închiriate în
vederea obținerii unor fonduri bănești.
Posibilitatea accesării de fonduri europene
de către personalul didactic, prin proiecte cu
finanțare externă.

















Puncte slabe
Insuficienta dotare a cabinetului nr.1 de
informatică cu calculatoare, monitoare
performante;
Număr insuficient de videoproiectoare,
calculatoare portabile;
Insuficienta valorificare în cadrul lecțiilor a
softului educațional din cauza numărului
mic de calculatoare portabile și a
competențelor digitale nesatifăcătoare la
unele cadre didactice;
Neimplicarea cadrelor didactice în proiecte
de finanțare, acțiuni generatoare de venit în
instituție;
Slaba implicarea a unor elevi, a unor
diriginți de grupă în păstrarea bunurilor
materiale ale colegiului;
Dotarea insuficientă cu inventar sportiv a
sălilor pentru sport;
Fonduri financiare insuficiente pentru
satisfacerea nevoilor instituţiei
(renovare,dotare, modernizare);
Sălile de curs /laboratoarele nu sunt dotate
cu echipament tehnic modern;
Lipsa
fondurilor
pentru
stimularea
activităților de performanță ale elevilor și
cadrelor didactice.

Amenințări
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
electronice existente;
Reducerea finanțării în ceea ce privește
achiziționarea de materiale didactice
consumabile, reparații capitale etc;
Slaba motivare a personalului din învățământ
din cauza veniturilor mici;
Sistemul legislativ complicat, adesea confuz,
restrictiv și în continuă transformare.
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d) Relații comunitare și de parteneriat.
























Puncte tari
Parteneriate educaționale care asigură relații cu
comunitatea locală, organizații și instituții
publice și de învățământ;
Colaborarea bună cu instituții de învățământ,
instituții și organizații partenere în realizarea
stagiilor de practică;
Colaborarea eficientă cu instituțiile de
învățământ profesional tehnic cu acelaș profil
din țară în elaborarea Planurilor de învățământ,
Curriculelor modulare la specialitate;
Colaborarea bună cu reprezentanții comunității
locale: Poliția, serviciile de asistență socială;
Parteneriate educaționale eficiente cu Centrul
prietenos copilului, Centrul „Adolescentul”,
Centrul„Sănătate publică”;
Rezultatele bune la concursuri artistice și
sportive, fazele de sector și municipiu;
Întîlniri periodice cu Comitetul reprezentativ al
Părinților;
Consiliul Elevilor activ, seimplică în
problematica colegiului,
Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat.
Activități extrașcolare și extracurriculare
organizate în comunitate;
Deschiderea instituției de învățământ spre un
parteneriat activ și real cu familia.
Oportunități
Existența posibilității de a aplica pentru
realizarea de proiecte educaționale și sociale;
Consolidarea parteneriatelor între instituția de
învățământ și cele de aplicație în dezvoltarea
programelor de formare profesională;
Extinderea parteneriatului cu instituțiile de
profil
în
vederea
urmăririi
evoluției
absolvenților și a inserției pe piața muncii;
Posibilitatea promovării imaginii colegiului în
comunitate prin eficientizarea sistemului de
comunicare în contextul climatului concurențial
actual,( prin site-ul Colegiu.md, facebook,
instituții, organizații mass-media);
Îmbunătățirea
relației
colegiu-familiecomunitate, în sprijinul realizării unei educații
de calitate;
Identificarea sponsorilor, pentru atragerea de
fonduri pentru recompensarea activităților de
performanță ale elevilor și cadrelor didactice.







Puncte slabe
Număr
restrîns de proiecte de
parteneriat din perpsectiva asigurării
progresului instituției de învățământ;
Rezultate cuantificabile reduse ale
proiectelor de parteneriat.
Număr mic de activități educative și
extracurriculare la nivelul grupei de
elevi,
catedrelor
în
cadrul
decadei/săptămînii
disciplinelor
în
instituție;
Slaba promovare a imaginii colegiului în
comunitate.

Amenințări






Timpul limitat, multitudinea sarcinilor
de serviciu și slaba motivarea a cadrelor
didactice pentru elaborarea și
implementarea unor proiecte;
Consecințele crizei economice face
imposibilă sponsorizarea activităților.
educative și extrașcolare din partea
părinților, agenților economici;
Timpul limitat al părinților, migrațiile în
spațiu UE conduc la o slabă implicare a
acestora în viața colegiului.
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4.1.4 Analiza SWOT cantitativă.
Factorii interni
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Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii.

0,05
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Procentul mic al angajării absolvenților în cîmpul muncii.
Rata absolvenților în raport cu numărul elevilor înmatriculați
(73% absolvesc)
Implicarea slabă a unor cadre didactice în elaborarea de
auxiliare curriculare, manuale și mijloace de învățământ în
domeniul formării profesionale, la procesul decizional.
Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din
colegiu și performanța scăzută a acestora.
Fonduri financiare insuficiente pentru satisfacerea nevoilor
instituției (renovarea, dotare).
Lipsa fondurilor pentru recompense a activităților de
performanță ale elevilor și cadrelor didactice.
Număr mic de proiecte de parteneriat din perspectiva
asigurării progresului instituției de învățământ.
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Puncte
slabe

Scor

Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin
rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate la
examenle naționale de BAC (95%) procentul calității la
examenele de absolvire a colegiului (77%).
Personal didactic calificat 100%; ponderea cadrelor didactice
titulare domină mult asupra celor cumulare (87%: 13%);
86% dispun de grad didactic.
Pentru disciplinele de specialitate, în baza SCST, de curricule
elaborate către cadrele didactice din colegiu.
Baza tehnico-materială didactică bună, săli de studii dotate
mulțumitor cu mobilier, baza tehnică multimedia bună (59
computere, o tablă interactivă, 2 leptopuri, 2 proiectoare)
Pregătirea suplimentară pentru evaluarea națională (BAC) ,
examenele de absolvire, olimpiade și concursuri școlare.
Sală pentru sport, sală de festivități, cabinet psihopedagogic,
cabinet pentru Consiliul elevilor.
Centrală termică autonomă
Satisfacerea solicitărilor elevilor pentru cazare în cămin la
100%
Antrenarea elevilor și a părinților în activități de întreținere și
amenajare a sălilor de studii, holurilor.
Parteneriate eficiente cu comunitatea locală, organizații și
instituții publice.
Colaborarea bună cu instituții și organizații partenere în
realizarea stagiilor practice.
Întâlniri periodice cu Comitetul reprezentativ al Părinților.



Puncte
tari

Pondere
(%)







Suma SW (valoarea sumei este un punct pe axa SW)

1

0,28
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Pondere
(%)

Scor

Ofertele privind cursurile de perfecționare și formare continuă
, înscriere la obținerea de grade didactice.
Posibilitatea achiziționării de materiale didactice și softuri
educaționale prin intermediul site-urilor specializate.
Posibilitatea îmbunătățirii bazei tehnico-materiale și didacticometodice prin proiecte cu finanțare externă.
Existența unor spații ce pot fi încheriate în vederea obținerii
unor fonduri bănești.
Extinderea parteneriatului cu instituțiile de profil în vederea
urmării evoluției absolvenților și a inserției pe piața muncii.
Posibilitatea promovării imaginii colegiului în comunitate prin
eficientizarea sistemului de comunicare, în contextul
climatului concurențial actual, prin site-ul colegiului,
facebook, instituții și organizații mass-media.

0,15

3

Produs
ponder
e/scor
0,45

0,1

1

0,1

0,1

0

0

0,15

2

0,3

0,1

2

0,2

0,05

1

0,05

Instabilitate legislativă și a Curriculumului la specialitate.
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Program de studii prea aglomerat raportat la numărul de ore
alocat fiecărei unități de curs.
 Contextul socio-economic și salariile mici din învățământ pot
duce la scăderea motivației și a interesului pentru unele
activități profesionale (colaborare cu părinții, formare
continuă, activități extracurriculare, elaborarea și
achiziționarea de materiale didactice din partea unor cadre
diactice).
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura
morală a echipamentelor electronice existente.
 Timpul limitat, multitudinea sarcinilor de serviciu și slaba
motivare a cadrelor didactice pentru accesarea de proiecte cu
finanțare externă.
 Criza economică face imposibilă sponsorizarea activităților
educative și extrașcolare din partea părinților ,agenților
economici, Consiliul local.
Suma OT (valoarea sumei este un punct pe axa OT)
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cel mai bun în segmentul său;
deasupra mediei;
medie, fără probleme;
există probleme, e nevoie de îmbunătățire;
o situație negativă, există o problemă;
o situație clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenție;
cel mai rău segment.

-

1

0,45
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Concluzie: Tipul de strategie necesară este STRATEGIA DE DIVERSIFICARE în cadrul căreia trebuie
valorificate la maximum oportunitățile și trebuie de insistat pe îmbunătățirea punctelor slabe
4.2 Diagnoza mediului extern
Oportunități
 Codul Educație al Educației în Republica Moldova.
 Cadrul normativ privind organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar;
 Planuri de învățămînt în baza Sistemului Creditelor de Studii Transferabile;
 Ghidul de Management al calității;
 Ghid practic de elaborare a curriculei;
 Curricula la Specialitate;
 Deschiderea față de internaționalizare;
 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme;
 Existența diverselor posibilități de informare (Internet) și de formare a cadrelor didactice
(programe naționale, europene, internaționale);
 Metodologia de finanțare în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ profesional tehnic cu
utilizarea coeficienților de ajustare la programul de instruire.
Amenințări
 Insuficiența fondurilor financiare alocate instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar
rămase în afara Centrelor de Excelență;
 Retragerea specialităților de profil pedagogic din colegii și atribuirea la învățământul superior;
 Scăderea populației școlare cu implicații asupra normării personalului didactic și a ratei de
înmatriulare;
 Posibilitatea creșterii riscului de abandon școlar în condițiile socio-economice actuale;
 Lipsa manualelor conform conținuturilor tematice din Curricula modulară la disciplinele de
specialitate.
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4.2.1 Analiza PEST (E)
Performanța instituțională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjuctura politică și de
evoluția economică și socială atît la nivel național cît și internațional.
Cucerirele tehnologice, invențiile și inovațiile în domeniul industrial, precum și necesitatea de a păstra
un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea progresului instructiv-educativ și la asigurarea
finalităților educaționale.De aceea este necesară o radiografie a mediului în care își desfășoară activitatea
instituția de învățământ, pentru a identifica oportunitățile pe care trebuie să le valorifice Planul Strategic de
Dezvoltare Instituțională în scopul maximalizării rezultatelor, pentru a crea un progres educațional
generator de cetățeni activi și productivi, capabili să se integreze cu succes în viața comunității, care este
în continuă schimbare
Analiza PEST (E) ne permite identificarea următoarelor influențe din exterior în activitatea colegiului:











Factorii politici
Codul Educației al Republicii Moldova.
Politicile educaționale în curs de redifinire și
reformare;
Strategia de dezvoltare a învățământului
vocațional/tehnic pe anii 2013-2020.
Strategia sectorială de dezvoltare „Educația 2020”
Regulamentul de organizare a studiilor în
învățământul profesional tehnic postsecundar și
postsecundar nonterțiar în baza SCST.
Elaborarea de proiecte europene în vederea
atragerii de fonduri.
Redefinirea și consolidarea sistemului de formare
a personalului didactic prin elaborarea ofertelor
de formare bazată pe analiza de nevoi.
Existența unor strategii de adaptare a sistemului
de învățământ la standardele europene;
Aplicarea legii evaluării și asigurării calității în
educație.
Politici educaționale interne cu participarea
tuturor beneficiarilor.

Factorii economici
Dezvoltarea economică precară a
municipiului, raioanelor vecine.
Interesul agenților economici în
acordarea de sponzări sau donații
pentru colegiu este scăzut
(Productivitatea muncii scăzută).
Unii elevi cu o situație materială
modestă, proveniți din familii
defavorizate, face imposibilă achitarea
taxei de studii;.
Introducerea politicilor de finanțare
bazate pe ore anuale/per cadru didactic,
pe cost standard /per elev.
Orientarea spre o cultură a proiectelor,
acțiunilor generatoare de venit în
instituția de învățământ.
Acordarea de burse de studii, burse de
merit și sociale.
Asigurarea cu manuale prin sistema de
închiriere.











Factorii sociali







Scăderea generală a populației școlare,
determinată în principal de factorul demografic,
rata scăzută a natalității, fluctuațile.
Diminuarea populației școlare în colegiu prin
suspendarea ofertei la specialitățile cu profil
pedagogic.
Creșterea numărului familiilor monoparentale.
Creșterea numărului părinților care lucrează în
străinătate și copii nu sunt supravegheați de
adulți, sau chiar au încredințat spre supraveghere
frați, surori mai mici.
Posibilități limitate de a deschide noi specialități.

Factorii tehnologici




Răspîndirea tehnologiilor moderne de
comunicare și de tehnică de calcul
facilitează transmiterea informațiilor
în timp scurt.
Conectarea blocului de studii nr.1, a
căminelor pentru elevi, a bibliotecii
școlare la internet facilitează
comunicarea și transmiterea
informațiilor, dar baza materială în ce
privește calculatoarele/ imprimantele,
este precară și necesită îmbunătățire.
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Relații bune cu comunitatea locală.
Puține riscuri de violență, abateri
comportamentale, de delicvență juvenilă.
Parteneriate sociale în creștere.
Într-un mediu concurențial tot mai pronunțat,
instituția de învățământ va trebui să pună accent
pe calitate în formarea profesională, certificată
prin inserția socio-profesională a absolvenților.



Rata ridicată a progresului științific și
tehnologic obligă cadrele didactice să
urmeze cursuri de perfecționare în
TIC, iar administrația instituției să
asigure catedrele cu cîte un calculator
performant, conectat la internet și cîte
un multifuncțional la care să se
realizeze materiale pentru activitățile
didactice.

Factorii ecologici





Prin activitatea sa colegiul nu realizează careva activități de mică producție care să afecteze
mediul.
Unitatea de învățământ trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu, prin
participarea la proiecte ecologice, la programe de implementarea a măsurilor de protecție a
mediului din comunitatea locală, prin economisirea la maximum a resurselor de enrgie termică,
electrică, apă etc.
Anual, se face antrenarea elevilor din instituție în amenajarea zonei verzi a colegiului, a parcului
din preajmă și educarea lor în spiritul păstrării curățeniei.
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5. Strategia de dezvoltare a instituției de învățământ
5.1 Viziunea, misiunea, valorile.

Viziunea
„Menirea școlii este să ne învețe cum să învățăm;
Să ne trezească curiozitatea de a învăța;
Să ne arate cum să descoperim bucuria creației;
Să ne învețe a iubi tot ceea ce facem,
și să ne ajute să găsim calea spre ce am dori să facem”.
(Szent-Gyorgyi Albert)
Viziunea Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei constă în formarea și dezvoltarea personalității cu
spirit de inițiativă, capabilă de autodezvoltare, înarmată cu un sistem de cunoștințe și competențe
necesare pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică supusă
unor transformări din ce în ce mai rapide.

Misiunea
Motto:
„Ai reușit, continuă! N-ai reușit, continuă!”
(F.Nansen)
Colegiul „Vasile lupu” din Orhei realizează servicii educaționale de calitate pentru formarea unor
specialiști competenți și competitivi pe piața muncii autohtone, personalități active și creative,
indipendente în acțiune și flexibile în gîndire, cu abilități și competențe adecvate integrării cu succes
în viața comunității, prin:








Crearea unui climat de muncă stimulativ pentru toți subiecții educaționali, implementând eficace
și eficient politicile educaționale, promovând un învățământ deschis, flexibil, formativ și să se
integreze cu succes în viața comunității;
Dezvoltarea competențelor intelectuale, a abilităților practice, a tehnicilor de lucru în echipă și
a disponibilităților afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socioprofesională eficientă;
Dezvoltarea armonioasă a tânărului prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională și
antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu competențe reale de
gândire critică într-o societate democratică.
Dezvoltarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de
profesori, elevi, părinți și de actorii educaționali sociali din comunitate în vederea centrării
educației pe elev, a formărării unui minimim eficient de competențe, utile pentru o societate în
schimbare.
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Valorile
VALORI CHEIE

PERFECŢIONARE:
competenţă
modernizare
implicare

CLITATE ŞI EFICIENŢĂ:
responsabilitate
experiență
optimizare

LUCRU ÎN ECHIPĂ:
toleranță
umanitate
echitate
noblețe

COOPERARE ȘI RESPECT RECIPROC

Cadru didactic
Cadru didactic
Cadru didactic
Colegiu

Cadru didactic
Elev
Părinți
Comunitate

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:
Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat dezvoltarea competenţelor
profesionale şi personale, aplicarea echipamentelor moderne, resurselor materiale şi a instrumentelor de
lucru.
Echitate- vom promova egalitatea șanselor în actul educațional.
Noblețe- vom manifesta bunătate și generozitate în relațiile cu beneficiarii educației.
Toleranță- vom accepta multiculturalismul și diversitatea de idei.
Responsabilitate- vom duce la îndeplinirea cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia , asumarea
propriilor acțiuni.
Umanitate și respect- vom manifesta considerație față de colegi, față de proprietate și, nu în ultimul rînd,
față de propria persoană.
Calitate şi eficienţă- vom furniza servicii educaționale eficace și eficiente, care să contribuie la creşterea
calităţii activităţii instructiv - educative din colegiu, prin responsabilitate , folosind experienţa şi
implicând toţi actorii educaţionali.
Vitalitate – vom demonstra voință, optimism și echilibru în activitatea profesională.
Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi
demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative atît în activitate cît și
în parteneriatele educative, promovînd respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu
părinţii, cu comunitatea, cu institutii în domeniul educaţiei.
Optimizare - optimizarea tuturor resurselor: umane, materiale și financiare în asigurarea unui parcurs
educational de calitate.

28

5. 2. Scopuri, obiective strategice.
Pornind de la misiunea și viziunea colegiului, de la rezultatele obținute prin analiza SWOT și analiza
PEST(E) și avînd în vedere diagnoza cantititativă și calitativă a mediului intern și a mediului extern,
pentru următorii cinci ani ne propunem următoarele opțiuni strategice în vederea dezvoltării și
modernizării instituționale:

Scopurile strategice
1.Asigurarea calității instruirii în formarea profesională a specialiștilor competenți și competitivi pe piața
muncii.
2.Crearea cadrului organizatoric și funcțional favorabil cunoașterii și implementării documentelor de
politici educaționale în domeniul învățământului profesional tehnic.

Obiective strategice
1. Asigurarea accesului,relevanței și calității serviciilor educaționale în formarea de competențe
profesionale la absolvenți de colegiu.
2. Dezvoltarea mecanismelor și procedurilor interne în asigurarea unui management eficient al tuturor
proceselor, al ofertei educaționale și al dezvoltării Programelor de studii autoevaluare a Programelor de
studii pentru asigurarea calității tuturor domeniilor de activitate din instituția de învățământ.
3. Eficientizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice în conformitate cu
standardele profesionale.

Domenii de activitate
Dezvoltarea curriculară;
Dezvoltarea resurselor umane;
Dezvoltarea bazei materiale și a resurselor financiare;
Dezvoltarea relațiilor comunitare și a parteneriatelor.
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5.3. Țintele strategice
Țintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei SWOT și reprezintă intențiile majore care
vor fi realizate prin Planul de Dezvoltare Strategică a instituției și prin care se va îndeplini misiunea
colegiului.Acestea nu se referă la activitățile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care instituția noastră
de și le propune să le dezvolte sau după caz să le îmbunătățească.
Țintele strategice stabilite Colegiul „Vasile Lupu” și pe baza diagnozei mediului intern și extern, avînd
ca reper misiunea colegiului sunt:
Ținta strategică 1. Crearea cadrului organizatoric și funcțional adecvat pentru o educație de calitate.
Ținta strategică 2. Asigurarea calității serviciilor educaționale și stimularea performanței prin
implementarea Curriculumului bazat pe formare de competențe și centrat pe elev.
Ținta strategică 3. Reconsiderarea managementului resurselor umane la nivelul instituției din perpsectiva
selectării, formării continue și promovării cadrelor didactice competente și creșterea responsabilității
fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale.
Ținta strategică 4. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale a colegiului pentru
promovarea unui învățământ de calitate.
Ținta strategică 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate, ale căror finalitate este realizarea unui parcurs
educațional de calitate.

5.4. Motivarea stabilirii țintelor strategice
Țintele strategice formulate în urma aplicării diverselor metode de diagnoză vor conduce la îndeplinirea
misiunii Colegiului. Stabilirea celor cinci ținte strategice s-a bazat pe următoarele:
Ținta strategică 1. Crearea cadrului general adecvat pentru o educație de calitate.
Motivare:










Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „ Educația 2020” are drept scop să
asigure excelența , sub toate aspectele ei, prin promovarea mecanismelor de asigurare a calității
programelor de studii.
Strategia de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020 menționează ca
obiectiv principal asigurarea calității educației , care urmează a fi realizat prin instituționalizarea și
consolidarea sistemului de asigurare și evaluarea a calității, racordarea standardelor de calitate la
standardele educaționale europene.
Misiunea Colegiului are în vedere formarea și dezvoltarea unor specialiști competenți și
competitivi pe piața muncii, prin promovarea unui învățământ de calitate.
Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale să dezvolte
parteneriate educaționale, să creeze un mediu sigur și motivant pentru realizarea Programelor de
studii.
Creșterea calității educației oferite de colegiu este o idee asumată de către toți factorii implicați în
procesul instructiv-educativ.
Standardizarea activității de formare profesională în instituțiile de învățământ profesional tehnic
prin implementarea Curriculumului la specialitate.
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Ținta strategică 2. Asigurarea calității serviciilor educaționale și stimularea performanței prin
implementarea curriculumului bazat pe formare de competențe și centrat pe elev.
Motivare:











Numărul mare de elevi corigenți și cu situația academică neîncheiată.
Utilizarea minimală a strategiilor didactice interactive, care să particularizeze demersul instructiv.
Utilizarea insuficientă a mijloacelor informaționale de învățământ a softurilor educaționale la orele
didactice.
Diseminarea insuficientă a bunelor practici privind învățarea centrată pe elev.
Lipsa programelor de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță, dotați.
Descreșterea procentului calității la examenele naționale de bacalaureat.
Existența unui număr insuficient de elevi care participă la concursuri școlare (olimpiade zonale,
republicane).
Selectarea anevoioasă a elevilor dornici să participe la activități extracurriculare și extrașcolare.
Numărul mic de elevi încadrați în secții sportive, cercuri extracurriculare.
Necesitatea creării unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții.

Ținta strategică 3. Reconsiderarea managementului resurselor umane la nivelul instituției din perpsectiva
selectării, formării continue și promovării cadrelor didactice competente și creșterea responsabilității
fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale.
Motivare:











Necesitatea creării în colegiu a condițiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate
spre performanță.
Rata scăzută disponibilității de muncă în echipă, implicare în acte decizionale.
Operaționalizarea criteriilor de monitorizare și evaluare a calității educației.
Motivarea scăzută a cadrelor didactice de a participa la activități de autoformare și formare
profesională.
Necesitatea implicării cadrelor didactice în elaborarea suporturilor de curs la disciplinele de
specialitate, în lipsă de manuale editate.
Crearea de contexte pentru implicarea activă a elevilor, părinților, reprezentanților comunității în
structurile administrative și manageriale ale colegiului.
Necesitatea asigurării unui audit intern eficient.
Necesitatea elaborării unei proceduri de stimulare financiară a cadrelor didactice.
Colaborarea ineficientă a Consiliului elevilor cu structurile manageriale și administrative în
vederea derulării de activități educative și extrașcolare.
Creșterea responsabilizării profesorilor pentru implicarea în acte decizionale.
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Ținta strategică 4. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale a colegiului pentru
promovarea unui învățământ de calitate.
Motivare:








Nivel scăzut al absorției de fonduri pe proiecte europene.
Necesitatea consolidării și dezvoltării bazei tehnico-educațional în cheia asigurării calității în
formarea profesională.
Dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea softurilor educaționale în activitatea
didactică va facilita educarea și formarea elevilor în lipsa manualelor la disciplinele de specialitate.
Consolidarea capacităților instituționale în identificarea donatorilor, sponsorilor pentru obținerea de
resurse complementare pentru achiziționarea de mijloace tehnice, echipament școlar.
Necesitatea îmbunătățirii sistemului de comunicare și a schimbului de informații la nivel de
instituție și între instituții și instituțiile de profil din țară.
Nevoia de investitții privind îmbunătățirea infrastructurii, repararea spațiilor pentru asigurarea unui
mediu școlar sigur și motivant pentru realizarea eficientă a Programelor de studii.
Antrenarea personalului colegiului în accesarea de proiecte finanțate din resurse extrabugetare
pentru achiziționarea de echipament și tehnica modernă pentru dotarea procesului educațional.

Ținta strategică 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate, ale căror finalitate este realizarea unui parcurs
educațional de calitate.
Motivare:








Derularea de parteneriate oferă elevilor șansa de a se dezvolta și colegiului de a-și îndeplini
misiunea.
Cadrele didactice vor căpăta competențe specifice și de interes pentru implicarea în proiecte
educaționale.
Formarea competențelor cheie prin Curriculumul obligatoriu se pot exersa și dezvolta prin
participarea elevilor la diverse proiecte comunitare.
Numărul mic de activități extracurriculare și extrașcolare în care se implică elevii și profesorii din
colegiu pot crește prin stimularea performanței acestora.
Parteneriat insuficient cu părinții în vederea asigurării continuității în instruire și minimalizarea
standardelor duble.
Necesitatea colaborării eficiente cu instituțiile partenere în vederea asigurării calității stagiilor
practice.
Număr mic de activități, proiecte de voluntariat cu și în comunitate.
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6.Componenta operațională
6.1 Dezvoltarea matricială a opțiunilor strategice în corelație cu țintele strategice:
Opțiunile Dezvoltarea curriculară
Dezvoltarea resurselor
Ținte
umane
strategice
Ținta strategică 1 Crearea condițiilor metodologice, Corelarea activității structurilor
motivaționale și logistice de
participative în implementarea
elaborare și implementarea a
și îmbunătățirea calității
Currciculumului de specialitate în educației.
vederea asigurării calității în
procesul de formare profesională
Ținta strategică 2 Creșterea performanțelor școlarea Dezvoltarea competențelor
și asigurarea succesului la
profesionale ale cadrelor
învățătură pentru toți elevii,
didactice în creșterea calității
potrivit nivelului propriu de
actului de predare-învățare –
dezvoltare prin promovarea
evaluare prin aplicarea
educației diferențiate.
metodelor activ-participative.
Ținta strategică 3 Dezvoltarea ofertei curriculare în Instituționalizarea și
vederea valorificării potențialului dezvoltarea continuă a
individual instituțional și
managementului calității.
comunitar.

Dezvoltarea bazei materiale
și de resurse financiare
Gestionarea eficientă și
dezvoltarea resurselor
materiale și financiare în
vederea asigurării unui mediu
sigur și motivant de realizare
a programelor de studii.
Optimizarea procesului
educațional prin integrarea
mijloacelor moderne de
predare-învățarea și
comunicare în activitatea
didactică.
Asigurarea funcționalității
sistemului de management
financiar și audit intern.

Ținta strategică 4

Consolidarea și dezvoltarea
dinamică a bazei tehnicomateriale adecvate
Curriculumului de specialitate.

Optimizarea procesului
didactic din colegiu prin
utilizarea eficientă a
mijloacelor moderne de
predare-învățare și comunicare.

Identificarea și aplicarea
strategiilor de atragere a
resurselor materiale,
informaționale și financiare
complementar alocațiilor
bugetare.

Ținta strategică 5

Extinderea parteneriatului cu
instituțiile de profil în vederea
urmăririi evoluției absolvenților și
a inserției pe piața muncii.

Consolidarea parteneriatelor
între instituția de învățământ și
cele de aplicație în dezvoltarea
programelor de formare
profesională.

Promovarea imaginii
colegiului în contextul
climatului concurențial
actual.

Dezvoltarea relațiilor
comunitare și a
parteneriatelor
Dezvoltarea parteneriatelor
educaționale cu structuri
implicate în educației din
perspectiva asigurării
progresului instituției de
învățământ.
Stimularea participării la
educația permanentă și crearea
unei culturi a învățării pe tot
parcursul vieții.
Crearea şi menţinerea mediului
stimulativ şi cooperant în
vederea dezvoltării continue a
competenţelor profesionale ale
cadrelor didactice.
Implicarea personalului
colegiului în proiecte
educaționale dezvoltate la
nivelul comunității locale,
naționale și intenaționale pentru
îmbunătățirea bazei tehnicomateriale și didactico-metodice a
procesului educațional.
Îmbunătățirea relației colegiufamilie-comunitate în sprijinul
realizării unui proces
educațional de calitate.
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6.2. Plan operațional pentru implementarea Programului de Dezvoltare Strategică
Ținta strategică 1.Crearea cadrului organizatoric și funcțional adecvat pentru o educație de calitate.
Obiective generale
Activități
Responsabili
Termeni de
Resurse financiare
realizare
suma estimativă
O1. Crearea condițiilor 1.1 Crearea cadrului
Directorul
2016-2017
metodologice
conceptual de elaborare a
DAIE
motivaționale și
Curriculumului la
logistice de elaborarea
specialiate.
și implementarea a
1.2 Elaborarea
Grupul de lucru
2016-2017
Resurse proprii
Curriculumului la
Curriculumului modular pe constituit prin ordinul
specialitate în vederea
unități de curs și
directorului
asigurării calității în
specialității/calificări.
procesul de formare
profesională/
1.3 Implentarea
DAIE/cadrele didactice 2017-2020
Resurse proprii
Curriculumului specialității. la discipline

1.4 Evaluarea calității
Curriculumului unității de
curs.
1.5 Revizuirea
Curriculumului la
specialitate pentru al adapta
la nevoile principalelor
beneficiari (elevi, profesori,
angajatori).

Autorii de curriculum,
cadrele didactice, elevii

După parcurgerea
unității de curs

Grupul de autori

2021

Resurse proprii

Indicatorii de
performanță
Ședințe instructive a
Cadrului Curriculumului
pentru ÎPT.
Documentele necesare
pentru elaborarea
Curriculumului puse la
dispoziția conceptorilor de
Curriculum.

Curriculum la specialitate
elaborat și pus în aplicare.
Curriculumul la unitățile de
curs îmbunătățite, ajustate
din perspectiva relevanței
competențelor necesare
pentru viață/specialitate.

Curriculum la specialitate
îmbunătățit, adaptat la
noiele rigori ale timpului.
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O2. Corelarea activității
structurilor participative
în implementarea și
îmbunătățirea calității
educației.

O3. Gestionarea
eficientă și dezvoltarea
resurselor materiale și
financiare în vederea
asigurării unui mediu
sigur și motivant de
realizare a Programelor
de studii.

2.1 Instruirea experților
locali în asigurarea calității
în instituțiile de învățământ
profesional tehnic.

Directorul
Coordonatorul CEIAC

2.2 Planificarea proceselor
interne de asigurare a
calității în educație.

Directorul,DAIE
CEIAC

2.3 Aplicarea procedurilor
interne de autoevaluare a
calității în educație.

Conform
calendarului
desfășurării
atelierelor de
instruire.
Septembrie, ianuarie
a fiecărui an de
studii.

Resurse din proiect

Directorul
CEIAC

Pe parcursul anului
de studii.

Resurse proprii.

2.4 Îmbunătățirea continuă
a calității educației la nivel
de instituție.

Directorul
Șef secție
Directorii adjuncți
Președintele Comisiei
de atestare în teren.

La finele fiecărui an
școlar.

Resurse proprii.

Programul activităților de
control și îmbunătățire a
procesului educațional.

3.1 Dotarea procesului
educațional cu echipamente
electronice moderne.

Directorul
Cadrele didactice
Contabilul-șef

2018

Surse bugetare și
extrabugetare,
70,000 lei

3.2 Dotarea bibliotecii cu
tehnică modernă și acces la
internet.

Directorul
Bibliotecarul-principal.

2017

Surse suplimentare
sponsorizării
15.000

3.3 Aplicarea TIC-ului în
evaluarea rezultatelor
școlare.

Șef secție, cadrele
didactice.

2017-2020

Surse
extrabugetare,
10000 lei

Înlocuirea generației vechi
de computere din
cabinetele școlare de
informatică cu altele
performante.
Asigurarea bibliotecii cu
xerox, imprimantă, un
calculator performant
pentru stocarea bazei de
date.
Cabinet multimedia de
evaluare a rezultatelor
școlare.Softuri educaționale
achiziționate, puse în

Resurse proprii.

Certificate de participare la
atelierele desfășurate de
ME în colaborare cu
expertul internațional
G.MoGale
Plan strategic Planul anual ,
Programe pentru
dezvoltarea eficienței
elaborate și puse în
aplicare.
Rapoartele CEIAC privitor
la autoevaluarea calității pe
domenii lunar la ședințele
CA.
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O4. Dezvoltarea
parteneriatelor
educaționale cu
structuri implicate în
educație din perspectiva
asigurării progresului
instituției de învățământ

3.4 Completarea sălilor de
lectură din căminele de
elevi cu computere.

DAG

2020

Surse suplimentare
din donații
sponsorizări,
20.000 lei

4.1 Eficientizarea
parteneriatelor de
colaborare cu instituțiile de
profil din țară și de peste
hotare.

Directorul,
Directorii adjuncți, șef
secție

2017-2022

Surse proprii

4.2 Dezvoltarea
parteneriatelor de
colaborare cu instituțiile
performante ca bază pentru
stagiile practice.

DASP

2017-2022

Surse proprii

4.3 Implicarea la diverse
Proiecte, Programe,
Parteneriate educaționale și
implementarea acestora la
nivel de instituție cu scop
de asigurare a progresului.
4.4 Participarea la sesiuni
de formare în materia de
desfășurare a proiectelor
educaționale, comunitare.

CEIAC, cadre didactice

2017-2022

Surse proprii

DAIE,DAIP, catedra
diriginților

2017-2022

Surse proprii

aplicare.
Sălile de lectură din
cămine, completate cu
calculatoare conectate la
internet (căminul 1 –
1b,căminul nr.2 – b.)
Schimb de experiență,
desiminarea bunelor
practici prin ședințe
comune în proiectarea și
asigurarea calității
procesului educațional.
Acorduri de colaborare
încheiate cu instituțiile de
profil pedagogic, din
domeniul asistenței sociale
pentru dezvoltarea
competențelor profesionale
la stagiile practice.
Creșterea numărului de
proiecte, programe,
parteneriate cu experții în
domeniul ÎPT, instituții de
profil, ONG-uri, părinții.
Crearea și menținerea în
colegiu a climatului de
siguranță fizică și psihică
necesară derulării optime a
activității școlare și
extrașcolare.
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Ținta strategică 2Asigurarea calității serviciilor educaționale și stimularea performanței prin implementarea curriculumului bazat pe formare de
competențe și centrat pe elev.
Obiective generale

Activități

Responsabili

Termeni de
realizare

1.Creșterea
performanțelor școlare
și asigurarea succesului
la învățătură pentru toți
elevii, potrivit nivelului
propriu de dezvoltare,
prin promovarea
educației diferențiate.

1.1 Diseminarea bunelor
practici privind învățarea
centrată pe elev.

Consiliul metodic
CEIAC
Șefii de catedre

Științifico
2017-2020

1.2 Promovarea educației Cadrele didactice
diferențiate prin adaptarea
demersului didactic la
nevoile imediate și de
perspectiva ale elevului.

2017-2020

Resurse proprii

Cadrele didactice
Șefii de catedre

2017-2018

Resurse proprii
Consultații
plătite din surse
bugetare

Directorul
DAIE

2017-2018

Resurse
suplimentare,
2000lei/an

1.3 Organizarea unor
programe de pregătire a
elevilor în vederea
atingerii performanțelor
școlare la examenele de
bacalaureat și la
examenele de bacalareaut
și la examenele de
promovare și de absolvire.
1.4 Stimularea elevilor și
a profesorilor care se
disting la concursurile
zonale și republicane.

Resurse
financiare suma
estimativă
Resurse proprii

Indicatorii de performanță
Susținerea a cel puțin 2 lecții
demonstrative în anul școlar
de către fiecare cadru
didactic.
Organizarea unor programe
de pregătire suplimentară a
elevilor capabili de
performanță (loturile
participante) la
concursurile/olimpiadele
școlare.Organizarea de
activități suplimentare (în
cadrul lucrului individual) de
recuperare pentru elevii
corigenți.
% promovării de 100 la
examenele de bacalaureat și de
absolvire colegiului. Mărirea
cu 10 la sută a elevilor admiși
la învățământul superior la
același profil.

Premierea elevilor cu
rezultatele deosebite la
concursuri școlare, zonale,
republicane, competiții
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2. Dezvoltarea
competențelor
profesionale ale
cadrelor didactice în
creșterea calității
actului de predareînvățare-evaluare, prin
aplicarea metodelor
activ-participative.

3.Optimizarea
procesului educațional
prin integrarea
mijloacelor moderne de
predare-învățare și
comunicarea în
activitatea didactică.

sportive , concursuri de
inteligență.
Ședințe metodice Ciclograma
asistărilor reciproce;
Participarea la cursuri de
formare continuă în instituții
abilitate odată la 3-5 ani

2.1Implicarea cadrelor
didactice în activități de
autoformare și formare
profesională continuă.

Consiliul metodicoștiințific
Șefii de catedre
CEIAC

Permanent 20172022

2% din bugetul
instituției.

2.2 Consilierea privind
utilizarea softului
educațional la orele
didactice.

Consiliul metodicoștiințific

2017-2019

Surse proprii

2.3 Dezvoltarea
competențelor digitale a
cadrelor didactice în
utilizarea sistemelor de
prezentări electronice.
2.4 Stimularea înscrierii
cadrelor didactice la
sesiuni de formare a
competențelor de aplicare
a tablei interactive la
învățarea centrat pe elev.
3.1 Inventarierea
mijloacelor și
echipamententelor
existente în colegiu și
stabilirea necesarului
pentru asigurarea calității
procesului de învățământ.
3.2 Achiziționarea de
mijloace didactice și
echipamente adecvate
situațiilor de învățare

DAIE

2017-2019

Surse bugetare
planificate.

Directorul
Responsabilul de
formare și atestare

În primii 3 ani de
activitate
profesională.

Resurse proprii

Numărul participanților la
sesiuni de formare.

Director
Contabil-șef
Șef secție patrimoniu și
achiziții

Luna noiembrie a
fiecărui an

Surse proprii

Listele cu dotările necesare

Periodic în
dependență de
resurse
identificate,

Echipamente și apărătură
modernă achiziționate.

Director
Contabil –șef

2019-2020

Softuri educaționale
achiziționate și utilizate în
activitatea de predareînvățare-evaluare.
Participarea la sesiuni de
formare în aplicarea sistemelor
de prezentări electronice.
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centrate pe elev.
3.3 Monitorizarea
activității cadrelor
didactice în utilizarea
materiale echipamentelor
informaționale.

4.Promovarea
participării la educația
permanentă și
sprijinirea formării unei
culturi a învățării pe tot
parcursul vieții

4.1 Monitorizarea
dezvoltării profesionale
inițiale și continue a
cadrelor didactice prin
participarea la programe
de formare continuă,
proiecte educaționale.
4.2 Promovarea
participării la educația
permanentă și sprijinarea
formării unei culturi a
învățării pe tot parcursul
vieții.
4.3 Dezvoltarea de
programe adiționale care
au în vedere, dimensiunea
formativă în exploatarea
realității.

economisite.
Permanent.

DAIE
2018-2021

DAIE , DAIP,
Responsabilul de
formare profesională a
cadrelor didactice.

Directorul
Consiliul științificometodic
Diriginții CEIAC

DAIP

2017-2020

Surse bugetare

2017-2020

Surse extra
bugetare
adițional

2019-2022

Resurse proprii

Evidența fișelor de asistență la
ore. Registru de evidență a
utilizării echipamentelor
informaționale și audiovizuale.
Strategia de dezvoltare
profesională a cadrelor
didactice prin participarea la
cursuri de formare continuă la
instituții specializate în
domeniu. Plan strategic de
formare profesională și
atestare a cadrelor didactice.
Numărul de elevi implicați în
activități complementare de
educație.
Cîte două sesiuni, seminare
instructiv-formative, ateliere.
Programe formatorii în
diverse.
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Ţinta strategică 3. Reconsiderarea managementului resurselor umane la nivelul instituției din perpsectiva selectării, formării continue și
promovării cadrelor didactice competente și creșterea responsabilității fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale.
Obiective

Activităţi

Responsabili

Termeni de
realizare

O1.Dezvoltarea ofertei
curriculare în vederea
valorii fiecării
potenţialului
individual,instituâional şi
comunitar.

1.1 Crearea condiţiilor
metodologice,
motivaţionale şi logistice
de elaborare şi
implementarea a
Planurilor de învăţămἂnt
în bază de credite.

Directorul
DAIE

2017-2020

Resurse
financiare,suma
estimativă
Surse proprii

Şef secţie

2017-2022

Surse proprii

Cadrele didactice
Consiliul metodicoştiinţific

2017-2020

Surse
extrabugetare
2000 lei/an.

1.2 Asigurarea condiţiilor
şi sprijinirea
individualizării traseelor
curriculare pentru elevi.

1.3 Elaborarea produselor
curriculare în contextul
pedagogiei competenţelor
PDLD,PDL, materiale
auxiliare elaborate

Indicatorii de performanţă
Încadrarea cadrelor didactice
cu experienţă de lucru pentru
profesională în grupuri pentru
elaborarea Planurilor de
învăţămἂnt la studii superioare
ciclul II-IV.
Planuri de învăţămἂnt
elaborate, puse în aplicare.

Numirea prin ordin a cadrului
didactic conslier şi a
coordonatorului instutuţional
în implementarea principiilor
şi mecanismelor SCST
(alocare , acordare, acumulare
şi transferul de credite).
PDLD,PDSD, materiale
auxiliare elaborate conform
Curriculei modernizate şi puse
în aplicare.
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conform Curriculei
modernizate şi puse în
aplicare.
1.4 Aplicarea metodelor şi
instrumentelor de evaluare
a calităţii produsului finit. Directorul

O2. Instituţionalizarea şi
dezvoltarea continuă a
managementului calităţii.

2020-2022

Surse proprii.

2.1 Instituirea şi
asigurarea
funcţionalitatății
structurilor interne
administrative şi
manageriale.

Directorul

2017-2022

Resurse proprii

2.2 Implementarea
procedurilor de
autoevaluare a
performanței.

Directorul

2017-2019

Resurse proprii

2.3 Asigurarea condiţiilor
pentru avansare în cariera
didactică.

Preşedintele
2017-2022
consiliului metodicoştiinţific. Responsabilii
de atestare, formare
continuă.
Directorul Mentorii
DAIE

Pînă la 2% din
resursele
bugetare.

Urmărirea traseului
profesional al abolvenţilor şi
evaluarea gradului de angajare
în cîmpul muncii, chestionarea
opiniei partenerilor şi a
angajatorilor referitor la
calitatea pregătirii
specialiştilor.
Consiliul de administraţie,
Consiliul ştiinţifico -metodic,
Consiliul reprezentativ al
părinţilor, Consiliul elevilor,
CEIAC alte structuri
complementare create,
funcţionale.
CEIAC instituită cadrul
funcţional.Activitatea
Valorificarea informațiilor
oferite lunar de CEIAC, de
Comisiile de control intern.

Plan strategic de formare
profesională. Chestionare de
identificare a nevoilor de
dezvoltare profesională.
Delegarea în Programe
educaţionale.
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2.4 Asigurarea inserţiei
profesionale a cadrelor
didactice debutante.
2.5 Evaluarea activităţii
cadrelor didactice şi
monitorizarea procesului
de autoevaluare.

O3.Asigurarea
funcţionalităţii sistemului
de management financiar
şi audit intern.

Directorul
Mentorii ,DAIE

2017-2022

Resurse proprii

Planul acţiunilor de
mentorat.Şedinţe de consiliere.

Directorul Dir.adj.

2017-2022

Resurse proprii

Evaluarea periodică şi anuală
a cadrelor didactice prin
consultarea opiniei
elevilor,cadrelor
didactice,părinţilor, şefilor de
catedre , directorilor adjuncţi.

2017-2022

Surse proprii

Confomitatea managementului
financiar şi de control cu
cadrul normativ. Resusre
umane instruite în audit
intern.

CA, Directorul
Contabilul şef

2017-2018

Surse proprii

Directorul

2016-2017
2021-2022

Surse proprii

Prevenirea
erorilor,neregularităţilor,
precum şi a activităţilor
ineficiente sau
necorespunzătoare. Lichidarea
operativă a disfuncţiilor şi
neregularităţilor constatate şi
a îmbunătăţirii continue .
Transparenţă, responsabilitate,
economicitate ,
eficienţă,eficacitate, legalitate,
echitate, integritate.

3.1 Implementarea în
Directorul Comisia de
instituţia de învăţământ a
audit intern
sistemului de management
financiar şi control
conform standardelor
naţionale de control intern
în sectorul public.
3.2 Valorificarea eficientă
a rezultatelor auditului
intern-extern.

3.3 Aplicarea procedurilor
de responsabilizare a
tuturor angajaţilor pentru
respectarea principiilor
bunei guvernări.
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O4. Crearea şi menţinerea
mediului stimulativ şi
cooperant în vederea
dezvoltării continue a
competenţelor
profesionale ale cadrelor
didactice.

4.1 Organizarea resurselor
pentru implementarea
politicii educaționale în
domeniul calităţii.

Directorul

4.2 Constituirea şi
coordonarea activităţii
Comisiei de Evaluare
Internă şi Asigurarea a
Calităţii.

Directorul
Coordonatoru
CEIAC

4.3 Monitorizarea
autoevaluării calităţii.

Directorul
DAIE,
DAIP,

4.4 Elaborarea Planului de
îmbunătăţire a calităţii.

4.5 Crearea contextelor
pentru implicarea elevilor,
părinţilor şi a
reprezentanţilor
comunităţii în structurile
de evaluare a calităţii.

Permanent

Resurse pentru
consumabile 1000
lei/an.

Formarea experţilor locali, a
directorului în cadrul
Proiectului UE, Asistenţă
tehnică pentru domeniul
învăţământ şi formare
profesională. Aplicarea
Ghidului Managementului
Calităţii.

Resurse proprii

Manualul de Autoevaluare a
calităţii.Regulamentul
Comisiei de Evaluare Internă
şi Asigurare a calităţii Planul
anual operaţional al CEIAC
elaborat și pus în aplicare.

Resurse proprii

Proceduri de evaluarea a
calităţii.Rapoarte de de
evaluare a calităţii educaţiei
.Rapoarte de activităţi CEIAC.

2016-2017

2017-2022

CEIAC
Directorul CEIAC

Resurse proprii

Analiza SWOT,Analiza PEST;
Planul de îmbunătăţire a
calităţii elaborat.

Resurse proprii

În componenţa CA, a CEIAC
sunt incluşi elevi, părinţii,
parteneri ai stagiilor practice.

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Directorul
2017-2020
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Ţinta strategică 4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a colegiului pentru promovarea unui învăţământ de calitate.
Obiective generale

Activităţi

Responsabili

Termeni de
realizare

O1.Consolidarea şi
dezvoltarea dinamică a
bazei tehnico -materiale a
instituţiei de învăţământ.

1.1 Achiziţionarea de
mobilier , echipamente şi
tehnica modernă.

Director
Contabil adminstrator

2018-2019

1.2 Asigurarea
laboratoarele cu
echipamentul şi utilajul
necesar atingerii
finalităţilor educaţionale.

Directorul
Şefii de cabinete

2017-2018

3000 lei

Asigurarea laboratorului de
chimie cu reactivele
necesare,dotarea cu
echipamente, aparataj tehnic a
lobaratorului de fizică.

1.3 Implementarea
sistemului de arendare a
manualelor editate.
1.4 Elaborarea suporturilor
de curs, auxiliarilor
curriculare la unităţile de
specialitate.

Directorul
Bibliotecarul şef

2017-2022

Surse proprii

DAIE

2017-2022

Surse adiţionale
500 lei-un suport

Asigurarea a 100% elevi cu
manuale prin schema de
închiriere.
Elaborarea de cîte fiecare
catedră a cîte un suport de curs
în fiecare semestru.

2.1 Dotarea instituţiei de
învăţământ cu mijloace
didactice moderne şi cu
softuri educaţionale
adecvate curriculumului.

Directorul
Administratorul de
sistem

2017-2022

Resurse
extrabugetare

O2.Optimizarea
procesului didactic din
colegiu prin utilizarea
eficientă a mijloacelor
moderne și de comunicare
în afara orelor de curs.

Resusre
financiare suma
estimativă

Indicatorii de performanţă

Asigurarea procesului
educaţional cu mijloace
didactice tipărite conform
cerinţelor conţinuturilor
curriculare.

Programe,softuri educaţionale
achiziţionate.Produse
multimedia aplicate la lecţiile
demostrative.
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O3.Identificarea şi
aplicarea strategiilor de
atragere a resurselor
materiale, financiare ,
informaţionale
complementar alocaţiilor
bugetare.

O4. Implicarea
personalului colegiului în
proiecte educaţionale
dezvoltate la nivelul
comunităţii locale,
naţionale şi internaţionale
pentru îmbunătăţirea
bazei tehnico -materiale şi
didactico-metodice a
procesului educaţional

2.2 Îmbunătăţirea
sistemului de comunicarea
şi a schimbului de
informaţii în pregătirea
temelor pentru acasă,
făcînd apel și la
intelegențele multiple ale
elevilor.

Directorul
DAG
Administratorul
căminului

2018-2020

3.1 Instituirea procedurii
de responsabilizarea a
tuturor angajaţilor şi
elevilor pentru păstrarea
patrimoniului şi
durabilitatea investiţiilor.
3.2 Consolidarea
capacităţii instituţionale în
domeniul indentificării
donatorilor şi sponsorilor
pentru îmbunătăţirea bazei
tehnico materiale.

Directorul
Cadrele didactice ,
părinţii,elevii

2017-2022

4.1Antrenarea personalului
colegiului în realizarea de
proiecte finanţate din
resurse extrabugetare.
4.2 Antrenarea elevilor,
cadrelor didactice,
părinţilor în valorificarea
oportunităţilor de
stimulare a activităţilor
extracurriculare de către
diferite organizaţii,
instituţii prin granturIi

Directorul
Cadrele didactice

Existenţa liniilor de
comunicare internă şi
interinstituţională 75% din
cadrele didactice utilizează
tehnologiile informaţionale şi
liniile de comunicare existente
50% din elevii colegiului
utilizează sistemele
informaţionale existente în
colegiu.
Resurse adiţionale Utilizarea eficientă a spaţiilor
instituţiei.
Îmbunătăţirea condiţiilor de
trai în cămine.
Surse
extrabugetare

2017-2022

Resurse adiţionale Baza tehnico materială
îmbunătăţită continuu.

DAIE, şef secţie,
cadrele didactice

2017-2022

Resurse
extrabugetare
suplimentare

Accesarea de fonduri prin
participarea la proiecte de
finanţare privind îmbunătăţirea
infrastructurii.

DAIP, șef secţie
patrimoniu şi achiziţii

2017-2022

Resurse
extrabugetare
suplimentare

Premierea cadrelor didactice,
elevilor clasaţi pe poziţii prime
la concursuri, olimpiade.
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Ţinta strategică 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate ale căror finalitate este realizarea unui parcurs educaţional de calitate.
Obiective generale

Activităţi

Responsabili

Termeni de
realizare

O1. Extinderea
parteneriatului cu
instituţiile de profil în
vederea urmăririi evoluţiei
absolvenţilor şi a inserţiei
pe piaţa muncii.

1.1 Urmărirea traseului
profesional al
absolvenţilor de colegiu.

Comisia de program
CEIAC

2017-2022

1.2 Consilierea
absolvenţilor privitor la
angajarea în cîmpul
muncii.

DAIP.
Reprezentanţii
Sindicatelor.
Responsabilul de
protecţia muncii
primăriile.

1.3 Monitorizarea
DAIP
participării absolvenţilor la Şef secţie CEIAC
Tîrgul locurilor de muncă

1.4 Stabilirea
mecanismelor
instituţionale de evidenţă
a angajării absolvenţilor în
câmpul muncii.

Şef secţie Referent
evidenţa persoanelor

Surse de
finanţare suma
estimativă
Surse proprii
pentru
consumabile

Indicatorii de performanţă

2017-2022

Surse proprii

Şedinţele de informare privind
promovarea drepturilor şi a
garanţiilor sociale ale tânărului
specialist.
Întruniri cu specialiști în
domeniu.

2017-2022

Surse proprii

Participarea absolvenţilor la
tîrgul forţelor de muncă.
Creşterea cu 10% în fiecare an
a absolvenţilor angajaţi în
cîmpul muncii conform
specialităţilor.

2017-2022

Surse proprii

Utilizarea instrumentului
QTAFI pentru colectarea și
analiza chestionarelor
absolvenților .
Chestionare, sondaje aplicate
în mediul de angajare.

Mecanisme de evidenţă a
angajării absolvenţilor
Orientarea profesională şi
competitivitatea absolvenţilor
de colegiu.
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2.Consolidarea
parteneriatelor între
instituţia de învăţământ şi
cele de aplicaţie în
dezvoltarea Programelor
de formare profesională.

2.1 Consultarea,
implicarea partenerilor de
practică în elaborarea
cadrului normativ privind
planificarea,
organizarea , desfăşurarea
şi evaluarea stagiilor de
practică.

Directorul
DAIP

2017-2022

Surse proprii

DAIP

2012-2022

Surse proprii

2.3 Eficientizarea
proiectelor extraşcolare,
extracurriculare şi a
parteneriatelor propuse de
organizaţii, fundaţii din
comunitatea locală.

DAIP
DAIE
Cadrele didactice
auxiliare

2012-2020

Surse proprii

2.4 Iniţierea proiectelor de
parteneriat în bază de
diagnoză şi prognoză cu
instituţii şi organizaţii care
derulează proiecte
educaţionale.

Cadrele didactice,
elevii

2.2 Evaluarea rezultatelor
implementării proiectelor
educaţionale.

2012-2022

Surse proprii

Comisii de lucru cu
reprezentanţii ai partenerilor de
practică în elaborarea
documentelor normative şi
reglamentare în formarea
profesională.
Atribuţiile şi obligaţiile părţilor
contractate stipulate în
Contractul privind efectuarea
stagiului de practică.
Regulamentul privind
organizarea şi desfășurarea
stagiilor de practică cunoscut şi
aplicat.
Colectarea şi evaluarea în timp
util a feeback-ului primit de la
parteneri,elevi,cadre didactice,
cu referinţă la proiectele
implementate.
Diversificarea categoriilor de
parteneriate impact asupra
calităţii educaţiei.
Închirierea de parteriate de
colaborare cu instituţii şi
organizaţii în vederea
demarării de proiecte comune
cel puţin două pe an.
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O3.Promovarea imaginii
colegiului în comunitate
prin eficientizarea
sistemului de comunicare
externă, în contextul
climatului concurenţial
actual.

O4. Îmbunătăţirea relaţiei
colegiu-familiecomunitate în sprijinul
realizării unui proces
educaţional de calitate.

3.1Promovarea imaginii
instituţiei de învăţământ în
comunitate prin
eficientizarea comunicării
externe.

Şef secţie,
DAIP,DAIE.

2017-2022

Surse proprii

Organizarea de activităţi care
să promoveze imaginea
colegiului în comunitate
sărbătorile comunitare,
conferinţe metodice,
servicii,succese etc.

3.2 Realizarea unui
material promoţional de
promovare a imaginii
colegiului prin
diversificarea
instrumentelor TIC

DAIE,DAIP

2017-2022

Surse proprii

Parteneriate realizate în
vederea atragerii de resurse
pentru promovarea imaginii
colegiului.
Realizarea pliculeţelor.
Realizarea a cel puţin cîte o
vizită în gimnaziile din
municipiu,raion în atragerea
abiturienţilor la admitere.

3.3 Realizarea unor
parteneriate cu instituţii
organizaţii mass-media
publicitate.

Cadrele didactice,
Consiliul elevilor.

2017-2022

Resurse
suplimentare,
1000lei pe an

Exploatarea diferitor modalităţi
de reflectare a succeselor
colegiului în presă,
televiziunea locală etc.

4.1 Comunicarea în mod
Diriginţii
curent cu membrii familiei
reprezentanţii legali despre
activitatea şi progresul
elevilor.

2017-2021

Resurse
extrabugetare
5000 lei pe an.

Elaborarea împreună cu
părinţii,membrii familiei a
programelor de eficientizarea a
procesului educaţional şi de
educaţie parentală, oferind
sugestii cu referire la creşterea
randamentului şi prevenirea
eşecului şcolar, prevenirea
violenţei.
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4.2 Implicarea membrilor
familiei în calitate de
persoană-resursă în
efiecientizarea procesului
educaţional.

4.3 Monitorizarea
implicării elevilor în
dezvoltarea proiectelor
comunitare şi a acţiunilor
de voluntariat.

4.4 Organizarea de
evenimente,activităţi care
să-i implice activ pe
reprezentanţii comunităţii
locale în dezvoltarea
colegiului şi a activităţilor
educative.

Diriginţii , pedagogii
sociali

2017-2022

Resurse proprii

DAIE
DAIP
Diriginţii

2017-2022

Resurse proprii

DAIE
DAIP

2017-2022

Resurse proprii

Implicarea părinţilor a
membrilor comunităţii locale
în procesul decizional al
colegiului, dezvoltarea
proiectelor de comunitate.

Îndrumare şi sprijin pentru
elevii ca să manifeste activism
şi responsabilitate în
implicarea de proiecte şi a
acţiunii de voluntariat
desfăşurate în instituţie şi în
comunitate.
Implicarea activă a
reprezentanţilor comunităţii
ca invitaţi formatori ca sursă de
finanţare pentru activităţi.
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6.3 Resurse, termeni, responsabilități
Resursele necesare pentru atingerea ţintelor strategice sunt:
Resurse financiare: provenind din sponsorizări şi donații, surse extrabugetare, etc.
Resurse umane: cadrele didactice existente şi nou-angajate; personalul didactic auxiliar și personalul
nedidactic,partenerii stagiilor practice, elevii existenţi şi cei care se vor înscrie la colegiul în anul I de
studii.
Resursa de timp: 5 ani (ETAPA I: 2017-2019; ETAPA II: 2019-2021 ETAPA III: 2021-2022 ) .
Termeni și responsabilități:
Ținta strategică

Etapa

Ținta 1. Crearea cadrului organizatoric și
funcțional adecvat pentru o educație de
calitate.

Etapa I
2017-2019

Ținta 2. Asigurarea calității serviciilor
educaționale și stimularea performanței
prin implementarea Curriculumului bazat
pe formare de competențe și centrat pe elev.

Etapele I-III

Ținta 3. Reconsiderarea managementului
resurselor umane la nivelul instituției din
perpsectiva selectării, formării continue și
promovării cadrelor didactice competente și
creșterea responsabilității fiecărui profesor
prin implicarea în acte decizionale.

Etapele I-II

2017-2022

2017-2021

Ținta 4. Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii și a bazei materiale a
colegiului pentru promovarea unui
învățământ de calitate.

Etapele I –III

Ținta 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate,
ale căror finalitate este realizarea unui
parcurs educațional de calitate.

Etapele I –III

2017-2022

2017-2022

Responsabili
Directorul,
Directorii adjuncți
Comisia de Curriculum
CEIAC
Directorul,
Directorii adjuncți
Comisia de atestare în teren
Consiliul metodico-științific
Șefii de catedre
Directorul,
Directorii adjuncți
Membrii CA
Responsabilul Comisiei de formare
profesională.
Directorul
Șef de secțiepatrimoniu și achiziții
Șefii de cabinete.
Directorul,
Directorul adjunct pentru instruire
practică și producere
Responsabilul Comisiei de formare
profesională
Responsabilul de urmărire a traseului
profesional al absolvenților.
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7.Avantaje şi unele vulnerabilităţi în procesul de implementare a
Planului de Dezvoltare Strategică
Ţinta strategică
Ţinta 1. Crearea cadrului
adecvat organizatoric şi
funcţional pentru o educaţie
de calitate.

Avantaje








Ţinta strategică 2.
Asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale şi stimularea
performanţei prin
implementarea
curriculumului bazat pe
formare de competenţe şi
centrat pe elev.









Riscuri

Cadru organizatoric
favorabil cunoaşterii şi
implementării documentelor
de politici educaţionale.
Eficacitatea şi eficienţa
proceselor organizaţionale.
Participarea întregului
personal.
Comunicare, conducere
eficientă.
Crearea unei culturi a
calităţii.
Parteneriat şi cooperare cu
diverşi factori educaţionali ,
sociali şi economici prin
care se trasează direcţiile de
dezvoltarea strategică a
sistemului de ÎPT.



Asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale
realizarea unui învăţământ
axat pe aplicarea metodelor
active şi a strategiilor
didactice centrate pe elev.
Scăderea cu 50% a
absențelor nemotivate ale
elevilor.
Diminuarea cu 50% a
corigenţilor.
Promovabilitatea la
examenele de BAC, de
absolvire a colegiului 100%.
Implicarea tuturor cadrelor
didactice în realizarea de
activităţi extraşcolare şi
extracurricularea în
parteneriate cu comunitatea.







Rezistenţa la reformă a unor
factori;
Insuficienţa resurselor
financiare pentru
modernizarea infrastructurii
şi bazei tenhico-materiale.

Este o preocupare
suplimentară pentru cadrele
didactice.
Tendinţa de a participa la
activittăţi extracurriculare şi
extraşcolare poate diminua
timpul alocat studiului.

51

Ţinta strategică 3.
Îmbunătăţirea
managementului resurselor
umane în scopul eficientizării
activităţilor şi al adecvării la
nevoile beneficiarilor.







Ţinta strategică 4.
Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii şi a bazei
materiale a colegiului pentru
promovarea unui învăţământ
de calitate.






Ţinta strategică 5.
Dezvoltarea de diverse
parteneriate ale căror
finalitate este realizarea unui
parcurs educaţional de
calitate.









Structuri instituţionale,
norme, proceduri şi
activităţi specifice de
proiectare,implementare
evaluare şi îmbunătăţirea a
calităţii la nivel de instituţie
şi de livrare a serviciilor de
formare.
Crearea de contexte pentru
implicarea activă a elevilor,
părinţilor reprezentanţilor
comunităţii în structurile
adminstrative şi
manageriale.
Responsabilizarea pentru
muncă în echipă, implicare
în acte decizionale.
Gestionarea optimă a
resurselor.



Dotarea instituţiei de
învăţământ cu mijloace de
învăţământ moderne şi
softuri educaţionale
adecvate Curriculumului de
specialitate.
Îmbunătăţirea sistemului de
comunicare şi a schimbului
de informaţii.
Îmbunătăţirea condiţiilor de
trai în cămine.



Creşterea numărului de
proiecte, programe şi
parteneriate cu instituţiile de
profil, cu părinţii şi
comunitatea.
Oferă cadrelor didactice
posibilitatea de schimb de
experienţă şi de îmbogăţire
a practicilor.
Întăreşte profilul elevilor de
oameni adaptaţi şi pregătiţi
pentru activitatea socială.
Oferă elevilor
oportunităţilor de orientare
profesională.
Implică elevii şi partenerii
în viaţa colegiului









Cursuri de formare şi
perfecţionare sunt
costisitoare .
Lipsa de interes a unor
cadre didactice.

Mijloace financiare
insuficiente pentru
achiziţionarea tehnicii
moderne şi a produselor
curriculare multimedia la
specialitate.
Competenţe digitale
insuficiente la unele cadre
didactice.

Presupune buget de timp
prea mare şi de resurse
pentru cadrele didactice.
Disiparea eforturilor
elevilor pe activităţi mai
multe în defavoarea
studierii disciplinelor din
Programul de studii.
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8. Monitorizare şi evaluare.
Ţinta strategică 1.Crearea cadrului organizarea şi funcţional adecvat pentru o educaţie
de calitate.
Obiective
Obiectiv 1 .
Crearea condiţiilor
metodogice, motivaţionale
şi logistice de elaborare şi
implementare a
Curriculumului de
specialitate în vederea
asigurării calităţii în
procesul de formare
profesională.
Obiectiv 2.
Corelarea activităţii
structurilor participative în
implementarea şi
îmbunătăţirea calităţii
educaţie.










Obiectiv 3.
Gestionarea eficientă şi
dezvoltarea resurselor
materiale şi financiare în
vederea asigurării unui
mediu sigur şi motivant de
realizare a Programelor de
studii.
Obiectiv 4.
Dezvoltarea parteneriatelor
educaţionale cu structuri
implicate în educaţie din
perspectiva asigurării
progresului instituţiei de
învăţământ.











Monitorizare
Şedinţe instructive cu
conceptorii de Cuuriculum
modular la unităţile de curs.
Discutarea şi Aprobarea
curriculumului modular la
şedinţele catedrei şi la
Consiliul profesoral.

Modalităţi de evaluare
 Respectarea structurii
Curriculumului
modular.
 Evaluarea calităţii
curriculumului unităţii
de curs.
 Evaluarea calităţii
Curriculumului
specialităţii.

Atelier de lucru privind
formarea şi consolidarea
capacităţii instituţionale în
vederea asigurării calităţii în
procesul de formare
profesională.
Aplicarea procedurilor
interne de autoevaluare a
calităţii educaţiei.
Planificarea activităţii
CEIAC.
Planul de îmbunătăţire
continuă a calităţii
procesului educaţional
Dotarea procesului
educaţional cu echipamente
electronice moderne.
Achiziţionarea softurilor
educaţionale.
Planificarea activităţilor de
formare a competenţelor
digitale la toţi profesorii.
Dezvoltarea parteneriatelor
de colaborarea cu instituţii
performante în desfăşurarea
stagiilor practice.
Implicarea în diverse
proiecte, programe,
parteneriate cu părinţii, cu
comunitatea i şi cu ONG-uri.
Planul de desfăşurarea
stagiilor practice.
Planul activităţilor
extraşcolare şi
extracurriculare.
















Raportarea lunară a
activităţii a CEIAC la
şedinţele Consiliul de
administraţie.
Raportul semestrial
privitor privitor la
autoevaluare calităţii în
colegiu.
Implementarea
Strategiei de evaluare
internă a calităţii.

Numărul de lecţii
mediatizate.
Numărul de evaluări
asistate de calculator.
Numărul de cadre
didactice instruite în
aplicarea TIC-lui la
orele didactice.
Contractele încheiate.
Numărul de elevi, cadre
didactice implicate.
Număr de proiecte,
programe, parteneriate.
Numărul elevilor şi
cadrele didactice
participante.Numărul
reprezentanţilor
comunităţii implicaţi în
activităţi extrașcolare și
extracurriculare.
53

Ţinta strategică 2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale și stimularea performanţei prin
implementarea Curriculumului bazat pe formare de competenţe și centrat pe elev.
Obiective
Obiectiv 1
Creşterea performanţelor
şcolare şi asigurarea
succesului la învăţătură
pentru toţi elevii,potrivit
nivelului propriu de
dezvoltare, prin
promovarea educaţiei
diferenţiate.

Obiectiv 2.
Dezvoltarea
competenţelor profesionale
ale cadrelor didactice în
creşterea calităţii actului
de predare-învăţareevaluare, prin aplicarea
metodelor activparticipative.











Obiectiv 3
Optimizarea procesului
educaţional prin integrarea
mijloacelor moderne de
predare-învăţare şi
comunicare în activitatea
didactică.
Obiectiv 4
Promovarea participării la
educaţia permanentă şi
sprijinirea formării unei
culturi a învăţării pe tot
parcursul vieţii.






Monitorizarea
Programe de pregătire
suplimentară a elevilor
capabili de performanţă.
Programe de educaţie
diferenţiată.
Programe de activităţi al
cabinetului de asistenţă
psihopedagogică.

Modalităţi de evaluare
 Numărul de elevi
participanţi.
 Numărul de premii şi
membrii la concursuri.
 Prezentarea evaluărilor
finale.
 Numărul de elevi
corigenţi.
 Numărul elevilor ce au
beneficiat de consiliere
şcolară şi profesională

Programe de formare a
cadrelor didactice
debutante în aplicarea
metodelor activparticipative şi a centrării
activităţii pe elev.
Modernizarea practicilor
didactice şi centrarea
demersului didactic pe
elev.
Rezultatele academice ale
elevilor.



Aplicarea TIC-lui în
activitatea didactică.
Planificarea activităţilor de
formare.



Numărul cadrelor
didactice utilizatori ai
tablei interactive,
echipamentului
electronic în activitatea
educaţională.

Stimularea participării
adulţilor la educaţia
permanentă şi crearea unei
culturi a învăţării pe tot
parcursul vieţii prin
participare la diverse
activităţi de exploatare a
realităţii:
Programul Bazele
Antrenprenoriatului;
Proiectul Cultivarea
culturii vorbirii.



Numărul de participanţi
la programe, proiecte.
Numărul de activităţi
de extindere.
Numărul şedinţelor de
diseminare a noilor
educaţii.






Numărul de lecţii
demostrative.
Evaluarea activităţii
cadrului didactic.
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Ţinta strategică 3. Reconsiderarea managementului resurselor umane la nivelul instituţiei din
perspectiva eficienţei, eficacităţii,echităţii şi a principiilor democratice.
Obiective

Monitorizarea


Obiectiv 1
Dezvoltarea ofertei
curriculare în vederea
valorificării potenţialului
individual, instituţional şi
comunitar.








Obiectiv 2
Crearea şi menţinerea
mediului stimulativ şi
cooperant în vederea
dezvoltării continue a
competenţelor profesionale
ale cadrelor didactice.







Modalităţi de evaluare

Crearea grupului de autori
de curriculum modular la
unităţile de curs.
Numirea consilierilor de
grupă, a coordonatorului
instituţional în
implementarea SCST.
Încheierea contractelor de
studii cu elevii indicarea
unităţilor de curs
opţionale, la libera alegere,
a numărului de credite
acordate.
Urmărirea traseului
profesional al
absolvenţilor.
Constituirea comisiilor
mixte pentru evaluarea
produsului finit.



Constituirea structurilor
administrative şi
manageriale care să
asigure funcţionalitatea
eficace şi eficienţa a
instituţiei de învăţământ.
Formarea continue
perfecţionarea cadrelor
didactice.
Asigurarea inserţiei
profesionale a cadrelor
debutante.
Evaluarea activităţii
cadrelor didactice.

















Numărul de Curricule
modulare acceptate de
Comisia de curriculă
pentru elaborarea
Curriculei la specialitate.
Numărul de elevi
consiliaţi în selectarea din
oferta curriculară a
disciplinelor opţionale şi
la libera alegere din
opţiunile propuse.
Contractele încheiate
semnate.
Evaluarea gradului de
angajare în cîmpul
muncii.
Chestionarea opiniei
partenerilor sociali şi a
anagajatorilor referitor la
calitatea pregătirii
specialiştilor.
Ordinul de constituire a
Consiliului de
administraţie, Consiliul
metodic-ştiinţific,
Comisia de Evaluare
Internă şi Asigurare a
Calităţii Consiliul
reprezentativ al parinţilor
Consiliul elevilor.
Ordinul de numire a
şefilor de catedre.
Ordinul de numire a
diriginţilor.
Certificatele elaborate de
instituţiile abilitate să
ofere cursuri de formare
continuă-recalificare.
Programul de consiliere a
tinerilor specialişti,
cadrelor didactice nou
angajate.
Procedura de evaluare
periodică şi anuală a
cadrelor didactice.
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Obiectiv 3.
Asigurarea funcţionalităţii
sistemului de management
financiar şi credit intern.





Obiectiv 4.
Instituţionalizarea și
dezvoltarea continuă a
sistemului de
management al calităţii.




Gestionarea eficientă a
resusrselor financiare.
Valorioficarea rezultatelor
auditului intern.
Atragerea de resurse
financiare complementare
alocaţiilor bugetare.



Funcţionalitatea SMC
Activitatea CEIAC









Raportul Comisiei de
audit.
Executarea corectă a
bugetului.
Valoarea cantitativă a
granturilor,
sponsorizărilor,
donaţiilor.Gradul de
satisfacere.

Rapoartele
lunare,semstriale
prezentate de CEIAC,
consiliului profesoral.
Planul de acţiuni ale
CEIAC.
Planul de îmbunătăţire a
calităţii în instituţia de
învăţământ.
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Ţinta strategică 4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale
ale colegiului pentru promovarea unui învăţământ de calitate.
Obiective
Obiectiv 1.
Consolidarea şi dezvoltarea
dinamică a bazei tehnicomateriale adecvate
Curriculumului de
specialitate.

Monitorizare





Obiectiv 2.
Optimizarea procesului
didactic prin utilizarea
eficientă a mijloacelor
moderne de predare-învăţare
şi comunicare.



Obiectiv 3
Identificarea şi aplicarea
strategiilor de atragere a
resurselor materiale,
informaţionale şi finaciare
complementare alocaţiilor
bugetare.



Obiectiv 4
Implicare personalului
colegiului proiecte
educaţionale dezvoltate la
nivelul comunităţii
Locale, naţionale şi
internaţionale pentru
îmbunătăţirea bazei tehnicomateriale a procesului
educaţional.










Modalităţi de evaluare

Achiziţionarea de mobilier,
echipamente şi tehnica
modernă.
Procedura de arendare a
manualelor prin schema de
încheriere.
Elaborarea suporturilor de
curs la disciplinele de
specialitate.
Repararea curentă, capitală
a blocurilor de studii,
căminele pentru elevi.
Achiziţionarea de
Programe, softuri
educaţionale.
Aplicarea la ore a
produselor multimedia.
Stabilirea liniilor de
comunicare internă şi a
schimbului de informaţii.



Consolidarea capacităţii
instituţiei în domeniul
identificării donatorilor,
sponsorilor, agenţilor
economiei.
Instruirea personalului la
domeniul Atragere de
proiect.
Procedura de accesare de
fonduri prin participarea la
proiecte finanţate din surse
extrabugetare.
Stimularea elevilor,
profersorilor cu performanţe
deosebite la diverse
concursuri, competiţii.

















Nivelul de dotare a
procesului
educaţional.
Numărul de elevi
asiguraţi la 100% cu
manuale.
Numărul de suporturi
elaborate.
Gradul de uzură
Lucrările de reparaţie.
Utilizarea eficientă a
mijlloacelor didactice
moderne la ore.
Numărul de lecţii
mediatizate.
Gradul de exploatare a
sistemului
informaţional din
colegiu.
Gradul de satisfacere
a nevoilor
beneficiarilor cu
resurse materiale.
Numărul de Proiecte
generatoare de venit
în instituţie.
Numărul cadrelor
didactice, elevilor
implicaţi în proiecte
educaţionale, sociale.
Numărul
beneficiarilor de
premii.
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Ţinta strategică 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate, ale căror finalitate este realizarea unui
parcurs educaţional de calitate.
Obiective
Obiectiv 1.
Extinderea parteneriatelor cu
instituţiile de profil în vederea
umăririi evoluţiei absolvenţilor
şi a inserţiei pe piaţa muncii.






Obiectiv 2.
Consolidarea parteneriatelor
între instituţia de învăţământ şi
cele de aplicaţie în dezvoltarea
Programelor de formare
profesională.



Obiectiv 3.
Promovarea imaginii colegiului
în comunitate, prin
eficientizarea sistemului de
comunicare externă, în
contextul climatului
concurenţial actual.










Obiectiv 4.
Îmbunătăţirea relaţiei colegiufamilie-comunitate în sprijinul
realizării unui proces
educaţional de calitate.






Monitorizare
Urmărirea traseului
profesional al
absolvenţilor de colegiu.
Strategia de desfăşurare a
stagiilor practice.
Participarea la tîrgul
forţelor de muncă.
Rata de angajare în
cîmpul muncii.

Planul de activitate la
stagiile practice.
Procedura de acumulare,
acordare a creditelor.
Proiecte extraşcolare,
extracurriculare,
parteneriate în
comunitatea locală.

Programul
evenimentelor.
Calendarul activităţilor
de promovare a
colegiului.
Linii de comunicare cu
absolvenţii de colegiu.
Parteneriate cu
instituţii,organizaţii,
mass-media implicate în
promovarea imaginii
colegiului.
Programul de şedinţe
tematice cu părinţii.
Programul activităţilor de
voluntariat.
Planul activităţilor
Consiliului elevilor.
Calendarul activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare.

Modalităţi de evaluare
 Chestionarele
aplicate.
 Vizite .
 Agenda formării
profesionale.
 Raportul stagiilor de
practică.
 Numărul de
absolvenţi
participanţi.
 Adeverinţele de
plasare în cîmpul
muncii.
 Realizarea
prevederilor Planului
de învăţământ la
specialitate.
 Contractele de studii.
 Numărul de
elevi,cadre didactice
implicaţi în programe,
proiecte cu
comunitatea.
 Număr de participanţi
la evenimente.
 Numărul de materiale
promoţionale.
 Numărul de accesări
website.
 Număr de accesări
site.
 Reflectarea
succeselor
colegiului în presă,
televiziune etc.
 Număr de lectorate cu
părinţii.
 Numărul acţiunilor de
voluntariat.
 Numărul de şedinţe
cu personalul de
conducere,
reprezentanţii ai
comunităţii locale.
 Numărul de activităţi
extracurriculare în
comunitate.
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9. Grafic de derulare a activităţilor 2017-2020
Ţinta strategică 1.Crearea cadrului general adecvat pentru o educaţie de calitate.

Activităţi

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1.1 Crearea cadrului conceptual de elaborare
a Curriculumului de specialitate.
1.2 Elaborarea Curriculumului modular pe
unităţi de curs,calificări,specialităţi.
1.3 Implementarea Curriculumului Specialităţii.
1.4 Evaluarea calităţii Curriculumului la specialitate.
1.5 Revizuirea Curriculumului de specialitate pentru al adapta la
nevoiele principale ale beneficiarilor.
2.1 Instruirea experţilor locali în asigurarea calităţii educației în
colegiu.
2.2 Planificarea proceselor interne de asigurare a calităţii.
2.3 Aplicarea procedurilor interne de autoevaluare a calităţii.
2.4 Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii.
2.5 Monitorizarea activității CEIAC. Raportarea periodică
Consiliului de Administrație.
3.1 Dotarea procesului educational cu echipamente electronice
moderne.
3.2 Aplicarea TIC-lui în evaluarea rezultatelor şcolare.
4.1 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu structure implicate în
educaţie.
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Ţinta strategică 2.Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea performanţelor prin implementarea curriculumului bazat pe
competenţe şi centrat pe elev.
Activităţi

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1.1 Diseminarea bunelor practice privind învăţarea centrată pe elev.
1.2 Promovarea educaţiei diferențiate.
1.3 Organizarea Programelor de pregătire a elevilor în vederea
atingerii performanţelor şcolare.
1.4 Stimularea elevilor şi profesorilor care ating performanţe la
concursurile zonale şi republicane.
1.5 Optimizarea funcţionării cabinetului de asistenţă
psihopedagogică.
2.1 Implicarea cadrelor didactice în activităţi de formare profesionale
continuă.
2.2 Consilierea privind utilizarea softului educațional la orele
didactice, a tablei interactive.
2.3 Dezvoltarea competenţelor digitale în utilizarea sistemelor de
prezentări electronice.
2.4 Monitorizarea socializării şi integrării tinerilor specialişti şi a
cadrelor didactice debutante.
3.1 Stabilirea necesarului de mijloace didactice şi echipamente
pentru asigurarea calităţii procesului de învăţămînt.
3.2 Achiziţionarea mijloacelor didactice şi echipamentelor adecvate
situaţiilor de învăţare centrate pe elev.
3.3 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în utilizarea
echipamentelor informaţionale.
4.1 Monitorizarea dezvoltării profesionale prin participarea la
Programe de formare continuă, proiecte educaţionale.
4.2 Dezvoltarea de programe adiţionale care au în vedere
dimensiunea formativă în explorarea realităţii.
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Ţinta strategică 3. Reconsiderarea managementului resurselor umane la nivelul instituției din perpsectiva selectării, formării continue și
promovării cadrelor didactice competente și creșterea responsabilității fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale.
Activităţi

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1.1 Crearea condiţiilor metodologice, motivaţionale şi logistice de
implementare a noilor Planuri de învăţământ.
1.2 Asigurarea condiţiilor şi sprijinirea individualizării traseelor
curriculare pentru elevi.
1.3 Elaborarea produselor curriculare în contextu al pedagogiei
competenţelor.
1.4 Aplicarea metodelor şi instrumentelor moderne de evaluare a
calităţii produsului finit.
2.1 Asigurarea funcţionalităţii structurilor interne administrative şi
manageriale.
2.2 Crearea condiţiilor de funcționare şi dezvoltarea continuă a
sistemului intern de asigurare a calităţii.
2.3 Asigurarea condiţiilor pentru avansare în carieră didactică.
2.4 Asigurare inserţiei profesionale a cadrelor didactice debutante.
2.5 Evaluarea anuală a activităţii cadrelor didactice.
3.1 Implementarea sistemului de management financiar şi audit
intern.
3.2 Valorificarea eficientă a rezultatelor auditului intern,extern.
4.1 Monitorizarea implementării şi dezvoltării SMC.
4.2 Monitorizarea autoevaluării calităţii.
4.3 Crearea contextului de implicare a elevilor, părinţilor şi
reprezentanşilor comunităţii în structurile de asigurare şi evaluare a
calităţii.
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Ţinta strategică 4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a colegiului pentru promovarea unui învăţământ de calitate.

Activităţi

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1.1 Asigurarea procesului educațional cu mobilier, echipamente şi tehnică
modernă.
1.2 Dotarea bibliotecii cu tehnică modernă și acces la internet.
1.3 Implementarea sistemului de arendare a manualelor.
1.4 Completarea sălilor de lectură din cămine de elevi cu computere
performante.
1.5 Elaborarea suporturilor de curs, auxiliarelor curriculare la unităţile de
specialitate.
2.1 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare şi a schimbului de informaţii.
3.1 Consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul identificării
donatorilor şi sponsorilor pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale.
4.1 Antrenarea personalului colegiului în realizarea de proiecte finanţate
din resurse extrabugetare pentru modernizarea infrastructurii şi dezvoltarea
bazei tehnico-materiale.
4.2 Antrenarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor în valorificarea
oportunităţilor de stimulare a activităţilor extracurriculare de către diferite
organizaţii, instituţii, granturi, sponsorizări.
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Ţinta strategică 5. Dezvoltarea de diverse parteneriate ale căror finaliate este realizarea unui parcurs educaţional de calitate.
Activităţi

2017-2018

2018-2019

2019-2020 2020-2021

2021-2022

1.1 Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor de colegiu.
1.2 Consilierea absolvenţilor privitor la angajare în cîmpul muncii.
1.3 Monitorizarea participării absolvenţilor la Tîrgul locurilor de muncă.
1.4 Stabilirea mecanismelor instituţionale de evidenţă a angajării
absolvenţilor în cîmpul muncii.
2.1 Consultarea, implicarea partenerilor de practică în elaborarea cadrului
normativ privitor la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică.
2.2 Evaluarea rezultatelor implementării proiectelor educaţionale comune.
2.3 Eficientizarea proiectelor şi a parteneriatelor cu comunitatea locală.
2.4 Iniţierea proiectelor de parteneriat în bază de diagnoză şi prognoză cu
instituţii şi organizaţii care derulează proiecte educaţionale.
3.1 Promovarea imaginii colegiului în comunitate prin eficientizarea
comunicării externe.
3.2 Realizarea materialelor promoţionale în promovarea imaginii
colegiului prin diversificarea instrumentelor TIC, site, prospecte,facebook.
3.3 Realizarea unor parteneriate cu instituţii, organizaţii mass-media
implicate în publicitate.
4.1 Implicarea membrilor familiei în calitate de persoane resurse în
eficientizarea procesului educațional.
4.2 Monitorizarea implicării elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare
şi a acţiunilor de voluntariat.
4.3 Organizarea de evenimente, activităţi care să-i implice activ pe
reprezentanţii comunităţii locale în dezvoltarea colegiului şi a activităţilor
educative.
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10. Harta partenerilor

Instituția parteneră
Nr
d/o
1.

2.

3.

4.
5.









Grădinița nr. 4 , orașul Orhei
Grădinița nr. 8 , orașul Orhei
Grădinița nr. 12, oașul.Orhei
Grădinița nr. 2, orașul Orhei
Tabăra de odihnă „Cireșarii”,
Vadul lui Vodă
Tabăra de odihnă. „Miorița”,
s. Ivancea r. Orhei






Destinația
Practica de inițiere în specialitate
Practica de instruire
Practica de vară
Practica de absolvire

DASPF orașul Orhei
Școala internat, orașul Orhei
Grădinița nr. 12, orașul Orhei
Centru de Sănătate Prietenos
Tinerilor, orașul Orhei
 Centru Comunitar de Sănătate
Mintală, orașul Orhei
 IMSP, Centrul de Sănătate nr.1
 AU„Filantropia Creștină”,
orașul Orhei
CSPT, Centrul de Sănătate Priietenos
Tinerilor

Practica de inițiere în specialitate
Practica de instruire
Practica tehnologică
Practica care precede probele de absolvire

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală,
orașul Orhei
Școala de Sport, orașul Orhei

Activități practice : “ Nursing în medicină”

Activități practice : “Decizii pentru un mod
sănătos de viață”

Practica de inițiere în specialitate
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ORGANIGRAMA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC
Consiliul
profesoral

Sindicatele

DIRECTORUL

Consiliul de etică

CEIAC

Consiliul de
administraţie
Director adjunct pentru
instruire și educație

Administrația
căminelor

Șefii de grupe

Consiliul metodico ştiinţific

Consiliul reprezentativ
al părinților
Șef de șecție patrimoniu
și achiziție

Director adjunct pentru
instruire practică
Diriginţii de
grupe

Contabilul şef

Şef de secţie

Şefii de
catedră

Personalul
auxiliar și de
deservire

Personalul
didactic auxiliar

Psiholog
școlar

Consiliul elevilor
Catedra

Catedra

Limbi străine

Profesor -coordonator

Limbă şi Comunicare

Catedra

Catedra

Matematică, fizică
şi informatică

Ştiinţe ale Educaţiei

Catedra

Catedra

Catedra

Ştiinţe

Asistenţa socială şi
Ştiinţe

Tehnologii, Arte şi
Sport

socioumane
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