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ARGUMENT
Reforma şi modernizarea sistemului educaţional, aplicarea noului sistem legislativ (Legea
educației și actele subsecvente) sunt factori esențiali ale căror conținuturi pot fi identificate la toate
nivelurile: capacitatea instituţională, eficacitate educațională, ofertă educaţională, structuri şi factori de
decizie. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi
exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană, afir marea caracteristilor specifice
îmvățământului românesc și confirmarea valorii factorului uman implicat: educator și educabili.
În cadrul Școlii Postliceale Sanitare ”Hippocrate„ Focșani, procesul de predare - învățare –
evaluare s-a desfășurat respectând principiile fundamentale și normele de conduită promovate de
legislația în vigoare: competență profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de
lucru care încurajează comunicarea și dialogul eficient între profesori și elevi. Planul de acțiune al
școlii defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale,
de relaţionare cu mediul cultural, social şi al comunităţii.
Eficienţa şi complexitatea activității este definită printr-o abordare modernă care îşi propune:
- Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului;
- Să promoveze un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii
Europene;
- Să formeze specialişti în domeniul sanitar ;
- Să modeleze personalităţi puternice cu un set de valori individuale de natură profesională,
socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.
Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă implementarea
reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii
educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze
activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care elevii și
absolvenţii trebuie să şi le însuşească.
Dezvoltarea instituţională trebuie să vizeze asigurarea şanselor de dezvoltare profesională
pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii locale şi regionale.
Ne motivăm acţiunile întreprinse ţinând cont de aşteptările şi solicitările membrilor comunităţii
educaţionale.
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P.A.S.-ul conştientizează necesitatea ameliorării permanente a activităţilor, stabileşte cadrul
adecvat pentru introducerea schimbărilor şi creează un sistem de urmărire şi evaluare a efectelor
acestor schimbări.
Acest document are atât un scop practic, cât şi unul informativ privind oferta educaţională a
Școlii Postliceale Sanitare „Hippocrate” din Focșani.
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Partea 1 – CONTEXTUL
1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII
MISIUNEA ȘCOLII
„Înțelege, trebuie să devii o celebrare pentru tine însuți!”( Osho)
Şcoala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani este o instituţie care a reuşit în ultimii ani să
se dezvolte în domeniul educaţiei medicale. A realizat acest lucru prin deschidere şi flexibilitate,
pragmatism şi inovaţie. Interesul şi eforturile noastre s-au centrat pe găsirea unui echilibru creativ
cadru didactic – elev, pe de o parte, şi între exigenţele procesului educativ şi contextul socioprofesional pe de altă parte.
Misiunea școlii reprezintă capacitatea de a se integra în spațiul educativ, mobilizându-și
întreaga energie creativă pentru susținerea și stimularea procesului instructiv-educativ, în condițiile
unei maxime eficiențe în raport cu necesitățile impuse de societate. Armonizând întreaga bază de
resurse – umane și materiale- școala poate deveni un teren fertil pregătit pentru confruntarea cu viitorul
în lumina noilor deschideri în spațiul european, punându-se accent pe calitatea procesului de
învățământ în conformitate cu cerințele moderne ale practicii medicale.
VIZIUNEA ŞCOLII
Nu există o preocupare mai nobilă decît formarea umană. Scopul oricărui efort educațional
trbuie să constituie o anume stare de conștientizare a rolului pe care îl are omul în raport cu natura.
Acest raport trebuie să se manifeste numai în forma echilibrului și armoniei. Atunci când acest
deziderat va fi atins, atunci el, Omul, va înțelege pe deplin că trebuie să fie o celebrare pantru sine
însuși.
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VALORILE ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE ”HIPPOCRATE„

H Hermetism dovedit în studiul cercetării elevilor.
I Încredere în propriile resurseintelectuale, afective, operaționale și instituționale;
Implicare activă și responsailă a tuturor în viața comunității;
Integritate prin respectarea drepturilor omului și a principiilor echității.
P Pasiune în transmiterea cunoștințelor;
Preocupare pentru a conștientioza importanța actului medical;
P Perseverența în dobândirea calităților.
O Onestitate în raporturile interumane;
Ordine în planul manifestării educaționale.
C Calitatea actului educațional;
Competențe de lucru care să conducă la performanțe individuale cât și în echipă.
R Respect pentru valorile autentice medicale.
A Altruism prin cultivarea respectului;
Atitudine deschisă către ceilalți, către nou și inovare.
T Talent și dăruire.
E Echilibru, empatie, egalitate de șanse.
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1.2. SCURT ISTORIC

În anul 1990 a luat ființă prima instituție de învățământ cu profil sanitar de nivel postliceal din
Focșani, sub numele de Școala Postliceală Sanitară de Stat, acreditată în baza HG nr. 521/12.05.1990,
OM Sănătății nr.891/14.08.1990, avînd avizul Ministerului Învățământului nr.24274/1990. Unitatea
școlară continuă tradiția învățământului sanitar, a cărui piatră de temelie s-a pus în anul 1977, odată cu
inființarea primului liceu sanitar din Focșani.
Începând cu anul

școlar 2012 - 2013 Școala Postliceală Sanitară de Stat, și-a schimbat

denumirea în Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate”Focșani, prin Hotărârea nr.118 / 24 04.2012,
emisă de Consiliul Local al Municipiului Focșani.
De-a lungul celor 26 de ani de activitate, Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” a pregătit
absolvenți în specializările Asistent medical generalist și Asistent medical de farmacie.
În prezent, instituția școlarizează absolvenți de liceu cu/fără Diplomă de bacalaureat, având
locuri finanțate de la bugetul de stat cât și locuri finanțate de solicitanți- persoane fizice sau persoane
juridice.
Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor,
corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
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1.3.

PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII
An şcolar 2015-2016

Calificările profesionale în anul şcolar 2015-2016
Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională:
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
Nivel pregătire: 5

Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară – BUGET DE STAT
Anul I

ELEVI

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

Nivel de
învăţământ

CLASE

SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

POSTLICEAL 3
POSTLICEAL 2

83
55

3
2

75
49

3
2

74
49

POSTLICEAL 1

28

1

26

1

25

Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară – AUTOFINANŢARE
Anul I

ELEVI

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

Nivel de
învăţământ

CLASE

SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

POSTLICEAL 4
POSTLICEAL 2

147
61

5
3

120
67

4
3

110
77

POSTLICEAL 2

58

2

53

1

33
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Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară –TOTAL UNITATE

Anul I

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

ELEVI

Nivel de
învăţământ

CLASE

SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

POSTLICEAL 7
POSTLICEAL 4

230
116

8
5

195
116

7
5

184
126

POSTLICEAL 3

86

2

79

2

58

RESURSE UMANE
Scoala Postliceala Sanitară ”Hippocrate” beneficiaza de aportul unui numar de 39 cadre
didactice.

Personal didactic

Maiştri
instructori
Profesori
Medici
Farmacişti

Din care ocupate cu personal care are gradul:

Total
posturi/
catedre

Debutant

Def.

II

I

Doctor
în ştiinţe

Necalificat

22,06

8

5

1

-

-

-

7,53
5,94
1,18

4
8
1

2
-

1
-

2
-

1
1
-

-

Personal nedidactic si didactic auxiliar
Functia
Administrator financiar
Secretar
Operator
Femeie de serviciu
Ingrijitor

Total posturi
1
1
1
1,25
1
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Situaţia cadrelor didactice pe nivel de pregătire:
Nivel de pregatire
Cadre didactice cu pregătire superioară
Cadre didactice cu pregătire postliceală
Cadre didactice fără pregătire de specialitate
Total

Numar cadre
32
7
0
39

Cadre didactice calificate – 39
Cadre didactice – titulari ai învăţământului - 12
- suplinitori 27 ( asistente medicale și medici)

În procesul instructiv-educativ, la Scoala Postliceala Sanitară ”Hippocrate„ se folosesc metode
interactive, centrate pe elev, care constau în crearea de situații de învățare specifice temelor curriculare
și competențelor vizate a fi formate elevilor.
Exercițiile practice, reale sau simulate, jocurile de rol, problematizarea, studiul de caz,
portofoliul de practică și dosarul de îngrijire sunt cateva exemple de buna practica aplicate în școala
noastră care și-au demonstrat viabilitatea prin rezultatele bune și foarte bune obținute de către elevi.
Competențele practice ale viitorilor asistenti medicali se formează prin utilizarea tuturor
nivelelor capacitatilor cognitive (cunoastere, intelegere, analiza, sinteza, evaluare) si dezvoltarea
treptata a capacitatilor tehnice complexe si a celor psihomotorii, totul incadrat in ansamblul etic si
moral care creeaza atitudini adecvate îngrijirilor de nursing.
Ca în toate profesiile ce au la bază practica, supravegherea clinică este o metodă aplicată în
stagiile clinice și constă în creearea unor ocazii structurate de invățare / exersare, care să permită
elevului să reflecteze la îngrijirea acordată, să integreze teoria cu practica și să capete experiență
progresivă de la a îngriji un pacient, la a îngriji un grup de pacienți.
Toți cei implicați în formarea profesională – furnizori de îngrijire, decidenți, comunicatori,
conducători ai comunității, manageri – trebuie să asigure resursele necesare pentru aplicarea
principului integrării teoriei cu practica.
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RESURSE MATERIALE
Şcoala

Postliceală Sanitară ”Hippocrate”

continuă o tradiţie veche de peste două decenii în
formarea cadrelor medicale medii din sistemul de
sănătate. Din 1990, şcoala, înfiinţată prin HG.521/
12.05.1990, s-a luptat din răsputeri să asigure un nivel
de

şcolarizare

adecvat

standardelor

impuse

de

normative în vigoare.
Şcoala ocupă două niveluri ale unui corp de
clădire (fost internat), din incinta complexului şcolar al
Colegiului Tehnic ,, Gh. Asachi’’, situat pe Str.
Moldova Nr.9.
Școala beneficiază de încalzire centrală, apă
curentă, canalizare, curent electric. Spațiul a fost
modernizat și igienizat, oferind condiții optime pentru
desfășurarea procesului instructiv educativ atât
din punct de vedere al parametrilor de securitate
fizică și biologică cât și al celor de confort
psihologic. Instituția deține Autorizație sanitară
de funcționare ( 1790/07.08.2012) precum și
Autorizație de securitate la

incendii (nr.

183/13/SU-VN din 31.07.2013).
În prezent unitatea noastră beneficiază de
reţea de 20 calculatoare şi conectare la internet,
precum

și

18

laptopuri

care

deservesc

laboratorul de informatică, administrația și sălile
de curs.
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De asemenea, specificăm prezenţa
unei

pagini

web:

www.spshippocratefocsani.ro unde se
poate

accesa

Platforma E-learning

care oferă elevilor cursurile a 10
module

din curriculum la Asistent

medical generalist

și la

Asistent

medical de farmacie, precum și alte
informații utile.
Baza materială este adecvată
pregătirii în domeniu, acest lucru fiind
o preocupare continuă a conducerii școlii.
Suprafața construită a școlii este de 211,82 mp, suprafata utilizată este de 831,15 mp.
Destinația spațiilor:


10 săli de clasă



3

săli

de

instruire

practică (săli de demonstrație)


1

laboratoar

de

informatică


1 laborator de farmacie



Bibliotecă și arhivă



Cancelarie



Secretariat/contabilitate



Birou director



Grup sanitar
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Sălile
laboratoarele

de
și

demonstrație

sălile

sunt

corespunzator
activităților,

instruire,
de
dotate
specificului

cu

materiale

și

instrumente medicale precum și cu
echipamente moderne cum ar fi :
calculatoare,

imprimante,

copiatoare , videoproiectoare ,
ecran, flipchart ,
plasmă,

televizoare tip

microscoape

digitale,

cameră video digitală, planse plastifiate, manechine multifuncționale, simulatore instruire, aparatură
medicală pentru examinări curente și examinări funcționale, table magnetice, etc. .
Adaptarea la cerinţele unui sistem modern de învăţământ este esenţială, iar în ultimii ani,
modernizarea a vizat laboratoarele şi
cabinetele

şi

informatizarea.

preponderent

Aceasta

a

fost

posibilă prin derularea unui Proiect
cu

fonduri

europene

intitulat

”Instrumente moderne de predareînvățare

pentru

performanțelor

creșterea

elevilor

din

învățământul postliceal sanitar”,
perioada de implementare 2 mai
2015 – 15 decembrie 2016.
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Organigrama

CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM
Pregătirea asistentului medical generalist şi asistentului medical de farmacie se realizează după
Standarde de Pregătire Profesională şi Curriculum aprobate prin OMECT nr.2713/29.11.2007. Pentru
formarea competențelor specifice calificării la cele două specializări , cadrele didactice işi desfăşoară
activitatea pe baza planificărilor calendaristice pentru fiecare Modul şi a matricilor de evaluare care
cuprind probele de evaluare precizate ȋn SPP.
SPP este documentul care precizează competenţele, conţinuturile

şi criteriile de performanţă,

asigurând cadrul unitar de pregătire ȋn interiorul fiecărei calificări.
Finalităţi ce orientează acţiunile educaţionale ale organizaţiei


Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale.



Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.



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



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



Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor moderne de tehnică de calcul.



Capacități antreprenoriale



Dezvoltarea stimei de sine
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1.4.

ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

SITUAŢIA ŞCOLARÃ
In anul şcolar 2015/2016 în unitatea noastră de învăţământ au fost înscrişi 581 elevi
distribuiţi după cum urmează :
BUGET DE STAT
An de studiu
Anul I
Anul II
Anul III
Total

Nr. elevi
83
75
74
232

AUTOFINANŢARE
An de studiu
Anul I
Anul II
Anul III
Total

Nr. elevi
119
120
110
349

Situaţia efectivelor şcolare în anul 2015 / 2016
Nivel de învăţământ / anul/
specializări
TOTAL anul I
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
TOTAL anul II
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie
TOTAL anul III
Asistent medical generalist
Asistent medical de farmacie

AUTOFINANŢARE
Nr. elevi
119
61
58
120
67
53
110
77
33

BUGET
Nr. elevi
83
55
28
75
49
26
74
49
25
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Situaţia efectivelor şcolare în anul 2015 / 2016-BUGET DE STAT
Anul de studiu / specializarea
Anul I asistent medical generalist
Anul I asistent medical de farmacie
Anul II asistent medical generalist
Anul II asistent medical de farmacie
Anul III asistent medical generalist
Anul III asistent medical de farmacie

Total
55
28
49
26
49
25

Băieţi
12
3
8
1
12
1

Fete
43
25
41
25
37
24

Situaţia efectivelor şcolare în anul 2015 / 2016-AUTOFINANŢARE
Anul de studiu / specializarea
Anul I asistent medical generalist
Anul I asistent medical de farmacie
Anul II asistent medical generalist
Anul II asistent medical de farmacie
Anul III asistent medical generalist
Anul III asistent medical de farmacie

Total
61
58
67
53
77
33

Băieţi
20
4
11
2
14
1

Fete
41
54
56
51
63
32

Situaţia efectivelor şcolare în anul 2015 / 2016 –TOTAL UNITATE
Anul de studiu / specializarea
Anul I asistent medical generalist
Anul I asistent medical de farmacie
Anul II asistent medical generalist
Anul II asistent medical de farmacie
Anul III asistent medical generalist
Anul III asistent medical de farmacie

Total
116
86
116
79
126
58
581

Băieţi
32
7
19
3
26
2
89

Fete
84
79
97
76
100
56
492

Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară – BUGET DE STAT

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

Nivel de
învăţământ

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

ELEVI

SPECIALIZARE

CLASE

Anul I

POSTLICEAL 3
POSTLICEAL 2

83
55

3
2

75
49

3
2

74
49

POSTLICEAL 1

28

1

26

1

25
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Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară – AUTOFINANŢARE
Anul I

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

ELEVI

Nivel de
învăţământ

CLASE

SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

POSTLICEAL 4
POSTLICEAL 2

147
61

5
3

120
67

4
3

110
77

POSTLICEAL 2

58

2

53

1

33

Specializările la Şcoala Postliceală Sanitară –TOTAL UNITATE
Anul scolar 2015 / 2016
Anul I
Anul II
Anul III

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

ELEVI

Nivel de
învăţământ

CLASE

SPECIALIZARE

POSTLICEAL 7
POSTLICEAL 4

230
116

8
5

195
116

7
5

184
126

POSTLICEAL 3

86

2

79

2

58

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 2015 /2016 – BUGET DE STAT
Specializări

Nr. elevi
înscrişi

Promovaţi

Promovaţi pe medii
5 – 6.99
-

7 – 7.99
7

8 -8.99
31

9 -10
40

TOTAL ANUL I

83

78

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANULII

55

52

-

5

19

28

28

26

-

2

12

12

75

65

3

6

32

24

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie

49

40

2

5

21

12

26

25

1

1

11

12

17

TOTAL ANULIII

74

71

5

4

13

49

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie

49

48

-

1

9

38

25

23

5

3

4

11

În anul şcolar 2015 / 2016 s-a constatat un indice de promovabilitate după cum urmează:

Anul I
SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

Nivel de
învăţământ

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

POSTLICEAL
POSTLICEAL

93,97%
94,54%

86,66%
81,63%

95,94%
97,95%

POSTLICEAL

92,85%

96,15 %

92%

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 2015 /2016 – AUTOFINANŢARE
Specializări

Nr. elevi
înscrişi

Promovaţi pe medii

Promovaţi
5 – 6.99
5

9 -10
28

7

28

19

5

13

13

9

112

11

36

51

14

67

63

7

22

25

9

53

49

4

14

26

5

110

105

4

13

37

51

77

74

1

9

20

44

33

31

3

4

17

7

119

94

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANULII

61

54

-

58

40

120

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANULIII
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie

7 – 7.99
20

8 -8.99
41

TOTAL ANUL I
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În anul şcolar 2015/ 2016 s-a constatat un indice de promovabilitate după cum urmează:

Anul I
SPECIALIZARE

Anul scolar 2015 / 2016
Anul II
Anul III

Nivel de
învăţământ

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

POSTLICEAL
POSTLICEAL

78,99%
88,52 %

93, 33%
94,02%

95,45%
96,10%

POSTLICEAL

68,96%

92,45%

93,93%

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 2015 /2016 – TOTAL UNITATE
Specializări

Nr. elevi
înscrişi

Promovaţi

Promovaţi pe medii
5 – 6.99
5

7 – 7.99
27

8 -8.99
72

9 -10
68

TOTAL ANUL I

202

172

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANULII

116

106

-

12

47

47

86

66

5

15

25

21

195

177

14

42

83

38

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANULIII

116

103

9

27

46

21

79

74

5

15

37

17

184

176

9

17

50

100

Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL UNITATE

125

122

1

10

29

82

62

60

8

7

21

18

581

525

28

86

205

206
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În anul şcolar 2015 / 2016 s-a constatat un indice de promovabilitate după cum urmează:
Anul scolar 2015 / 2016
Anul I
Anul II
Anul III
SPECIALIZARE

Nivel de
învăţământ

TOTAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE

POSTLICEAL
POSTLICEAL

85,14%
91,37%

90,76%
88,79%

95,65%
97,6%

POSTLICEAL

76,74%

93,67%

96,72%

Situaţia mişcării elevilor în anul şcolar 2015/2016– BUGET DE STAT

TOTAL ANUL I
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL II
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL III
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL

Nr. de elevi
înscrişi la
începutul
anului
83
55

Nr. de elevi
rămaşi la
sfârşitul
anului
78
52

Mişcarea elevilor
Plecaţi
-

Exmatriculati/ Veniţi
Abandon
5
3
-

28

26

-

2

-

75
49

65
40

2
2

8
7

-

26

25

-

1

-

74
49

71
48

1
-

2
1

-

25

23

1

1

-

232

214

3

15

-

20

Situaţia mişcării elevilor în anul şcolar 2015/2016 – AUTOFINANŢARE

TOTAL ANUL I
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL II
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL III
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL

Nr. de elevi
înscrişi la
începutul
anului
119
61

Nr. de elevi
rămaşi la
sfârşitul
anului
94
54

Mişcarea elevilor
Plecaţi
4
2

Exmatriculat/ Veniţi
Abandon
22
1
6
1

58

40

2

16

-

120
67

112
63

3
1

5
3

-

53

49

2

2

-

110
77

105
74

-

5
3

-

33

31

-

2

-

349

311

6

32

1

Situaţia mişcării elevilor în anul şcolar 2015/2016 – TOTAL UNITATE

TOTAL ANUL I
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL II
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL ANUL III
Asistent medical
generalist
Asistent medical de
farmacie
TOTAL

Nr. de elevi
înscrişi la
începutul
anului
202
116

Nr. de elevi
rămaşi la
sfârşitul
anului
172
106

Mişcarea elevilor
Plecaţi
4
2

Exmatriculat/ Veniţi
Abandon
27
1
9
1

86

66

2

18

-

195
116

177
103

5
3

13
10

-

79

74

2

3

-

184
126

176
122

1
-

7
4

-

58

54

1

3

-

581

525
21

10

47

1

Situaţia efectivelor de elevi promovaţi în anul 2015/ 2016 –TOTAL UNITATE
Anul de studiu / specializarea
Anul I asistent medical generalist
Anul I asistent medical de farmacie
Anul II asistent medical generalist
Anul II asistent medical de farmacie
Anul III asistent medical generalist
Anul III asistent medical de farmacie
TOTAL

Total
106
66
103
74
122
54
525

Băieţi
24
5
17
3
24
2
75

Fete
82
61
76
71
98
52
440

Situaţia la învãţãturã
Rezultatele obţinute la învăţătură sunt cuprinse în tabel:
Înscrişi
Clasa

la începutul
anului şcolar

Rămaşi
la sfârşitul

Promovaţi cu medii

Corigenţi

Promovaţi

anului

Exmatriculati

5-6.99

77.99

88.99

9-10

1
ob

2
ob.

3
ob.

>3
ob.

IA

27

27

27

-

5

16

6

-

-

-

-

-

IB

28

28

25

-

-

3

22

-

-

-

-

3

IC

31

30

28

-

3

16

9

-

-

-

-

2

ID

30

30

26

-

4

12

10

-

-

-

-

4

IF

28

28

26

-

2

12

12

-

-

-

-

2

IG

29

29

22

2

10

6

4

-

-

-

-

7

IH

29

29

18

3

3

7

5

-

-

-

-

11

II A

21

21

16

2

4

8

2

-

-

-

-

5

II B

28

28

24

-

1

13

10

-

-

-

-

4

II C

21

21

19

1

7

9

2

-

-

-

-

2

II D

24

24

24

4

10

8

2

-

-

-

-

-

II E

22

22

20

2

5

8

5

-

-

-

-

2

22

II F

26

26

25

1

1

11

12

-

-

-

-

1

II G

28

28

28

2

6

17

3

-

-

-

-

-

II H

25

23

21

2

8

9

2

-

-

-

-

2

III A

22

21

21

-

1

5

15

-

-

-

-

-

III B

27

27

27

-

-

4

23

-

-

-

-

-

III C

29

29

27

1

5

11

10

-

-

-

-

2

III D

28

28

27

-

-

1

26

-

-

-

-

1

III E

20

20

20

-

4

8

8

-

-

-

-

-

III F

25

25

23

5

3

4

11

-

-

-

-

2

III G

21

21

19

3

2

10

4

III H

12

12

12

-

2

7

3

-

-

-

-

-

Total

635

578

578

25

140

233

180

-

-

-

-

48

2

Din totalul de 581 elevi înscrişi la începutul anului şcolar ,525 elevi au situaţia şcolară încheiată la
toate modulele, 53 elevi aflându-se în următoarea situaţie:

Elevi retraşi pe
bază de cerere

Elevi exmatriculaţi

Elevi cu situaţie
neîncheiată

6

47

-

23

Frecvenţa elevilor
Clasa

Total absenţe

Absenţe motivate

IA

186

33

IB

695

53

IC

608

80

ID

813

36

IF

303

36

IG

645

83

IH

739

98

II A

682

89

II B

570

1

II C

429

6

II D

122

36

II E

74

-

II F

210

27

II G

131

5

II H

340

42

III A

106

43

III B

6

-

III C

333

20

III D

144

13

III E

47

5

III F

476

198

III G

388

73

III H

54

9

8101

986

TOTAL
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În anul şcolar 2015 / 2016 am constatat în urma analizei cauzelor absenţelor elevilor, că starea de
sănătate a acestora a fost relativ bună. Astfel, din total de 8101 absenţe , au fost motivate un număr de 986
şi înregistrate un număr de 9995 absenţe nemotivate .Din acestea se remarcă:- 4976 absenţe elevi
exmatriculati
În ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii, am constatat că o parte dintre absolvenţi
s-au angajat in spitale sau alte unităţi sanitare, ori şi-au întocmit documentaţia pentru contracte de muncă în
străinătate.
Ca perspective şi tendinţe generale:
- asigurarea resurselor necesare activităţilor de asistenţă psihopedagogică;
- recomandarea parteneriatelor dintre şcoală şi angajatori;
- creşterea implicării elevilor în viaţa scolii
- monitorizarea efectuării de către elevi a stagiului clinic

Situaţia examenului de absolvire după specializare
Sesiunea Iulie 2016
Specializarea Asistent medical de farmacie
Examenul de certificare a calificării profesionale pentru specializarea asistent medical de farmacie
promoţia 2016 s-a susţinut la Şcoala Postliceală Sanitară ,,Hippocrate’’Focşani . La examen s-au înscris un
număr de 55 candidaţi, din care 54 provin din promotia 2016 si un candidat din promotia 2014.
Examenul de certificare a
calificării profesionale a cuprins 3
probe: proba practică, proba scrisă
şi

susţinerea

certificare

proiectului

a

de

competenţelor

profesionale.
Proba
desfăşurat

în

practică

s-a

laboratorul

de

specialitate al Şcolii Postliceale
Sanitare ,,Hippocrate’’ Focşani în
perioada

11

–

12.07.2016.
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Subiectele propuse au respectat tematica propusă. Subiectele formulate pentru proba practică au fost
elaborate din disciplinele: tehnică farmaceutică şi chimie farmaceutică. La această probă au promovat toţi
candidaţii, cu note cuprinse în intervalul 6,00 - 10,00. Proba scrisă s-a desfăşurat pe data de 13.07.2016
având o durată de 3 ore, varianta aleasă a fost cea cu numărul III în cadrul Comisiei judeţene stabilite la
nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea. Subiectele probei scrise au cuprins trei tipuri de itemi
structuraţi astfel:
Subiectul I - 10 itemi cu alegere duală,
Subiectul II - 70 itemi cu alegere multiplă tip complement simplu
Subiectul III – 10 itemi de tip asociere.
Fiecare item corect rezolvat a fost apreciat cu un punct, iar din oficiu s-au acordat 10 puncte.
Itemii au fost formulaţi respectând tematica propusă. La această probă nu a fost prezent un absolvent de la
Şcoala Postlicealã Sanitarã ,,Hippocrate’’. Notele la această probă au fost cuprinse în intervalul 5,70 –
9,70. Susţinerea proiectului de certificare s-a desfăşurat în perioada 18. – 19. 07.2016 conform planificării,
fiind prezenţi 93 candidaţi.La această probă notele au fost cuprinse în intervalul 6,00- 10,00.
La examenul de certificare a competenţelor toţi candidaţii prezenţi au fost admişi, obţinându-se
medii cuprinse în intervalul 6,00 – 9,83 ,rezultate cuprinse în tabelul următor:
Număr medii

%

Medii cuprinse în
intervalul 5 – 5,99

-

-

Medii cuprinse în
intervalul 6 – 6,99

3

5,45

Medii cuprinse în
intervalul 7 – 7,99

13

23,63

Medii cuprinse în
intervalul 8– 8,99

18

32,72

Medii cuprinse în
intervalul 9– 9,99

21

38,18

Tabel nr.1. Rezultatele candidaţilor la examenul de certificare a competenţelor
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Examenul de certificare a calificării profesionale pentru specializarea asistent medical generalist
promoţia 2016 s-a susţinut la Şcoala Postliceală Sanitară,,Hippocrate’’ Focşani . La examen s-au înscris un
număr de120 candidaţi
Examenul de certificare a calificării profesionale a cuprins 3 probe: proba practică, proba scrisă şi
susţinerea proiectului de certificare a competenţelor profesionale.
Proba practică s-a desfăşurat în laboratoarele de specialitate în perioada 16 - 17.08.2016. Subiectele
propuse au respectat tematica şi au fost elaborate din disciplinele: tehnici de nursing şi investigaţii,
specialităţi chirurgicale, medicină internă şi deontologie şi etică profesională. La această probă au
promovat toţi candidaţii cu note cuprinse în intervalul 6,00- 10,00. Proba scrisă s-a desfăşurat pe data de
18.08.2016 având o durată de 3 ore. Varianta numărul I a fost extrasă în cadrul Comisiei judeţene stabilite
la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea. Subiectele probei scrise au cuprins două tipuri de itemi
structuraţi astfel :
Subiectul I

- 60 itemi cu alegere multiplă tip complement simplu

Subiectul II - 30 itemi cu alegere duală,
Fiecare item corect rezolvat a fost apreciat cu un punct, iar din oficiu s-au acordat 10 puncte.
Itemii au fost formulaţi respectând tematica propusă. Au fost prezenţi toţi candidaţii (120).
Notele la această probă au fost cuprinse în intervalul 6,00 – 9,80.
Susţinerea proiectului de certificare s-a desfăşurat în perioada 22-23.08.2016 conform planificării,
fiind prezenţi toţi candidaţii.La această probă notele au fost cuprinse în intervalul 6,00- 10,00.
La examenul de certificare a competenţelor cifra de promovabilitate a fost 120 din numărul
total de candidaţi prezenţi. Gradul de promovabilitate pentru sesiunea august-2016 a fost de 100%.
Mediile obţinute se situează în intervalul 6,00 – 9,93 ,rezultate cuprinse în tabelul următor
Număr medii

%

Medii cuprinse în
intervalul 5– 5,99

-

-

Medii cuprinse în
intervalul 6 – 6,99

-

-

Medii cuprinse în
intervalul 7 – 7,99

24

20

27

Medii cuprinse în
intervalul 8– 8,99

35

29,16

Medii cuprinse în
intervalul 9–9,99

61

50,83

-

-

Medii 10

Tabel nr.1. Rezultatele candidaţilor la examenul de certificare a competenţelor

Concluzii :
-

subiectele elaborate pentru cele două probe au respectat tematica propusă

-

subiectele elaborate pentru susţinerea probei practice au urmărit măsurarea abilităţilor practice şi a
noţiunilor ce vizează: etiologia bolii, anatomie patologică, proces epidemiologic,diagnostic şi procese
de îngrijire

-

s-au respectat graficele orare de repartizare a candidaţilor la cele două comisii pentru proba practică şi
susţinerea proiectelor

-

durata expunerii subiectului de la proba practică a fiecărui candidat a fost de 15 minute

-

laboaratoarele au fost dotate cu toate materialele sanitare necesare

-

subiectele elaborate pentru susţinerea probei scrise au urmărit existenţa unei culturi medicale la
absolvenţii specializării

-

pentru susţinerea proiectelor elevii au beneficiat de aparatura modernă din dotarea şcolii

(videoproiectoare şi laptopuri), timpul de susţinere alocat fiecărui candidat a fost de 15 minute
-

reprezentanţii celor două organisme medicale au monitorizat organizarea şi desfăşurarea examenului
în perioada 16– 23. 08.2016 nu s-au semnalat fraude, nu au fost depus contestaţii.

ASPECTE CALITATIVE ALE PROCESULUI DE INVÃŢÃMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR
2015-2016
CURRICULUM
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În domeniul curriculumului, anul 2015-2016 a reprezentat continuarea armonizării cu sistemele de
învăţământ din ţările U.E. A fost monitorizat strict modul în care a fost aplicat O.M.E.C.T. nr. 4919 privind
curriculumul naţional.
Obiective specifice
- optimizarea procesului de predare-învăţare prin eficientizarea componentelor proiectivă, acţională
şi evaluativă ale actului didactic la toate specialităţile;
- dezvoltarea unui management educaţional axat pe competenţă şi valori democratice;
- valorificarea potenţialului resurselor umane prin monitorizarea activităţilor de
performanţă;
- creşterea calitativă a activităţii, ca urmare a colaborării cu ceilalţi factori educaţionali
şi a acţiunilor de control.

Repere
- obiectivele planului managerial al şcolii;
- graficul unic de asistenţe la ore;
- solicitările inspectorilor de specialitate din cadrul I.S.J
- alte priorităţi ivite pe parcurs în funcţie de rezultatele concrete ale inspecţiilor efectuate şi fişelor
de asistenţă


Priorităţi strategice
- continuarea aplicării măsurilor de reformă în domeniul curriculumului;
- implementarea tehnicilor de instruire în concordanţă cu noile conţinuturi;
- promovarea şi utilizarea softului educaţional;
- generalizarea sistemului alternativ de evaluare;
- informarea elevilor despre programa şi graficul oficial al probelor pentru examenele de absolvire

şi asigurarea şanselor de reuşită şcolară pentru toţi elevii din anul III terminal.
MANAGEMENT ŞCOLAR
Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi eficientizarea procesului instructiv-educativ sunt
obiectivele pe care am dorit să le atingem în pregătirea elevilor creându-le astfel posibilitatea dezvoltării
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creativităţii în orice domeniu. Activitatea curriculară şi extracurriculară desfăşurată în unitatea noastră
şcolară a avut ca obiectiv formarea continuă, “învăţarea pe tot parcursul vieţii”, comunicarea, toleranţa şi
accesul la cunoaştere, la valorile culturale, ştiinţifice care să pună în valoare calităţile speciale ale
dascălilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea profesională şi socială a tinerei generaţii
Colectivul didactic şi-a adaptat strategia educaţională la realităţile concrete determinate de
contextul socio-economic actual. Afirmarea competenţei didactice s-a asigurat prin manifestarea
creativităţii în selectarea şi organizarea conţinuturilor, prin personalizarea actului de cunoaştere şi
comunicare.
Având în vedere responsabilitatea şcolii în procesul formării tinerei generaţii, abordarea instruirii şi
educaţiei a ţinut seama de următoarele aspecte:
- centrarea demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază;
- conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie direct implicat în
construirea propriului traseu de învăţare;
- regândirea relaţiei profesor-elev pe coordonatele unui real parteneriat care să faciliteze procesul de
autocunoaştere, să permită schimbul liber de opinii, al toleranţei, decenţei, a respectului pentru idei şi
convingeri diferite;
- formarea cadrelor didactice pentru o activitate ce necesită spirit creator, disponibilitate pentru
schimbare.
Activitatea la nivelul comisilor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate
cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, sau întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de
învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor
efectuate la ore s-a constatat că dascãlii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că
folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregãtire ale claselor,
demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea cazurilor.
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii a constituit-o prelucrarea noutăţilor
legislative specifice (metodologia examenelor de absolvire, mişcarea de personal, Legea educaţiei
naţionale, s.a.) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.
Activitatea de inspecţie şcolară a fost realizatã cu asistenţe la ore efectuate de director.
Pe parcursul orelor s-a urmãrit : proiectarea activitãţii lecţiei cu urmãtorii indicatori : formularea
obiectivelor, selectarea şi înlãnţuirea obiectivelor, alegerea metodelor, materialelor şi mijloacelor;
scenariul activitãţii

cu urmãtorii indicatori : enunţarea obiectivelor, reactualizarea cunoştinţelor
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anterioare, prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învãţare, obţinerea performanţelor, asigurarea
feed- back- ului ,evaluarea performanţelor ; calitãţi personale şi profesionale : abilitatea de a antrena
elevii în activitate, priceperea de a conduce activitatea, atitudine faţã de cerinţele individuale şi tact
pedagogic.

Prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice, în cadrul comisiilor,
este următoarea:

Comisia ,, Invãţãmânt clinic”
Membrii comisiei au urmărit atingerea obiectivelor stabilite în cadrul sedinţelor de lucru prin:


întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în raport cu programele catedrei,orele s-au
desfasurat conform planificarilor, realizandu-se o parcurgere ritmica a materiei;



proiectarea unui demers didactic adaptat grupului ţintă



stabilirea obiectivelor operaţionale, astfel încât să existe un echilibru între dobândirea de cunoştinţe
şi deprinderi



aplicarea adecvată la context a didacticii disciplinei



utilizarea funcţionala a documentelor şcolare în proiectarea demersului didactic în înregistrarea
rezultatelor elevilor



identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare şi asistarea elevului în dezvoltarea intelectuală



crearea de oportunităţi egale tuturor elevilor



schimbul de experienţă prin participarea la ore deschise
31



aplicarea testelor iniţiale şi conceperea planului de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor slabe
Un accent deosebit s-a pus pe pregătirea elevilor anului III de studiu.In acest sens s-au

organizat simularea probei scrise din cadrul Examenului de certificare a competenţelor. Varianta propusă
pentru fiecare specializare a urmărit măsurarea capacităţii intelectuale a elevilor şi pregătirea acestora
.Fiecare variantă propusă a cuprins un număr de 90 itemi structuraţi pe grade de dificultate, din categoria:
alegere duală, complement simplu şi asociere. La conceperea variantelor s-a respectat tematica propusă în
cadrul comisiei şi aprobată in şedinţa Consiliului de Administraţie.

Comisia ,, Ştiinţe fundamentale’’
Membrii comisiei au respectat curricula şi programele şcolare ,accentuând capacitarea elevilor în
scopul dezvoltării abilităţilor practice şi conturării profilului asistentului medical.
Obiectivele urmărite au fost |:


întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în raport cu programele catedrei,orele s-au desfăşurat

conform planificărilor, realizându-se o parcurgere ritmică a materiei;


elaborarea planului managerial pe anul şcolar in curs;



abordarea unui demers pluri-inter-si transdisciplinar prin realizarea de conexiuni intre

disciplina

respectivă şi alte domenii de cunoaştere


folosirea unei varietăţi de strategii educaţionale şi, în special, pe a celor centrate pe elev



crearea, facilitarea şi valorificarea de situaţii de învăţare in context nonformal şi informal



conceperea şi utilizarea de strategii diferenţiale



utilizarea adecvată a metodelor de comunicare şi acţiune pentru accesibilizarea cunoştinţelor.
In procesul de predare s-au folosit abordări metodice noi, dobândite la cursurile de perfecţionare,

cum ar fi punerea accentului pe scopurile şi calitatea comunicării în cadrul orelor,corelarea interacţiunilor
profesor – elev şi a celor între elevi cu aspecte ale comunicării reale.
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Comisia ,,Ingrijiri de sănătate‘’
Necesitatea dezvoltării intelectuale continue a individului, nevoia de cunoaştere, de autodepăşire
sunt doar câteva aspecte care au stat la baza elaborării tematicii întâlnirilor membrilor comisiei. Aspectele
vizate au fost :


întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în raport cu programele catedrei,orele s-au
desfăşurat conform planificărilor, realizandu-se o parcurgere ritmică a materiei;



valorificarea potentialului pedagogic al diferitelor tipuri si strategii de evaluare



dezbateri in cadrul catedrei privind: - prevederile programelor



prelucrarea noutăţiilor ştiinţifice de specialitate.



ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, raportarea pregătirii acestora la exigenţele factorilor
medicali din sistemul sanitar



realizarea de simpozioane in parteneriat cu liceele de pe raza Municipiului Focşani



integrarea eficientă in procesul didactic a metodelor şi instrumentelor de evaluare adecvate
contextului



utilizarea in procesul didactic a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare

Comisia de proiecte şi programe educative
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele
sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil
să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.
Toate acestea s-au transformat în direcţii de acţiune la nivelul unităţii noastre şcolare.
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Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea elevilor şi contribuţia în devenirea
lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată
la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.



Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară
formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant
activ).



Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului
de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor
educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.

Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiul priorităţii
educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul României:
 principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a
Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie;
 principiul interculturalităţii;
 principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa
anterioară;
 principiul complementarităţii formal –non-formal;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor
educaţionale locale prin coordonare;
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de
instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;
 principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la
nivel naţional, cât şi internaţional.
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Activităţile desfăşurate au avut drept scop ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi
non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca
cetăţeni europeni pro-activi.

Proiecte şi Programe. Activități extraşcolare şi extracurriculare
Domeniul educativ - Educaţia pentru sănătate
 Simulare în caz de cutremur- în parteneriat cu Primăria Municipiului Focşani, ISU
Vrancea. Crucea Roşie, IPJ Vrancea
 Acordarea de prim ajutor în caz de caniculă – Campanie iniţiată de Şcoala Postliceală
Sanitară ,,Hippocrate’’ în parteneriat cu Primăria Municipiului Focşani
 Minte sănătoasă în corp sănătos- Campanie iniţiată de Şcoala Postliceală Sanitară
,,Hippocrate’’ în parteneriat cu Clubul de arte marţiale Focşani- Concursul National

Domeniul educativ - Cultural artistic – Educaţia pentru valori
 Surprize de iarnă în colaborare cu Ateneul Popular

Domeniul educativ - Educaţie pentru cetăţenie democratică
 Un gând bun de Crăciun ― donaţii de alimente, articole de îmbrăcat, materiale de igienă

corporală – 10 familii din Focsani şi 25 familii din Goleşti au beneficiat de pachete
 Capitalele culturale europene- activitate desfăşurată în colaborare cu Ateneul Popular
 Ce înseamnă să fii voluntar – partener DJTS Vrancea
 Civismul presupune valori- partener DJTS Vrancea
 Un gând bun pentru o persoană dragă
 Adolescenţi în siguranţă – săptămâna prevenirii criminalităţii

 Târgul de ofertă şcolară – partener ISJ Vrancea
 Ce înseamnă să fii voluntar – partener DJTS Vrancea
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 Civismul presupune valori- partener DJTS Vrancea
 Adolescenţi în siguranţă – săptămâna prevenirii criminalităţii

Comisia C.E.A.C.
Comisia a desfăşurat următoarele activităţi:
 aplicarea unor chestionare elevilor privind calitatea actului educational oferit de institutie.
 realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar
anterior;
 realizarea Raportului Procesului de Autoevaluare;
 aplicarea procedurilor pentru ameliorarea punctelor slabe;
 monitorizarea activitatilor propuse;
 intocmirea rapoartelor de monitorizare şi transmiterea lor periodic conform graficelor la
I.S.J.
 monitorizarea progresului scolar
 construirea bazei de date pentru fondul de carte
 îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare internă şi externă;
 monitorizarea progresului privind dotarea cu mijloace de învăţământ;
 identificarea ţintelor educaţionale individuale şi a măsurilor remediale în caz de nereuşită
şcolară;
 dezvoltarea profesională prin activităţi ştiinţifice;
 optimizarea activităţilor individualizate în evaluarea şi monitorizarea progresului
educabililor.
Feed-back-urile oferite de activitatea comisiei CEAC pot determina schimbări în
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activitatea didactică, în măsura în care tot corpul didactic percepe asertiv informarea asupra
activităţii desfăsurate.

Comisia de Sănătate și Securitate


asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă se realizează respectînd legea 319/2006



Legea 319/2006, datele normative ,HG 1028/2006, HG 1051/2006, care stau la baza activităţii pe
linie de protecţie a muncii au scopul reglementării, organizării şi desfăşurarii întregii activităţi în
condiţii de deplină securitate.



pe baza acestor legi funcţionează în şcoală Comitetul de Sănătate şi Securitate format din 4 membri,
sub al căror îndrumare se desfăşoară întreaga activitate de protecţie a muncii .



exista o preocupare continuă pentru siguranţa eleviilor din şcoala noastră; în acest sens vă informăm
că la începutul fiecărui an şcolar (mai precis la începutul fiecărui semestru ) are loc un instructaj
general de protecţie al muncii;



in anul şcolar 2015-2015 nu s-au consemnat incidente şi nu s-au inregistrat accidente

Comisia P.S.I.
Activitatea comisiei in anul 2015-2016 este reglementata prin decizii scrise pentru: fumatul,
depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi rezidurilor combustibile, lucrările premergătoare şi pe timpul
sezonului rece, perioadelor caniculare şi secetoase. S-au efectuat urmatoarele acţiuni: -completare
portofoliul PSI , exerciţii practice de alarmare şi evacuare în caz de incendiu.
Pentru realizarea climatului de lucru în şcoală am respectat legislaţia în vigoare care cuprinde :
Ordinul 647/ 16 mai 2005, Ordinul 712/ 23 iunie 2005, HG nr.642/ 29 iunie 2005, Ordinul 1184/ 6
februarie 2006, Ordinul 1259/ 10 aprilie 2006, Legea 307/ 12 iulie 2006, HG 1739/ 6 decembrie 2006, HG
537/2007 ,Ordinul 132/ 29 ianuarie 2007, Ordinul 163/ 28 februarie 2007, Ordinul 210/ 21 mai 2007,
Ordinul 187/19 august 2010.
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SITUAŢIA FINANCIARÃ
 Proiectul de buget al unităţii se realizează în conformitate cu priorităţile şcolii, repartizarea
pe capitole şi articole bugetare realizându-se cu consultarea consiliului de administraţie.
 Finanţarea şcolii provine din următoarele surse:
 Buget local
 Autofinanţare

2015
Buget
local
(mii lei)

2015
Buget
propriu
(mii lei)

2016
Buget
local
(mii lei)

2016
Buget
propriu
(mii lei)

313,06

396,43

500,00

458,00

Bunuri si
servicii
Furnituri birou

67,48

58,78

64,00

113,00

1,92

0,99

2,00

2,00

Materiale
curăţenie
Incălzit
/iluminat
Posta/internet
Apa/
salubrizare
Materiale
prestări servicii
cu caracter
funcţional
Alte bunuri şi
servicii pentru
întreţinere şi
funcţionare
Reparaţii
Obiecte
inventar
Mijloace fixe

1,63

0,26

2,00

2,00

14,07

15,24

15,00

25,00

1,98
1,97

2,28
4,01

2,00
2,00

9,00
6,00

3,00

5,00

4,00

6,20

15,94

4,90

10,00

6,000

5,78

9,44

6,00

20,00

13,20

8,40

3,00

13,00

0

0

0

0

Salarii
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Relaţiile cu comunitatea locală
 implicarea activă a reprezentanţilor Primăriei Focșani şi Consiliului Local Municipal în
activitatea şcolii prin participarea la şedinţele consiliului de administraţie, precum şi în
comisia de asigurare a calităţii;
 colaborarea optimă cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea;
 extinderea ariei de colaborare cu parteneri locali;
Parteneriate locale, naţionale, internaţionale
Dintre partenerii Școlii Postliceale Sanitare ”Hippocrate” fac parte și:


ISJ Vrancea



OAMGMAMR Vrancea



DSP Vrancea



Spitalul Judetean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani;



Spitalul Militar ”dr.Alexandru Popescu” Focșani



Primăria Municipiului Focșani



Consiliul local al municipiului Focșani



Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice Focșani



Laborator de analize Diamed Focșani



Farmacia Ropharma Focșani



Școala Postliceală Sanitară Fundeni București



Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila”Focșani



MAKRO – MIKRO Consulting GmbH Germania

Școala noastră a realizat întâlniri periodice cu reprezentanții

agenților economici în vederea

adaptării ofertei educaționale la specificul comunitar .
Anual se încheie contracte de colaborare cu unități sanitare și cu servicii de îngrijiri comunitare
pentru desfășurarea instruirii practice a elevilor, evaluarea periodică și finală a competențelor dobândite de
elevi .
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1.5. CONTEXTUL EUROPEAN
Dezvoltarea Uniunii Europene adaugă o nouă dimensiune şi un număr de schimbări şi oportunităţi
în câmpul educaţiei şi formării. Dezvoltarea unei educaţii şi formări profesionale de mare calitate este
crucială şi parte integrantă în strategia Consiliului European mai ales din punct de vedere al promovării
includerii sociale, coeziunii, mobilităţii şi competitivităţii.

Rolul UE în procesul de educație și formare
Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare, politica UE având rolul de a veni în
sprijinul măsurilor luate la nivel național și de a ajuta la soluționarea provocărilor comune, cum ar fi
îmbătrânirea populației, lipsa lucrătorilor calificați, evoluțiile tehnologice sau concurența mondială. Cadrul
de cooperare în domeniul educației și formării poartă numele de „Educație și formare 2020”.
UE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru colectarea
și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit funcționale, precum și
consultanță și sprijin în favoarea reformelor.
Pentru a asigura buna implementare a cadrului strategic pentru educație și formare, grupuri de lucru
formate din experți nominalizați de statele membre și din alte părți interesate, elaborează orientări
strategice și instrumente comune la nivelul UE.
Erasmus+ permite finanțarea proiectelor inovatoare care vin în sprijinul politicii, în favoarea
activităților care promovează învățarea și educația la toate nivelurile și pentru toate grupele de vârstă.
În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020,
provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:


realizarea obiectivelor programului de învățare pe tot parcursul vieții și ale programului privind
mobilitatea



îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării



promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active



stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație
și de formare.
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În domeniul educației au fost stabilite următoarele criterii de referință pentru 2020:


cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta obligatorie de școlarizare ar trebui
să frecventeze învățământul preșcolar



ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoștințe de citire, matematică și științe ar trebui
să fie sub 15%



ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit timpuriu școala ar trebui să
fie sub 10%



cel puțin 40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani ar trebui să fi absolvit o formă
de învățământ superior



cel puțin 15% din adulți ar trebui să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții



cel puțin 20% din absolvenții de învățământ superior și 6% din cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34
de ani care au o calificare profesională inițială ar trebui să fi urmat în străinătate o parte din studii
sau din programul de formare



proporția de angajați absolvenți (persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care au urmat cel
puțin studii de nivel secundar superior și care și-au terminat studiile în urmă cu 1-3 ani) ar trebui să
fie de cel puțin 82%.
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1.6. CONTEXTUL NAŢIONAL

Contextul legislativ:
Invăţământul preuniversitar funcţioneaza pe baza următoarelor acte normative:
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, modificata prin OUG nr. 16/ 2014 si OUG nr, 49/2014
 OUG privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/12.07.2005;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat
prin O.M. nr. 5115/15.12.2014.
 Ordin 3844/ 24.05. 2016 pentru aprobarea Regulamentului privindregimul actelor de studii
si al documentelor scolare gestionate deunitatile de invatament preuniversitar
 O.M.Ed.C. NR. 3973/27.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi
aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru învăţământul
postliceal;
 Legea 63/ 2011, modificata cu OUG 20 / 2016 si HG 582 / 2016, privind incadrarea si
salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 O.M.Ed.C.

nr.4895/10.11.2014

pentru

aprobarea

Metodologiei

privind

mişcarea

personalului didactic din învăţământul preuniversitar (an şcolar 2015 /2016);
 O.M.Ed.C. nr. 3007/07.01.2008 privind “Centralizatorul” publicat

in M.O.

nr.

61/bis/26.01.2008; - Prevederile O.M.Ed.C. nr. 3390/10.03.2008 pentru aprobarea anexelor nr. 18 si
20 ale “Centralizatorului”
 Legea nr. 529/2002 pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii şi formării
asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967, publicata in M.O. 709/2002.
 Ordinului 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial”, cu modificările si completăriler ulterioare.
 Hotărârile Guvernului Romaniei referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de
învăţământ preuniversitar si a unităţilor şcolare;
 Alte acte normative in domeniu, documente şi convenţii specifice. In activitatea desfăşurată,
Şcoala postliceală sanitară “Hippocrate” proiectează, fundamentează şi aplică strategia Ministerului
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privind învăţământul preuniversitar, precum şi politicile educaţionale adoptate de Consiliul Local al
Municipiului Focşani.
Şcoala postliceală sanitară a fost înfiinţată prin HG.521/ 12.05.1990 şi continuă tradiţia Liceului
sanitar, iar prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 118/ 24.04.2012 devine Şcoala postliceală sanitară
,,Hippocrate’’. După 1990 formarea asistenţilor medicali a suferit transformări profunde care continuă şi în
prezent. Astfel, din 1998 prin Ordinul MEN nr. 4051/29.06.1998 se înfiinţează Colegiile Medicale
Universitare în cadrul Universităţilor de Medicină şi Farmacie. Ulterior formarea universitară a asistenţilor
medicali s-a făcut prin secţii ale facultăţilor de medicină cu durata de 4 ani. Din anul universitar 2005/2006
s-au aplicat prevederile Procesului de la Bologna şi durata formării asistenţilor medicali s-a redus la 3 ani
cu obţinerea licenţei. In prezent în baza Legii nr. 307/ 30.06.2004 coroborată de Legea nr. 288/07.07.2004
formarea asistenţilor medicali se poate face prin învăţământ postliceal cu durata de 3 ani sau învăţământ
universitar cu licenţă ( 3 ani ). Din anul şcolar 2005/2006 pentru calificarea asistent medical de farmacie se
aplică noul standard de pregătire profesională şi noul curriculum aprobate prin O.M.Ed.C nr.
5042/27.09.2005. Din anul scolar 2007/2008 s-a aplicat noul standard de pregătire profesională şi noul
curriculum şi pentru asistentul medical generalist, conform O.M.Ed.C nr. 2713 din 29.11.2007.
Putem afirma că unitatea noastră de învăţământ s-a menţinut ca o şcoală de elită, fiind un etalon în
învăţământul medical românesc pentru asistenţii medicali. De-a lungul timpului, şcoala noastră a cunoscut
o permanentă înnoire din punct de vedere a condiţiilor oferite elevilor săi. În prezent şcoala beneficiază atât
de resurse bugetare cât şi de resurse extrabugetare.
PRIORITĂȚI NAȚIONALE
Pe termen lung, România îşi propune să realizeze o creştere economică constantă, mai rapidă decât
media UE, în contextul unei dezvoltări echilibrate a teritoriului său, şi în special al reducerii disparităţilor
dintre mediul rural şi cel urban.
Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă în scopul
îmbunătăţirii cooperării strânse, pentru a facilita şi promova mobilitatea, parteneriatul, precum şi alte
iniţiative transnaţionale vizează îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi formării profesionale.
Contextul naţional al formării profesionale, iniţiale şi continue este definit prin documentele
programatice care se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, regional, local.
Principalele documente de referinţă pentru elaborarea/reactualizare PRAI sunt: Planul Naţional de
Dezvoltare, Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane, Planurile de Dezvoltare Regională,
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Strategiile şi planurile de acţiune privind Educaţia şi Formarea Profesională, Strategia Naţională de
Ocupare a Forţei de Muncă.
Educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională, conform principalelor
coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în actuala etapă a reformei educaţiei, se vor avea în vedere
următoarele obiective prioritare:
 Asigurarea acesului egal și sporit la educație pe tot parcursul vieții
 Creșterea calității în educație prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la
dezvoltarea personală şi profesională a elevilor;
 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltare instituţională;
 Asigurarea autonomiei prin descentralizarea sistemului de învățământ preuniversitar
 Consolidarea statutului social al cadrului didactic – condiţie a creşterii calităţii actului
educaţional.
 Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală;
 Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;
 Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;
 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici, instituții și ONG- uri
 Dezvoltarea standardelor de formare profesională
 Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;
 Dezvoltarea unor auxiliare curriculare, materiale didactice pentru formare diferenţiată;
 Utilizarea TIC în predare
 Formarea continuă a adulților
 Integrarea europeană
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1.7. PRIORITĂȚI REGIONALE
Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) constituie cadrul de referinţă pentru
elaborarea documentelor strategice la nivel judeţean şi local (PLAI, PAS) şi armonizarea acestora.
Şcoala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” este situată în municipiul Focșani, judeţul Vrancea,
Regiunea Sud – Est a României.
Regiunea Sud - Est este situată în partea de sud-est a României, acoperind 35.762 km² sau 15% din
suprafaţa totală a ţării, fiind a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale României. Cuprinzând Dobrogea, precum

și părți din Moldova și Muntenia, Regiunea Sud-Est are în componență următoarele județe: Brăila, Buzău,
Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea

Rețeaua de localități a regiunii Sud - Est este alcătuită din 33 de orașe (dintre care 11 municipii) și
1.455 de sate (organizate în 339 de comune). Cel mai mare oraș al regiunii este Constanța (309.965
locuitori), urmat de Galați și Brăila (peste 200.000 de locuitori), Buzău, și Focșani (peste 100.000 de
locuitori).
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Populaţia Regiunii Sud - Est era la data de 1 iulie 2010 de 2.806.204 persoane ceea ce reprezintă
13,09% din populaţia României.
La nivel regional, Regiunea Sud - Est a adus în centrul atenţiei învăţământul profesional şi tehnic,
promovând în Planul de Dezvoltare Regională dezvoltarea acestei forme de învăţământ

ca obiectiv

strategic.
Astfel, în strategia Regiunii Sud - Est aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională Sud - Est, a
fost formulată ca prioritate: adaptarea competenţelor angajaţilor la cerinţe în continuă schimbare, în cadrul
calificării pe care o deţin sau pentru o nouă calificare.
Finalităţile aşteptate de la formarea profesională iniţială în Regiunea Sud – Est în următorii ani
sunt:
- Să asigure dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni
activi la nivelul comunităţii, să se adapteze cerinţelor societăţii
- Să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de opţiunile şi
potenţialul de învăţare (asigurarea de acces)
- Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional (condiţii de
învăţare de calitate)
- Să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care există
oportunităţi de angajare în calificări sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană sau naţională,
precum şi de continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările
tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare - carieră
Au fost identificate următoarele priorităţi la nivel regional:
PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei
muncii
Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare;
Obiectiv 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe
domenii şi calificări;
Obiectivul 1.3.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la
nevoile unei economii în schimbare
Obiectivul 1.4.: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT
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PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în Învățământul Profesional și Tehnic
Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire profesională a unităţilor
şcolare IPT.

Ţintă:


Clădiri şi spaţii educaţionale care să asigure condiţii foarte bune pentru desfăşurarea

procesului de calificare profesională
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET
Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT
Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT

Ţintă:
 Un management eficient al unităţilor şcolare, bazat pe un parteneriat local efectiv pentru sistemul
TVET, cuprinzând nivelele de unitate şcolară – judeţ- şi regiune
 Reducerea deficitului de personal calificat pentru TVET
 O cultură a formării continue, a învăţării de-a lungul vieţii pentru personalul din TVET
dezvoltată la nivelul regiunii
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de
muncă și sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei

forţei de muncă.
Ţintă:
 Centre funcţionale în fiecare unitate şcolară, dotate cel puţin la nivel minimal
 Asigurarea funcţionării centrelor prin susţinerea acestora pentru funcţiile de bază
 Într-o perioadă de patru ani fiecare diriginte va parcurge cel puţin un stagiu de formare în
domeniul consilierii
 Scăderea ratei şomajului înregistrat în rândul absolvenţilor
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PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie
Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar prin

facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate,
încurajând mobilitatea interregională.
Ţintă:
 Ponderea elevilor care au condiţii asigurate pentru a avea acces la o primă calificare
profesională într-un domeniu de calificare în concordanţă cu aspiraţiile individuale
 Rata de creştere a numărului

elevilor care îşi continuă studiile după terminarea

învăţământului obligatoriu
PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT

Obiectiv 6.1: Promovarea de iniţiative legislative pentru dezvoltarea parteneriatului ”şcoală –
angajator”
Ţintă:
 Propunerile de modificări legislative elaborate şi promovate prin mecanismele identificate
(sursa P.R.A.I.)

1.8.

PRIORITĂȚI LOCALE

Din analiza profilului economic al judetului (PLAI Judetul Vrancea 2013-2020) se poate aprecia că
domeniul prioritar de formare profesionala este pentru asistenta medicala primară (la nivel de cabinet de
medicină de familie, îngrijiri la domiciliu, cabinete școlare) unde costurile ingrijirilor sunt mai reduse fiind
centrate pe prevenție și pe servicii medicale și de nursing ambulatorii.
Principalele direcții de acțiune:
- Dezvoltarea parteneriatului cu agenții economici pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a
instruirii practice și formarea de mentori de practică din rândul asistentelor medicale.
- Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltarea locală realizate în parteneriat cu agenții economici.
- Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea Sistemului de
asigurare a calității în educație și formare profesională.
- Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți.
Principale tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă din judeţul Vrancea sunt:
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 tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;
 creşterea numărului de şomeri înregistraţi şi a femeilor;
 creşterea ratei şomajului;
 numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de varstă 40-49 şi în cazul femeilor;
 pondere ridicată a populaţiei feminine ocupate în sectorul de activitate industria textilă confecții;
 evoluţie constantă de creştere

a populaţiei ocupate în servicii (comerţ, transport,

depozitare,comunicaţii şi tranzacţii imobiliare)
 ponderi scăzute în domeniul intermedieri financiare şi hoteluri şi restaurante
Corelarea concluziilor desprinse din analizele detaliate în capitolele PRAI destinate pieţei muncii şi
economiei regionale, cu constatările din analiza ofertei curente a sistemului TVET, a condus la conturarea
unor priorități locale pentru perioada următoare, după cum urmează:
PRIORITATEA 1 : Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea
ofertei pentru formarea profesională a adulţilor
Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare
Obiectiv 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe
domenii şi calificări
Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la
nevoile unei economii a cunoaşterii
Obiectivul 1.4. : Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT

PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
Obiectivul 2.1. : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
Obiectivul 2.2. : Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire profesională a
unităţilor şcolare IPT

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET
Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT
Obiectivul 3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT
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PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de
muncă

PRIORITATEA 5 : Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în
educaţie
Obiectivul 5.1. : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT
Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea
deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT

De asemenea, au fost identificate următoarele obiective la nivel local:
OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PLAI
Tinta 1.1.: Implementarea măsurilor PLAI
Tinta 1.2.: Crearea unor reţele eficiente de monitorizare a implementării măsurilor PLAI
OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii
Ţinta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolare a judeţului Vrancea şi recomandărilor
regionale din PLAI
Ţinta 2.2.: Constituirea baze de date la nivel judeţean privitoare la cuprinderea absolvenţilor
TVET.
Ţinta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor.
OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de
formare continuă
Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din TVET
OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
Ţinta 4.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
Ţinta 4.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire.
OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor
din TVET
Ţinta 5.1.: Toţi elevii din TVET vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră.
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Ţinta 5.2.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere şi
orientare
În contextul previziunilor economice, putem spune că oferta educaționala a Școlii Postliceale
Sanitare ”Hippocrate” Vrancea este în acord cu nevoile de sănătate ale populației, știut fiind că factorii
economici și naturali condiționează starea de sănătate a populației. Se impune însă diversificarea ofertei de
formare în domeniu prin acreditarea unor calificări pentru furnizorii de îngrijiri comunitare.
(sursa P.L.A.I.)
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Partea a 2-a - ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

2.1.1. Profilul Demografic al Judetului
Populaţia judeţului Vrancea la data de 1 iulie 2010 era de 389.769 locuitori, ceea ce reprezintă
1,82% din populaţia României şi 13,89% din populaţia Regiunii Sud-Est În perioada 1990-2010, populaţia
regiunii şi a judeţului a înregistrat o scădere continuă, tendinţa păstrându-se în continuare.

2.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)
Din punct de vedere al distribuţiei pe medii rezidenţiale se constată că la nivel Regiunii Sud Est
ponderile sunt apropiate de valorile naţionale.
La 1 iulie 2010, 55,1% din populaţia regiunii locuia în mediul urban, iar 44,9% locuia în mediul
rural.
În judeţul Vrancea însă, populaţia locuia preponderent în mediul rural (62,4%), în timp ce în mediul
urban locuia puţin peste o treime (37,6%).

2.1.3. Distribuţia pe sexe
Structura populaţiei pe sexe la nivelul Regiunii Sud-Est este următoarea: 51,09% este ponderea
femeilor în totalul populaţiei, iar 48,91% este ponderea bărbaţilor
Şi în judeţul Vrancea proporţia se respectă: 198.678 locuitori (50,98%) sunt femei şi 191.091
locuitori (49,02%) sunt bărbaţi.

2.1.4. Structura pe grupe de vârstă
La 1 iulie 2010, atât în Regiunea Sud - Est, cât şi în judeţul Vrancea, distribuţia populaţiei pe grupe
de vârstă are ponderi apropiate de valorile naţionale la toate grupele de vârstă, diferenţele fiind sub 0,5%.
Pentru judeţul Vrancea, structura pe grupe de vârstă, este favorabilă populaţiei tinere cu vârsta între
0-24 ani (29,3%)
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La populaţia din grupa de vârstă 15-19 ani se înregistrează o pondere de 5,8% din totalul populaţiei
în judeţul Vrancea
Populaţia de vârstă 20-24 ani are o pondere de 7,9% în judeţul Vrancea
Populaţia cu vârsta de peste 65 ani are ponderi mai mari decât valorile naţionale şi regionale în
judeţul Vrancea(16,2%).

2.1.5. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
La 1 iulie 2010, 55,1% din populaţia regiunii locuia în mediul urban, iar 44,9% locuia în mediul
rural.
În judeţul Vrancea însă, populaţia locuia proporţia este de 62,4% (243.064) persoane în mediul rural
şi 37,6% (146.705 persoane) în mediul urban.
Din punct de vedere al distribuţiei pe sexe, 38,46% (76.412) din femeile din judeţ şi 36,78%
(70.293) dintre bărbaţi trăiesc în mediul urban, iar 61,54% (122.266) dintre femei şi 63,22% (120.798)
dintre bărbaţi trăiesc în mediul rural.

2.1.6. Structura etnică
Regiunea Sud-Est se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. Datele
de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, arată că 4,8% din populaţia Regiunii Sud – Est o
reprezintă minorităţi etnice.
Singura minoritate etnică prezentă în judeţul Vrancea este cea romă (1,7 % ), fiind recunoscute
comunităţile în care această minoritate reprezintă un procent important; Slobozia Bradului, Tîmboeşti,
Homocea, Chiojdeni, Sihlea.

2.1.7. Mişcarea migratorie
Conform Comunicării Comisiei Comunităţilor Europene din 18 noiembruie 2008 1, cetăţenii români
emigranţi reprezintă aproximativ 2,5% din populaţia activă a României. Conform aceleiaşi surse cetăţenii
bulgari şi români rezidenţi în UE-25 a crescut de la aproximativ 690.000 la sfârşitul anului 2003 la
aproximativ 1,8 milioane la sfârşitul anului 2007. Românii reprezintă aproximativ 19% din totalul
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persoanelor care şi-au exercitat mobilitatea de curând în cadrul UE şi care au rezidat într-un alt stat
membru al UE pe parcursul ultimilor 4 ani. Principala ţară de destinaţie a acestora a fost Spania, care a
primit peste 50% dintre persoanele care şi-au exercitat mobilitatea de curând în cadrul UE. Cea

de-a

doua ţară în ordinea numărului de cetăţeni români care şi-au exercitat mobilitatea de curând a

fost

Italia (aproximativ 25%).
În cazul României, în ultimii ani numeroşi cetăţeni au imigrat deja pentru a lucra în UE, aceasta
sugerând faptul că mulţi dintre cei care intenţionau să emigreze deja au emigrat şi că potenţialul pentru noi
valuri de emigrare este limitat. Având în vedere condiţiile economice actuale, este posibil ca o eventuală
scădere a cererii de forţă de muncă în UE să reducă migraţia de forţă de muncă şi chiar să producă o
revenire în ţară a unui număr de emigranţi.
Deşi nu există date privind emigraţia din ultimii ani la nivel regional, o serie de companii s-au
confruntat cu problema unui deficit de forţă de muncă din cauza emigraţiei unui important număr de
angajaţi cu studii medii şi superioare.

2.1.8. Proiecţii demografice
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 2050,
relative la anul 2007, arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele.
Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozează o scădere a populaţiei, ca şi în regiune,
unde se prognozează o scădere la grupele de vârstă 0-14 ani şi 15-64 ani şi o creştere a populaţiei din grupa
de vârstă peste 65 de ani (vezi fig. 2.1.). Scăderile previzionate în anul 2050, raportat la anul 2007 sunt
pentru grupa de vârstă 0-14 ani cu 54,7%, iar pentru grupa de vârstă 15-64 ani cu 39,8% , procente
apropiate de cele prognozate la nivel regional 9545 şi 41,9%).
Prognoza la orizontul anului 2050 pentru grupa de vârstă 65 ani şi peste la nivel regional arată o
creştere cu 57,1% a populaţiei din această grupă faţă de anul 2007. În judeţul Vrancea însă se va înregistra
o creştere mai mică (45,3%).
Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani, previziunea
pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul regiunii. Şi la nivelul judeţului Vrancea se
preconizează scăderi pentru toate grupele de vârstă menţionate.
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Fig. 2.2.a
EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU
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La grupa de vârstă 3-6 ani, la orizontul anului 2025 se preconizează o scădere la nivel regional cu
31,2% faţă de anul 2005, iar în judeţul Vrancea această scădere va fi de 26,9%.
La grupa de vârstă 7-14 ani, în 2025 se preconizează o scădere la nivel regional cu 26,7% faţă de
populaţia şcolară din această grupă de vârstă din 2005, iar în judeţul Vrancea această scădere va fi de
26,2%.
Fig.2.2b
Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor
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Fig.2.2.c
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CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC.
IMPLICAŢII PENTRU ÎPT
Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de
vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei.
Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani
la populaţia cu vârsta între 0-14 ani vor influenţa structura reţelei şcolare prin concentrarea activităţilor şi
creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare
vor trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a
absolvenţilor.
Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de 60 de ani şi peste apreciem că va conduce la sporirea
nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de
formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat.
Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural decât cea din
mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor
măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii şanselor.
Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, apreciem că are implicaţii
în structura ofertei de formare iniţială.
Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, creşterea
ponderii serviciilor în economia judeţului, precum şi dinamica construcţiilor.
Economia judeţului se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate pentru produsul
intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile străine.
Se apreciază că domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi
alimentaţie, construcţii, mecanica prin calificări ce se adresează industriei, agricultură şi industria
alimentară.
Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun dezvoltarea
parteneriatului dintre unităţile şcolare IPT şi agenţi economici pentru adaptarea curriculum-ului, asigurarea
condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin
stagii la agenţi economici
Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a
populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor). Se constată o rată de ocupare mai
mică decât la nivel regional.
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Reţinem evoluţia relativ constantă a ponderii ocupării în agricultură, cu menţiunea că este o ocupare
supradimensionată, precară, de subzistenţă, şi uşoara tendinţă de creştere a ponderii ocupării în servicii
(insuficientă însă pentru o economie modernă).
Ponderea mare a populaţiei şomere din grupa 15-24 ani, cu diferenţe însemnate între cele două
sexe, apreciem că trebuie să fie obiect de analiză la nivel local şi la nivelul parteneriatului şcoalăangajatori-familie pentru identificarea cauzelor care au generat situaţiile de şomaj ridicat în rândul acestei
grupe de vârstă (oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei muncii, competenţele scăzute ale
absolvenţilor în raport cu cerinţele angajatorilor, refuzul absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii
sau pentru formare iniţială în meserii cerute pe piaţa muncii) şi adoptarea măsurilor pentru diminuarea
fenomenului.
Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi nivele de instruire arată că atât şcoala cât şi
factorii responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a
şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de gimnaziu şi diminuarea în acest fel a
procentului de populaţie ocupată cu nivel de pregătire gimnazial. În acelaşi sens, apreciem că şcolii îi
revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţământ pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele
ce se vor manifesta pe piaţa muncii şi în viaţa economică odată cu integrarea României în Uniunea
Europeană vor afecta şi mai mult categoriile de populaţie ocupată cu nivel de instruire primar, gimnazial şi
chiar profesional.
Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă şi pentru cerere în perspectiva 2013,
apreciem că este necesară creşterea preocupării şcolilor pentru asigurarea unei înalte calităţi a formării
profesionale, menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel
superior celorlalţi ofertanţi de pregătire profesională. Şansa absolvenţilor şi implicit a şcolii, în condiţiile în
care oferta pe piaţa muncii este cu mult mai mare decât cererea, este de a răspunde în mai mare măsură
cerinţelor angajatorilor decât alţii. Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane şi
materiale ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori.
Capitolul privind educaţia şi formarea profesională analizează contextul european şi naţional,
precum şi principalii indicatori care definesc contextul educaţional, evoluţia populaţiei şcolare, situaţia
resurselor umane din învăţământul profesional şi tehnic, condiţiile de învăţare (baza materială), numărul de
elevi care revin unui profesor, implicaţiile descentralizării funcţionale şi importanţa implicării partenerilor
sociali, gradul de acoperire al serviciilor de orientare şi consiliere, opţiunile elevilor pentru ÎPT, evoluţia
ratelor de cuprindere în educaţie şi de abandon şcolar, ratele de tranziţie pe niveluri educaţionale etc.
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O analiză detaliată este dedicată ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin ÎPT,
constatându-se progresul rezultat pe baza exerciţiilor de planificare strategică (PRAI şi PLAI) anterioare,
dar şi unele aspecte care trebuie îmbunătăţite în continuare.
Este analizată de asemenea implicarea şcolilor în formarea adulţilor.
În ceea ce priveşte planificarea ofertei de formare profesională iniţială se pot desprinde
următoarele concluzii:


Structura ofertei de formare profesională iniţială este necesar să fie analizată la nivel

local (nivelul judeţului şi al şcolii), pe calificări, în raport cu cererea previzionată de forţă de
muncă;


Distribuţia teritorială a ofertei educaţionale prin şcolile IPT va ţine cont de resursele

disponibile şi, în mod deosebit de asigurarea parteneriatului şcoală - agenţi economici. În acest
sens, apreciem că dezvoltarea învăţământului liceal în mediul rural nu este oportună în marea
majoritate a cazurilor, din cauza investiţiilor mari necesare, dificultăţilor de asigurare a cadrelor
didactice calificate, a numărului relativ redus de elevi care ar avea acces la aceste şcoli şi a
numărului mic de agenţi economici, cu capacitate redusă de asigurare a condiţiilor de instruire
practică a elevilor. Din aceste motive apreciem că direcţiile de acţiune pentru rezolvarea acestei
probleme sunt:
o

dezvoltarea unor şcoli centre de resurse în zone rurale cu bazin demografic

relevant,
o creşterea gradului de mobilitate al elevilor prin asigurarea transportului
şcolar şi prin burse de studii pentru acces la internatele Grupurilor Şcolare,
o învăţământul la distanţă
o dezvoltarea campusurilor şcolare care să deservească comunităţi rurale de pe
o arie mai extinsă.
La nivelul judeţului ponderea personalului didactic calificat încadrat pe disciplinele de
specialitate este de 97,28%. Ponderea personalului didactic necalificat este de 2,72%. Din totalul cadrelor
didactice de specialitate, 60,16% sunt titulare. Aceste date arată necesitatea adoptării unor măsuri care să
conducă la diminuarea numărului de cadre didactice necalificate şi creşterea numărului de titulari.
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul
postliceal

Pentru şcoala postliceală, domeniile cu dinamică pozitivă la nivel judeţean (tendinţă de creştere a
locurilor de muncă şi balanţă pozitivă locuri de muncă-şomeri) sunt: agricol şi alimentar , sănătate şi
asistenţă pedagogică, industrie textilă şi pielărie, transporturi şi fabricarea produselor din lemn. În
domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică se remarcă cererea mare pentru asistenţi medicali generalişti
(468 locuri de muncă vacante la nivel regional în 2008).
Implicaţiile pentru ÎPT


Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică.
Din analiza profilului economic al judeţului Vrancea se poate aprecia că domeniile de

formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, agricultură şi industrie
alimentară, construcţii, mecanică. Specific judeţului Vrancea sunt domeniile silvicultură şi
fabricarea produselor din lemn. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare
domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea (vezi capitolul Piaţa muncii).


Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse

de investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor
Principalele direcţii de acţiune sunt:
 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii
economici
 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de
desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii
la agenţi economici
 Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea
sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională
 Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide
 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
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2.1.9. Analiza PESTE
Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a diversităţii activităţilor, pentru a obţine o reflecţie
critică asupra situaţiei de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şcolare şi a comunităţii am apelat
la analiza PESTE care reliefează:
· contextul politic (P)
· contextul economic (E)
· contextul social (S)
· contextul tehnologic (T)
· contextul ecologic (E)
Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în concordanţă cu politica
educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma învăţământului din România.
Contextul politic
Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective
majore:
· Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere.
· Acces egal şi sporit la educaţie.
· Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ.
· Investiţia în capitalul uman-investiţie profitabilă pe termen lung.
· Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
· Implementarea managementului calităţii în educaţie.

Contextul economic
Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic şi social a unei ţări, învăţământul angajează direct sau
mijlocit o parte însemnată a populaţiei: elevi, studenţi, părinţi ai acestora, tineri, precum şi adulţi care îşi
completează sau îşi reprofilează pregătirea.
Activitatea din învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici, sociologici,
politici). Pe plan național, migrarea forţei de muncă influenţează negativ educaţia copiilor şi elevilor.
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Contextul social
Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii natalităţii şi emigrării, impune o
raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea unei politici de promovare susţinută de imagine în vederea
elevilor la alternativa educațională postliceală.
Contextul tehnologic
Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la îmbunătăţirea
procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT. Pentru creşterea procesului instructiveducativ în cadrul Școlii Postliceale Sanitare, activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă
a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea
mijloacelor şI a modalităţilor de informare, conectarea tuturor spațiilor şcolare la Internet; dezvoltarea şi
diversificarea ofertelor de soft educaţional; îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente
în şcoală, prin diverse programe derulate.
Contextul ecologic
Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor și a şcolilor ca parte a
acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Există indicatori de
poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi
conforta locuitorilor, dar mai ales a copiilor.
Dezvoltarea învățământului sanitar în perspectivă până în anul 2013 nu poate aduce schimbări
semnificative în rețeaua școlilor sanitare - având în vedere aprobarea și recunoașterea europeană a
curriculumului pentru școli postliceale sanitare aprobat prin O.MECT nr. 2713 din 29.11.2007 dar și
înființarea Facultății de asistenți medicali cu durata de 4 ani și a facultăților cu durata de studii de 3 ani
similară cu durata studiilor școlilor postliceale sanitare. La aceste facultățti se constată anual o creștere a
numărului de locuri subvenționate de la buget, ceea ce constituie o amenințare pentru șscolile postliceale
particulare amenințare resimțită în special în orașele centre universitare.
2.1.10. Indicatori privind contextul educaţional
Pe nivele de învățământ se constată o deplasare a interesului elevilor spre învățământul liceal în
detrimentul învățământului profesional și o deplasare a interesului absolvenților de liceu dinspre școala
postliceală spre învățământul superior.
Invatamantul postliceal a inregistrat totusi o crestere in ultimii 4 ani ai perioadei analizate.
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Una dintre orientările strategice ale învățământului postliceal sanitar este aceea că se bazează pe
unități de competență și pe credite transferabile.
Calificările sunt descrise pe baza unor unități standard de competență, cărora li se asociază credite
în vederea asigurării transparenței și recunoașterii achizițiilor dobândite.
Unitățile de competență stabilesc în mod clar unde sunt acordate credite și pentru ce. Elevii știu ce
vor obține, ceea ce reprezintă un factor de motivare în sine; cadrele didactice și instructorii știu ce vor
evalua, angajatorii știu ce competențe vor avea angajații; pentru toți cei implicați în asigurarea calității este
mai ușor astfel să verifice rezultatele.
SPP este format din unități de competență grupate in 3 mari grupe:
-

unitati de competenta cheie comune tuturor domeniilor de calificare

-

unitati de competenta tehnice generale – specifice unui domeniu de calificare

-

unitati de competenta tehnice specializate specifice unei calificari.

Certificarea in ITP
Examenul de absolvire a competentelor profesionale s-a facut in anul 2006 dupa o metodologie
noua , prezentata in Anexa nr.1 la OMEC nr.5172/29.08.2008.
Pentru Scoala Postliceala Sanitara, calificarea Asistent Medical Generalist, examenul de absolvire
cuprinde 3 probe – practica , scrisa si orala (sustinerea proiectului)
Monitorizarea proiectului are loc prin intalniri saptamanale pe care indrumatorul de proiect le are cu
elevul conform planificarii initiale are drept obiectiv implicarea activa a elevului in realizarea proiectului ,
promovarea originalitatii si creativitatii , punerea in valoare a abilitatilor de solutionare a unor probleme
clinice si de ingrijire in nursing , evitarea unor fraude prin copierea de proiecte , inventarea de cazuri
clinice neconforme cu realitatea .
Proba practica se desfasoara in sectii de spital pe baza unui contract de colaborare incheiat intre
unitatea sanitara si scoala, in care se precizeaza obligatiile ambelor parti.
Precizarile legate de atributile membrilor Comisiei de examen, inclusiv ale asistentilor
supraveghetori, precum si sanctiunile prevazute pentru nerespectarea articolelor din Metodologie, vin in
sprijinul cresterii sigurantei si calitatii procesului de educație.
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2.1.11. Analiza SWOT a mediului extern
Puncte tari
 potenţial economic – tradiţie industrială, zonă
industrială.
 diversitatea industriei vrâncene
 revitalizarea unor ramuri industriale în municipiu
şi în zona din jurul lui;
 gradul de urbanizare în creștere
 existența unei disponibilităţi tradiţionale pentru
dezvoltarea multilaterală a personalităţii umane
 creşterea dinamismului sectorului de servicii, a
capacităţii de absorbţie a forţei de muncă cu
pregătire generală.
 prezenţa investiţiilor din afara ţării
 buna funcţionare a parteneriatului existent la nivel
local;
 unităţile şcolare sunt conectate la internet
 comunicarea ISJ Vrancea
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Puncte slabe

sporul natural negativ din judeţul
Vrancea populaţie uşor îmbătrânită

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

valorificarea forţei de muncă sub
nivelul calificării.

fenomenul de întoarcere la ţară,
creşterea numărului persoanelor ocupate în
agricultură;

scăderea populaţiei şcolare in perioada
imediat următoare ceea ce implică şi
scăderea numărului de clase pentru
învăţământul TVET

incertitudinea din mediul economic şi
baza de date deficitară duce la imposibilitatea
realizării unei prognoze reale.

dotarea necorespunzătoare a majorităţii
unităţilor şcolare TVET;















Oportunităţi
relaţii de parteneriat regionale şi internaţionale
facilităţi pentru investitorii străini
potenţial cultural şi sportiv
existenţa unor sectoare în plină dezvoltare,
creatoare de locuri de muncă de înaltă calificare
legislaţie stimulativă pentru angajarea tinerilor,
subvenţionarea locurilor de muncă pentru
absolvenţi, credite acordate pentru crearea de
noi locuri de munca
existenţa unui patronat în dezvoltare cu real
potenţial economic
dezvoltarea zonei libere
oportunităţi de finanţare din programe interne şi
externe
fonduri structurale POS DRU
descentralizarea învăţământului
existenţa unor fonduri prin programele U.E.
precum şi posibilitatea accesării acestor fonduri
organizarea periodică de către AJOFM Vrancea
a bursei locurilor de muncă
















Ameninţări
centralizare excesivă privind fondurile
resurse financiare insuficiente
instabilităţi legislative
emigrare
reducerea populaţiei şcolare
situaţia materială precară a familiilor
elevilor
valorificarea forţei de muncă sub nivelul
calificării
descurajează
înscrierea
absolventului de liceu în instituţii de
învăţământ superior.
creşterea abandonului şcolar.
efectele crizei economice mondiale
scăderea calităţii instruirii practice în
condiţiile unei baze materiale uzată fizic şi
moral şi a desfăşurării activităţii cu
efective mari de elevi (clasa întreagă);
dezinteresul unor agenţi economici în
încheierea de parteneriate cu unităţile
şcolare
neimplicarea familiei în viaţa şcolii

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.2.1. Curriculum
Exigenţele noilor strategii educaţionale, privind curriculumul, vizează îmbinarea disciplinelor de
cultură generală cu cele de specialitate. Cadrele didactice cunosc noua structură a curricululm-ului specific
realizaând, prin planificările calendaristice şi strategiile proiectate, adaptarea acestuia la realităţile şcolii şi
claselor de elevi.
Curriculum- ul şcolar postliceal are drept scop creşterea nivelului de competenţe personale şi
profesionale ale elevilor. Pe perioada şcolarizarii, elevul - viitorul asistent medical generalist sau de
farmacie- beneficiaza de o instruire teoretica şi practica specifica. Prin formarea sa personala profesionala,
precum şi civica şi sociala, asistentul medical contribuie la redobandirea sanatatii pacienţilor şi a familiei
acestora, parcurgând etape de pregatire multidisciplinare.
Absolventul învatamântului postliceal trebuie sa demonstreze dobândirea unor competente
specializate, care presupun un grad mare de autonomie, gândire critica, coordonare, evaluare si control,
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Activitatea comisiilor metodice din şcoală a vizat următoarele direcţii:


organizarea procesului didactic



calitatea documentelor de proiectare didactică



concordanţă între planificare şi stadiul parcurgerii materiei



analiza testelor iniţiale şi a celor sumative prin care s-au stabilit ţinte prevăzute în proiectarea
didactică;



accentuarea caracterului formativ al predării



învăţare centrată pe elev



lărgirea orizontului de cunoaştere



existenţa preocupărilor care sa vizeze integrarea metodelor de autoevaluare, interevaluare şi
feedback, în procesul de predare-învăţare



alternarea metodelor de evaluare scrise-orale cu cele alternative (observaţia, lucrări practice,
portofoliu, eseu)



organizarea pregătirii suplimentare pentru examene finale, asistenţe la ore



activităţi de perfecţionare
Profesorii noștri urmăresc atât atingerea competențelor specificate prin curriculum, menținerea

procentului ridicat de promavibilitate la examenele finale, cât şi dezvoltarea unor valori și atitudini cum ar
fi: grija față de propria persoană, respectul și grija față de mediul în care trăim, dezvoltarea unei gândiri
raționale, argumentarea afirmațiilor, toleranţa faţă de opinia celorlalţi, ajutorul reciproc, exprimarea corectă,
dezvoltarea spiritului de iniţiativă, a capacităţii de comunicare, a creativității.
Utilizarea metodelor active, participative, învăţarea diferenţiată, proiectarea unor situaţii de învăţare
urmăreşte valorificarea experienţei elevilor, alocarea de resurse suplimentare.
Metodele de evaluare folosite, metode tradiţionale şi alternative, urmaresc aprecierea obiectivă a
gradului de implicare şi dobândire acompetenţelor, motivarea elevilor si încurajarea progreselor acestora. In
general e folosita o evaluare ritmică profesorii ajutandu-se uneori de fișe de observații, studii de caz,
proiecte, portofolii.
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ANALIZA SWOT –Curriculum
Puncte tari





Puncte slabe

Ofertă educaţională adaptată la nevoile de



Inexistența bibliotecii virtuale .

formare identificate pe piaţa muncii



Utilizarea redusă a soft-ului

Imparţialitate şi promovarea egalităţii de şanse

educațional

faţă de elevi;



Cabinete şi săli de demonstrație dotate –

încadrați cu norma intreagă

premisă pentru o predare – învăţare de calitate;



Şcoala dispune de întregul material curricular

instrumentelor de evaluare specifice

(planuri de învăţământ şi programe şcolare,

competențelor pe care dorim să le formăm ,

Standarde de pregătire profesională - SPP,

asociată cu lipsa de obiectivitate în aprecierea

auxiliare curriculare, manuale,

elevilor și inversarea valorilor .

materiale de

învăţare etc.).




Descriptori

de

performanta

elaborați

în

concordanță cu SPP
Accesul la internet în cabinetele de specialitate;



Incurajarea

elevilor

să-şi

asume

responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţare.
Existenţa unui fond important de carte în
domeniile de specialitate;


Disponibilitatea cadrelor didactice în adaptarea
metodelor de predare la nivelul de înţelegere şi
la particularităţile colectivelor de elevi;



Proiectarea

didactică are la bază rezultatele

monitorizării

şi

evaluării

performanţelor

elevilor;


Aplicarea neunitară a metodelor și

Nu există manuale elaborate sau editate

pentru toate disciplinele şi modulele de
specialitate.





Număr insuficient de specialiști

Utilizarea rapoartelor de analiză semestrială și
anuală în vederea stimulării și dezvoltării
instituționale .
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Oportunităţi


Ameninţări

Existenţa unor multiple posibilităţi de formare



şi informare a cadrelor didactice;




priveşte programele de învăţare în perspectiva
in



elevilor

Alternativa pregătirii prin Facultatea



Datorită oportunităților de salarizare
modestă apare amenințarea scăderii

în

prestigiului profesiei didactice și lipsa

învățământul universitar și postuniversitar

de atractivitate a profesiei didactice

(Facultate de asistentă medicală și de moașe,

pentru medici

Perspectiva

continuării

studiilor

Masterat in nursing)


a

de asistență medicală și moașe.

tarile U.E.


insuficientă

pentru învățare.

Creşterea gradului de autonomie în ceea ce
descentralizării; recunoasterea studiilor

Motivația



Conservatorismul

și

inerția

unor

Colaborarea bună cu unitățile sanitare și cu

cadre

partenerii comunitari.

reorganizarea conținuturilor științifice

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi

conform

ştiinţifice în conformitate cu calendarul OMS

curriculum.

pe plan local şi naţional



didactice
cu

manifestate
cerințele

noului

Inconsecvența legislației privitoare la
școlile postliceale sanitare
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în

2.2.2. Managementul resurselor
Resurse umane
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene,
egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii
Încadrarea cu personal didactic a fost realizată conform legilor în vigoare şi Metodologiei de
mişcare a personalului didactic, prin participare la examenul național de ocupare a posturilor didactice.
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii a reprezentat o ţintă strategică a ultimilor 4 ani,
materializată în realizarea de programe de formare continuă a personalului didactic al şcolii și de
perfecționare prin grade didactice, în funcţie de nevoile identificate precum şi facilitarea accesului
întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă. Promovarea metodelor active de învăţare prin
formarea profesorilor din şcoală privind învăţarea centrată pe elev au condus la creşterea calităţii
procesului de instruire, stimularea interesului elevilor pentru studiu şi, implicit, la îmbunătăţirea
rezultatelor acestora.
Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin
cooperare.
În conformitate cu legislaţia din învăţământul preuniversitar din România, în cadrul Şcolii
Postliceale Sanitare ”Hippocrate” Focșani s-au constituit următoarele comisii :

COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE
An şcolar 2015-2016
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea comisiei
Comisia diriginţilor (orientare şi consiliere)
Comisia de disciplină pentru elevi
Comisia de disciplină pentru profesori
Comisia pentru situaţii de urgenţă
Comisia de securitate şi sănătate în muncă
Comisia de formare continuă și perfecționare
Comisia pentru curriculum
Comisia pt. verificarea cataloagelor şi a
ritmicităţii notării
Comisia de elaborare a schemelor orare
Comisia de elaborare și revizuire PAS
Comisia de elaborare și revizuire ROI
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Comisia de Patrimoniu (gospodărirea bazei
materiale, inventariere şi casare)
Comisia ”Învățământ clinic ”
Comisia ”Științe fundamentale”
Comisia ”Îngrijiri de sănătate”
Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii
Comisia pt. promovarea imaginii şcolii
Comisia de organizare a arhivei
Comisia pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare

Calitatea lecţiilor susţinute este asigurată de utilizarea constantă a resurselor didactice diverse: softuri educaţionale, folii pentru retroproiector, filme didactice, planşe, mostre de produse, instrumente de
laborator, echipamente didactice specifice diferitelor specializări, auxiliare curriculare.
Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt
alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei.
O atenţie specială s-a acordat asigurării bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru
curriculum, prin care să se faciliteze trecerea de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ
centrat pe elev.
În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a laboratoarelor,
cabinetelor, și a sălilor de demonstrație prin materialele didactice necesare, şi prin echipamentele specifice
să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri.
Baza de date completă a resurselor materiale se găseşte la departamentul administrativ
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ANLIZA SWOT – Resurse umane

Puncte tari




Puncte slabe

Cadre didactice calificate (100%);



Fluctuaţia personalului medical

număr mare de cadre didactice care au



Implicare insuficientă a unor cadre

obţinut gradul I sau II;

didactice în activitatea extracurriculară,

Exista metodişti pentru disciplinele

în aplicarea metodelor moderne şi

tehnice

folosirea tehnologiei informatice.

şi

în

membri

Comisia

Naţională de specialitate .





Bliblioteca



Legislaţia cu privire la angajarea

tradiţionale de învăţare


personalului este respectată cu stricteţe
şi se asigură egalitatea şanselor.


o

Există

colaborare

Sunt

asigurate



permanentă

pârghiile

necesare

monitorizării permanente a pregătirii
cadrelor didactice


Managementul promovează şi practică
o politică a prevenirii conflictelor şi a
sprijinirii personalului, elevilor



Oferta

educaţională

intereselor

elevilor

şi

adaptată
cerinţelor

angajatorilor


Întregul

personal

administrativ

Rata crescută a părăsirii sistemului
educaţional

profesor- elev;


Desfăşurarea unor cursuri după metode

se

perfecţionează în vederea utilizării
tehnicilor de calcul şi a soft-urilor
specializate.

71

Frecvenţa elevilor

Oportunităţi




Ameninţări


Oferta de programe de formare în

Criza financiară determină tot mai mulți elevi

metodica specialităţii şi management

să-și găsească un loc de muncă care le afectează

educaţional;

randamentul și prezența la școală

Dinamica

în

profilul



medico/

Implicarea redusă a partenerilor sociali în

farmaceutic, gradul crescut de inserţie

identificarea

socio-profesională în acest domeniu;

profesională a absolvenţilor


oportunităţilor

de

integrare

Lipsa motivării unor cadre didactice pentru
atingerea standardului profesional



Influenţa negativă a unor factori din mediul
social;
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ANALIZA SWOT – Resurse materiale şi financiare

Puncte tari


Puncte slabe

Școala beneficiază de o bună bază materială,



iar mijloacele didactice moderne (manechine,

retroproiector,

folosite în cadrul lecțiilor;
Conectare la Internet 24 ore/zi a calculatoarelor



Contabilitatea
financiare

eficientă;

periodice

nu

auditurile
au

semnalat

Proiectul de buget şi priorităţile în dotări şi
reparaţii se realizează cu consultarea
personalului şi aprobarea consiliului de
administraţie;



Diversitatea resurselor extrabugetare;



Existenţa unui ambient benefic realizării
unui învăţământ de calitate



Existenţa

programelor

informatice

a

mijloacelor

etc.);

nefolosirea

la

potenţial optim a dotărilor laboratoarelor
şi cabinetelor


Insuficienţa

resurselor

materiale

şi

financiare bugetare;

deficienţe sau încălcări ale legii.


sporadică

moderne în predare (videoproiector, PC,

echipamente electronice și multimedia) sunt


Utilizarea

la

nivelul compartimentelor şcolii;
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Lipsa

unor

manechine

şi

a

unor

simulatoare performante pentru efectuarea
aplicaţiilor practice invazive.

Oportunităţi


Ameninţări

Localizarea bună a sediului instituţiei existând



accesibilitate cu mijloace de transport în comun în


Completarea fondului de carte al bibliotecii



Proiectele europene oferă o sursă aducătoare de

de

fonduri

bugetare

pentru

investiţia în reabilitarea infrastructurii şcolii;


multe directii, inclusiv către locaţii de practică

Nealocare

Lipsa unei legislaţii care să stimuleze
partenerii de practică

resurse extrabugetare;



Costuri mari de transport şi cazare pentru
cursanţii din alte localităţi

2.2.3. Management, dezvoltare instuţională, asigurarea calităţii
În sistemul de educaţie există un mediu simbolic care însoţeşte elevii pe întregul parcurs al
perioadei cât sunt membri ai şcolilor şi care generează un sentiment de apartenenţă care nu dispare o dată
cu plecarea din organizaţie. Organizaţiile şcolare trebuie să facă faţă unei mari provocări: să-şi conserve
identitatea şi unitatea în contextul în care există un grup de membri ai organizaţiei care în mod ciclic pleacă
din organizaţie.
Cultura organizaţiei noastre şcolare integrează valori, principii, practici ale unor modele de gândire
şi formare care sunt în acord cu exigenţele unei societăţi democratice şi cu cerinţele economiei de piaţă.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât
activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ
care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc.
Oferta educaţională a şcolii este

adusă la cunoştinţa elevilor prin intermediul materialelor

publicitare de promovare a imaginii şcolii și prin site-ul școlii. Elevii şi părinţii sunt informaţi asupra
viziunii şcolii şi a ofertei curriculareșar și asupra altor informații utile.
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Principalele direcţii de acţiune:
 În anul şcolar 2015 -2016,

echipa managerială a școlii a asigurat permanenţa

şi coerenţa

autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea
unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.
 Conform Raportului procesului de autoevaluare 2015 - 2016, au fost supuse procesului de
autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie.
Echipa managerială și şefii de catedre au realizat semestrial şi anual rapoarte de activitate și de
autoevaluare, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi
ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient
şi responsabil.
 S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii şcolii au comunicat Comisiei de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv - educativ şi problemele
apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora.
Un număr suficient de cadre didactice din şcoală a fost implicat în implementarea asigurării
calităţii, pe tot parcursul semestrului I şi II fiind efectuate asistenţe la lecţii. Concluziile acestor observaţii
sunt consemnate în rapoartele de monitorizare iar măsurile propuse se regăsesc în planurile de
îmbunătăţire.
S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele
interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt funcţionale,
fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea
rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi
proceselor.
 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PAS, Planuri
manageriale şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire
periodice, elaborate anual şi monitorizate trimestrial.
Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune şi de
îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare (la trei luni) s-a realizat
planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe descoperite în
urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea celor care nu au fost
îmbunătăţite.
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Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea,
desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.
Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:
- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin
monitorizarea pe verticală) ;
- Insuficienta diseminare a informaţiilor de interes major (ex: adaptarea la cerinţele pieţei muncii);
- Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern ;
- Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori;
- Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi sau în condiţiile impuse de
angajatori după absolvire (ca de exemplu, Procesul de îngrijire a pacientului);
- Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja
învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte.
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ANALIZA SWOT – Management, dezvoltare instiuţională, asigurarea calităţii

Puncte tari

Puncte slabe



Promovarea managementului participativ;



Deschiderea exprimată de conducerea școlii față

formarea

flexibil și stimulativ pentru elevi și cadre

medicilor și farmaciștilor)


Calitatea comunicării interne – pe verticală şi
orizontală – şi externe – cu partenerii economici
şi sociali, autorităţile locale, etc.



Proiectele,

planurile

de

acţiune,

planurile

operaţionale, planurile manageriale, planurile de
îmbunătăţire sunt

elaborate pe baza unor

informaţii colectate sistematic de la factorii
interesaţi

interni

şi

externi

şi

urmăresc

satisfacerea nevoilor acestora;


Profesori, instructori, personalul auxiliar și
ceilalți membri ai personalului sunt implicați în
implementarea asigurării calității



Convenţiile de colaborare pentru asigurarea şi
desfăşurarea activităţii practice şi inserţia socioprofesională;



Dezinteresul unor cadre didactice faţă

de promovarea unui management educațional

didactice.




Numărul de parteneriate educaţionale cu unităţi
similare sau unităţi conexe;
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continuă

(din

rândul

Slabe cunoştinţe în domeniul scrierii
proiectelor;

Oportunităţi


Ameninţări

Creşterea locurilor de muncă în domeniul
sănătate şi asistenţă socială face ca numărul

 Spațiile insuficiente și perspectiva neîncurajatoare
de închiriere a unor spații, limitează oferta

solicitărilor de pregătire în domeniu să

educațională

crească de la an la an.


(calificare,

recalificare

şi

reconversie

Autonomie instituţională în perspectiva

diversificării



Influenţa negativă a unor factori din mediul extern
(blocarea posturilor în instituțiile de îngrijire de stat)



Problemele social-economice cu care se confruntă
elevii

descentralizării;

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



Lipsa unei legislaţii care să stimuleze relaţia de
parteneriat;



Inexistenţa unor date statistice privind prognoza de
locuri de muncă în domeniile medico-sanitar,
farmaceutic

presupune cererea unor calificări specifice
populaţiei feminine .


dorința

calificărilor în acord cu cererea de pe piața muncii.

profesională)



și

Existenţa resurselor pentru dezvoltarea
programelor de formare continuă a adulţilor



precum

Creşterea

procesului

de

îmbătrânire

demografică a populaţiei pensionate va
însemna o creştere a serviciilor medicale şi
de asistenţă socială .
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2.2.4. Activitatea educativă şi extracurriculară
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele
sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă
şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor
tinerilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de
concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă
posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi
abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată.
Activităţile educative vizează expunerea elevilor la o serie experienţe de adaptare la diverse situaţii
(de colaborare, de competiţie - în cadul unor activităţi precum concursuri/ competiţii-; a face faţă şi căuta
soluţii în cazurile de eşec; experienţa succesului; conformarea la un set de reguli-regulamente
instituţionale), etc.
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ANALIZA SWOT - Activitate educativă și extracurriculară

Puncte tari


Puncte slabe

existenţa unui proiect strategic de dezvoltare 

scăderea

pe termen mediu care evidenţiază obiectivele,

activităţile

dar şi unele aspecte care pot fi îmbunătăţite:

precum si minimalizarea

planificarea

acestora;

şi

dezvoltarea

activităţilor

didactice, consilierea şi orientarea privind 

indiferenţa faţă de activitatea celuilalt

existenţa

unui

„Plan

managerial”

domeniile
funcţiile,

care 

funcţionale,
responsabilităţile,

măsurile şi acţiunile;
existenţa unei colaborări constante între
psihologul şcolar şi profesorii diriginţi;
climat favorabil, bune relaţii între elevi şi
profesori, între cadre didactice;
încheierea de parteneriate care să ne sprijine
în activităţile derulate;


sincronizarea

stilului

managerial

Consiliului

elevilor în

lipsa de deschidere la nou
dezinteresul pentru realizarea de proiecte
pentru atragerea fondurilor extrabugetare;

beneficiarii, termenele şi care detaliază



importanţei

problemele specifice şcolii.


cu

necesităţile curente ale elevilor
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de

şi extracurriculare

învăţământ, formarea continuă a cadrelor

obiectivele,



faţă

responsabilizare

evidenţiază



educative

elevilor

nonformale, dotarea cu mijloace moderne de 

cariera etc.;


interesului

Oportunităţi



posibilitatea

Ameninţări

comunicării

prin

mijloace 

moderne;

valori promovat de şcoală şi sistemul de valori

o bună organizare pe subcomisii şi existența

recunoscut de către elevi;


unei bune colaborări între ele.


posibilitatea

formării

şi

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;


teme ce vizează educaţia;

încărcate

priveşte intenţionalitatea profesională, poate

componentei educative;

învăţări formative, durabile, punctate de
performanţe
deschiderea

activităţii

educative

implicare şi responsabilizare

spre

în viaţa

comunităţii;


dezavantajul creat de programele şcolare

existenţa unor interese comune in ceea ce
promova şi consolida coordonatele unei



atitudinea şi demersurile pur formale sau
menţinute la nivelul tradiţional în organizarea

perfecţionării

continue prin cursuri şi stagii de formare pe


existenţa unei discrepanţe între sistemul de

valorificarea parteneriatului educaţional în
zona formării profesionalizate pe diferite
tipuri de educaţie complementară
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care

nu

permit

dezvoltarea

2.2.5. Domeniul dezvoltării relaţiilor comunitare
Acţionăm cu determinare pentru multiplicarea şi asumarea practicilor pozitive care produc efecte
vizibile şi de duratã. Ne preocupă nevoile reale ale comunității, creşterea calităţii vieţii, evoluţia capitalului
uman, inserţia profesionalã şi integrarea socialã.
Promovăm relații de comunicare, cooperare și colaborare între diverșii actori instituționali.
Misiunea școlii nu poate fi realizată decât în interiorul spațiului comunitar ca rezultat al interacțiunii
cu mediul social, economic, cultural. Se impune, dci, realizarea unei comunicări eficiente cu exteriorul,
realizarea de parteneriate autentice.
ANALIZA SWOT - Relații comunitare
Puncte tari


Existenţa
(strategice)

unor
cu

relaţii

Puncte slabe

stabile

autorităţile

şi

locale

durabile 
(Primărie,

interinstituţională

Prefectură, Poliţie) şi cu agenţi economici ( 

Absenţa educaţiei pentru colaborare şi a

spitale, farmacii, cabinete medicale, laboratoare

spiritului civic;


de analize medicale);


Lacune ale mecanismelor de comunicare

Număr mic de proiecte de parteneriat cu

Colaborarea şcolii cu instituţii de învăţământ

şcoli din municipiu şi din ţară;

superior de profil, pentru stimularea continuării
studiilor de către absolvenţii de liceu şi pentru
creşterea performanţelor şcolare;


Accesul şcolii la programe diverse
Oportunităţi



Ameninţări

Creşterea numărului de convenţii de parteneriat



încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi din
ţară în vederea realizării unor simpozioane,
concursuri, programe, proiecte;


Transformarea şcolii într-o resursă de dezvoltare a
comunităţii;



Lobby din partea părinţilor şi a foştilor absolvenţi
privind calitatea educaţiei oferită de unitatea
noastră şcolară.
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Particularităţile

situaţiei

economico-

sociale


Transformările sociale permanente

2.2.6. Priorităţi strategice
Prioritatile identificate la nivelul Scolii Postliceale Sanitare ”Hippocrate” Focșani au ca obiective
principale creșterea calității și eficienței învățământului sanitar, adaptarea acestuia la schimbările rapide ale
societății românești pentru a răspunde nevoilor actuale și de perspectivă ale populației .
PRIORITATEA 1 : Adaptarea ofertei educationale la nevoile, cerinţele beneficiarilor
educaţiei şi la standardele impuse de mediul economic şi societatea in ansamblu, adaptate cerințelor
europene .
PRIORITATEA 2. Dezvoltarea infrastructurii şi bazei materiale a unităţii de ȋnvăţământ
PRIORITATEA 3. Dezvoltare profesională prin formarea continuă a personalului didactic,
formarea competentelor cheie si a celor transversale
PRIORITATEA 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de
învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial

INDICATORI DE REALIZARE ŞI REZULTATE
AŞTEPTATE PRIN DERULAREA STRATEGIEI

Indicatori:
• Fişele de autoevaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
• Raportul de evaluare interna RAEI
• Finalităţi ale parteneriatelor derulate
• Modul de cheltuire a bugetului proiectat
• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă,
diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică
• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
• Documentele de proiectare şi evidenţele
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Rezultate aşteptate:
realizarea politicii de dezvoltare şcolară ;
optimizarea indicilor şi standardelor de calitate propuse;
adaptarea curriculumului la nevoile elevilor şi ale comunităţii locale;
îmbunătăţirea dotării şcolii cu mijloace de învăţământ moderne;
motivarea cadrelor didactice pentru performanţă în activitatea didactică;
dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie şi a relaţiilor cu comunitatea locală;
creşterea numărului şi a calităţii parteneriatelor cu ţările din spaţiul european;
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Partea a 3 a - PLAN OPERAȚIONAL

AN ŞCOLAR 2016 -2017
PRIORITĂŢI, OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII
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Partea a 4-a - CONSULTARE,

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. Modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării
PAS
Acţiuni :
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS


chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor, partenerilor de practică,

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională;


discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea

profesională;


interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local.
4. Colaborarea cu instituții de învățământ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în
vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultarea
personalului şcolii în cadrul consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de comisii, elevilor şcolii în
cadrul consiliului elevilor, părinţilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care
şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza acestora a reformulării
obiectivelor, priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.

Surse de informaţii
1.Documente de proiectare a activităţii şcolii
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portofolii ale cadrelor didactice, comisiei diriginţilor, consiliului elevilor,

consiliului reprezentativ al părinţilor, parteneriatelor şcolii,


oferta educationala

2. Documente de analiză a activităţii şcolii


rapoarte ale comisiilor



rapoarte ale CA



rapoarte ale echipei manageriale



rapoarte ale celorlalte compartimente

3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii.
4. Date statistice judetul Vrancea
5. Chestionare, discuţii, interviuri.
6. Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.Rapoarte generale
ale ISJ prezentate la şedinţe,privind starea ȋnvăţământului ȋn judeţul Vrancea. Pentru implementarea
Planului de Acţiune al Şcolii este absolut necesară consultarea tuturor factorilor implicaţi, atât din
mediul intern cât şi din mediul extern.
7. PRAI
8. PLAI

4.2. Monitorizare și evaluare
Toate persoanele și organismele implicate vor fi informate despre responsabilitățile pe care le
au în implementarea și monitorizarea P.A.S., despre metodele și termenele stabilite pentru evaluare.
In vederea monitorizării Planului de Acțiune al Scolii, activitățile planificate vor viza:
 Monitorizarea de tip sistematic - prin care se vor supraveghea indicatorii măsurabili,
realizarea obliectivelor SMART și reacția părților interesate
 Monitorizarea de tip competențial - prin care se urmărește diseminarea informației,
comunicarea clară și eficientă între partenerii interni și externi, managementul încrederii,
managementul acțiunilor individuale și de grup
 Monitorizarea de tip fenomenologic – prin care se urmărește calitatea informațiilor
vehiculate, desfățurarea activităților conform planificării, număr de participanți la implementarea
P.A.S. precum și acțiunile comportamentale
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 Monitorizarea de orientare a evaluării – prin care se urmăresc, în primul rând,
indicatorii de performanță stabiliți în plan:

aspectele

pe care le putem influența, rezultatele

obiectivelor în cifre și procente, perioada de timp în care s-au realizat și concordanța cu termenele
fixate inițial.
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Evaluarea Planului de Acțiune al Scolii urmărește stabilirea raportului dintre performanțele
obținute și cele intenționate precum și corectarea rezultatelor.
Aceiași indicatori care au fost monitorizați, vor fi și evaluați, apreciindu-se momentul în care
un plan operațional a fost realizat, iar școala poate să treacă la elaborarea și implementarea următorului
plan, în situația în care și-a propus mai multe ținte.
Prin perspectivă managerială, o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o
funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală.
SCOALA POSTLICEALA SANITARA ,,HIPPOCRATE’’

își propune o autoevaluare

pertinentă care să îi permită:
 să-și identifice, în prezent și în viitor, punctele tari și punctele slabe
 să măsoare propriile performanțe cu alte instituții de profil
 să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite și dezvoltate;
 să-și reconsidere poziția și rolul pe care îl are în comunitatea locală
 să formeze absolvenţi autonomi, capabili de performanţă care să acceseze cu usurinţă
domeniul medical naţional şi european
 să devină instituţia de referinţă ȋn spaţiul educaţional sanitar

4.3. Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PAS-ului

a. echipa de lucru:
 întâlniri de informare, actualizare;
 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;
 întâlniri cu membri CEAC
 revizuire periodică și corecție
b. echipa managerială:
 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
 discuţii de informare, feed-back;
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 rapoarte semestriale;
 rapoarte anuale;
 analiza rapoartelor CEAC.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
 planuri manageriale pentru implementarea PAS-ului;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 asistenţe / interasistenţe;
 peer-learning
 lecţii demonstrative;
 acţiuni extracurriculare;

Planul activităţii de monitorizare şi evaluare
Activităţi

Frecvenţa

Responsabil

Datele intâlnirilor
de analiză

Monitorizarea periodică a

Director

Semestrial

implementării activităţilor

Decembrie 2016
Iulie 2017

propuse la obiective
Constatarea neregulilor şi

Director

Semestrial

stabilirea acţiunilor de corectare
Analiza informaţiilor privind

Decembrie 2016
Mai 2017

Director

Anual

Iunie 2017

Director

Anual

Iulie 2017

Director

Anual

Iulie 2017

progresul ȋnregistrat ȋn atingerea
ţintelor
Evaluarea impactului asupra
comunităţii
Prezentarea generală a
programului realizat ȋn atingerea
ţintelor şi actualizarea
activităţilor din PAS ȋn urma
evaluării
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GLOSAR
AJOFM

– Agentia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă

AMG

– Asistent Medical Generalist

CCD

- Casa Corpului Didactic

CDL

- Curriculum în Dezvoltare Locală

CJ

- Consiliul Județean

CJRAE

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

CL

- Consiliul Local

DSP

- Direcția de Sănătate Publică

FSE

– Fondul Social European

IPT

– Invățământ profesional și tehnic

ISJ

– Inspectoratul Școlar Județean

MENCS

– Ministerul Educatiei Naționale şi Cercetării Stiinţifice

ONG

- Organizație Non-Guvernamentală

PAS

- Planul de Acțiune al școlii

PLAI

- Planul Local de Acțiune pentru Invățământul profesional si tehnic

PRAI

- Planul Regional de Acțiune pentru Invățământul profesional și tehnic

SMART

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

SPP

– standard de pregătire profesională

TIC

– Tehnologia Informațiilor și Comunicării

TVET (engl) - Învățământ Profesional și Tehnic
UE

- Uniunea Europeană
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ANEXE
Situații statistice 2011/2016
Tabele anuale cu situația elevilor
Tabele anuale cu cadrele didactice
Rezultatele elevilor/an scolar
Utilizarea celor mai adecvate metode de invatare si pragmatismul pregatirii profesionale a
cadrelor didactice isi gasesc expresia in rezultatele

foarte bune inregistrate de elevii nostrii la

examenele de absolvire. Astfel, asa cum rezulta din statistici, realizarile elevilor pe ani de studii sunt
atașate ca anexe ale prezentului PAS.

Grafice de desfășurare a activității în Scoala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani
Orare
Grafice de alternanță Instruire teoretică – instruire practică
Incadrări anuale
Proiectul activităţilor educative şcolare, extraşcolare

şi extracurriculare .

Activitatea de perfectionare
Parteneriate 2011-2016
Proiect Instrumente moderne de predare-învățare pentru creșterea performanțelor
școlare ale elevilor din învățământul postliceal sanitar” proiect cofinațat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
”Investește în oameni”
Evolutia planului de şcolarizare 2011-2016
Dotări IT şi multimedia
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