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I. Argument:
În întreaga Europă, guvernele ţărilor sunt permanent preocupate de problema sănătăţii,

căutând noi căi de obţinere a îngrijirii de înaltă calitate.
Asistenţii medicali reprezintă cel mai larg grup de profesionişti ai sănătăţii, rolul lor fiind

fundamental în menţinerea şi îngrijirea acesteia. Acest rol a fost recunoscut în 1977 de către
Consiliul Europei printr-o directivă generală de îngrijire a sănătăţii, iar mai recent, în 1995, în
raportul Consiliului Europei privind rolul şi educaţia asistenţilor medicali. Conferinţa de la Viena
din 1988 a marcat o răscruce în profesia asistenţilor medicali din Europa, decizia luată la acest
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eveniment fiind hotărâtoare în reorientarea educaţiei şi practicii asistenţilor medicali, influenţând
schimbarea agendei şi a scopurilor OMS referitoare la îngrijirea sănătăţii.

Noile scopuri ale practicii profesionale au fost:
1.Îngrijirile de sănătate primară;
2.Promovarea şi menţinerea sănătăţii;
3.Prevenirea bolilor.
În România, ca de altfel în marea majoritate a ţărilor dezvoltate, pe măsură ce vârsta

medie a populaţiei creşte şi bolile cronice sporesc, cererea de noi lucrători în domeniul sanitar
este tot mai mare. Pacienţii, cei care au nevoie de progresele realizate în ceeace priveşte grija
pentru sănătate, nu pot avea acces la acestea şi nu pot beneficia de ele dacă nu există forţă de
muncă puternică şi bine pregătită. Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare
profesională spre mediul social, economic şi cultural, spre societate, în ansamblul său, prin
consolidarea relaţiilor de colaborare dintre educaţie şi formare profesională cu piaţa muncii,
cercetare, dezvoltarea spiritului antreprenorial, reprezintă, în egală măsură, atât direcţii de
acţiune, cât şi deziderate ale societăţii contemporane.
Destinat deopotrivă celor din interiorul şcolii, Proiectul de dezvoltare a şcolii concentrează
atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, aptitudini, atitudini, competenţe),
asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse
umane, resurse material
–financiare, relaţii sistemice şi comunitare).
Proiectul de dezvoltare asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă
de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate. Favorizează creşterea
încrederii în capacităţile şi forţele proprii, asigură dezvoltarea personală şi profesională, întăreşte
parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare şi, nu în ultimul rând, stimulează
dezvoltarea ethosului şcolar.

SCURT ISTORIC AL ORASULUI SI AL SCOLII

Orasul Dr. Tr. Severin, ste așezat în partea vestică a Olteniei, coordonatele sale fiind 22°

33' longitudine estică și 44° 38' latitudine nordică. Orașul este situat pe malul stâng al Dunării, la

ieșirea fluviului din defileu, în depresiunea subcarpatică a Topolniței, pe drumul european E70,

la 220 km sud-est de Timișoara, 113 km vest de Craiova și 353 km vest de București. Severinul

se află într-o zonă de climă temperat-continentală cu influențe submediteraneene, cu veri însoriteși ierni blânde,care oferă condiții pentru dezvoltarea unor vegetații specifice, cum ar fi migdalul,

smochinul, liliacul, teiul și castanul sau arborii exotici: magnolia, nucul caucazian, Ginkgo

biloba — cea mai veche specie de pe glob.
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Scoala Postliceala Sanitara, dupa numele ei vechi, s-a numit scoala profesionala de surori

si moase Tr. Severin, regiunea Oltenia, ce a afost infintata in urma cu aproximativ 81 ani.

Ulterior a devenit scoala tehnica sanitara cu o durata de 2 ani pana in 1978 cand s-a desfintat

aparind noua forma de invatamant- liceul sanitar.

Liceul sanitar a functionat pana in 1994 concomitent cu infintarea din 1990 a Scolii

Postliceale Sanitare cu specializarile Asistent medical generalist, Balneofizioterapie si Asistent

medical de farmacie.

II. Context legislativ

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput având la bază:

 Strategia Dezvoltarii Învăţământului preuniversitar;

Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,aprobat prin
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării;
 Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale;
Legea nr. 35 / 2006,privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011,privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,aprobat
prin O.M.E.C.T.S nr. 4925/08.09.2005;
Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S.;
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;
Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Ordonanţa de urgenţă nr.75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata prin
Legea nr. 87/2006;
O.M.E.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după
finalizarea învăţământului obligatoriu;
Ordinul MECI nr. 5132 / 2009,privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
Ordin MECTS nr.4247/21.06.2010,privind Regulamentul Consiliului Naţional al elevilor;
Ordinul MECI nr.5025 / 2009,privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de
certificare a competentelor profesionale;
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O.M.E.C.T.nr. 2713 / 29.11.2007, referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a
planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist
pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal;
O.M.E.C. nr. 5042 din 27.09.2005,referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională,
a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea Asistent medical de farmacie;
O.M.E.C.T. nr. 2288/28.09.2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a
planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea.

III.DIAGNOZA
1.Priorităţi naţionale, regionale şi locale

Priorităţi la nivel local

 Aplicarea corectă a planurilor – cadru de învăţământ, a curriculumului naţional şi a celui
la decizia şcolii;

 Realizarea planurilor de şcolarizare;
 Promovarea unei politici de personal bazată pe criterii de competenţă profesională;
 Consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii desfăşurate în şcoală prin comisiile

metodice şi prin raportul anual;
 Dezvoltarea profesională, atât a managerilor, cât şi a cadrelor didactice, prin organizarea

şi desfăşurarea cursurilor de formare psihopedagogica şi prin desfăşurarea unor schimburi
de bună practică şi popularizarea experienţelor (prin cercurile pedagogice), în colaborare
cu CCD şi Centrul regional de formare;

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu toţi factorii implicaţi: autoritate
regională şi locală, comunitate locală, instituţii de cultură şi artă, alte instituţii, mass-
media, prin şedinţe, conferinţe de presă, întâlniri de lucru, popularizarea activităţilor;

 Informarea elevilorşicelorlalţi parteneri educaţionali,prin realizarea paginii WEB a Şcolii
Postliceale Sanitare

 Învăţarea centrată pe elev;
 Modernizarea bazei materiale;
 Inserţia pe piaţa muncii atât la nivel naţional cât şi la nivel european;
 Conceperea de materiale pentru instruirea centrata pe elev şi formarea diferenţiată

Lista prioritatilor si obiectivelor regionale si locale
Obiectivul general
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue în sprijinul creşterii
economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.
Obiective specifice:
1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor
2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere
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3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea abandonului şcolar
4. Dezvoltarea parteneriatului cu unităţi sanitare şi şcoli sanitare similare
5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
1. ADAPTAREA COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA CERINŢELE
ANGAJATORILOR

Măsura 1.1 Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor
Măsurat prin:
Număr de elevi cuprinşi în învăţământ postliceal sanitar pe nivele de calificare şi calificări
prioritare
Număr de absolvenţi cu nivelul 5 de calificare care s-au angajat în sistemul sanitar

Acţiuni
Creşterea numărului de absolvenţi cu nivelul 5de calificare pentru domeniul sanitar, astfel încât
acesta să răspundă cerinţelor pieţei muncii

Redimensionarea numărului de clase/nr elevi cuprinşi în învăţământul postliceal sanitar pe nivele
de calificare în raport cu tendinţele de dezvoltare regionale

Măsura 1.2 Restructurarea reţelei şcolare
Măsurată prin:
Număr de clase din învăţământulpostliceal adaptate la cerinţele pieţei muncii

Acţiuni
Prezentarea ofertei educaţionale în reţeaua liceelor şi grupurilor şcolare, popularizarea prin
mijloacele mass-media pentru absolvenţii de liceu

Măsura 1.3 Elaborarea de programe de perfecţionare şi formare profesională pentru cadrele
didactice, medici şi farmacişti în vederea unui proces instructiv-educativ de bună calitate

Măsurată prin:
Număr de programe, de perfecţionare şi formare profesională elaborate în parteneriat cu
Universitatea Craiova,
cu Departamentul de Pregătire Psihopedagogică
Număr de cadre didactice care participă la programele de perfecţionare şi formare profesionala

Acţiuni
Analiza specializărilor cadrelor didactice şi identificarea deficitului de cadre didactice în
specializările Asistent medical generalist, Asistent medical de farmacie;
Îmbunătăţirea accesului la programele de perfecţionare şi formare profesionala

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INFORMARE, ORIENTARE ŞI CONSILIERE
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Măsura 2.1 Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi
Măsurat prin:
Număr de elevi consiliaţi
Număr de seturi de indicator

Acţiuni
Organizarea de campanii de informare, orientare şi consiliere
Atragerea elevilor, cu accent pe cei care provin din familii sărace şi de etnie rroma, către
specializările noastre
Organizarea de cursuri de formare pentru profesorii diriginţi

3. CREŞTEREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE ÎN MEDIUL URBAN ŞI
RURAL, PENTRU TINERII DIN REGIUNE ŞI REDUCEREA ABANDONULUI
ŞCOLAR

4. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ŞCOLILE POSTLICEALE
Măsura 4.1 Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii

Măsurată prin:
Număr de parteneriate realizate la nivel regional
Număr de absolvenţi care se angajează în sistemul sanitar

Acţiuni
Realizarea de parteneriate funcţionale între univesităţile din regiune, unităţi sanitare, unităţi de
învăţământ şi alte organizaţii parteneriale, pentru adaptarea ofertei educaţionale la specificul
pieţei muncii;
Implicarea sporită a unităţilor sanitare în dezvoltarea ofertelor de educaţie, relevante pentru
nevoile de învăţare individual;
Facilitarea angajarii absolvenţilor la partenerii unităţilor sanitare

Indicatori:
Procentul numărului de absolvenţi care se angajează unităţile sanitare sa fie minim30%, pâna în
ianuarie 2018

5.CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE
PIEŢEI MUNCII

Măsura 5.1 Scăderea ratei şomajului în rândul absolvenţilor din sistemul postliceal
Măsurată prin:
Număr absolvenţi care se angajează în primele 6 luni de la obţinerea certificatului de
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competenţe

Acţiuni
Realizarea unei anchete de către ANOFM/AJOFM în parteneriat CNDÎPT,care să ofere
informaţii referitoare la rata şomajului absolvenţilor din seria curentă

Măsura 5.2 Creşterea numărului de elevi care obţin nivelul 5de calificare, în calificări deficitare
pe piaţa munci

Măsurată prin:
Număr absolvenţi care obţin nivelul 5de calificare în calificări deficitare pe piaţa muncii

Acţiuni
Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în concordanţă cu domeniile prioritare
identificate la nivel regional şi local
Completarea cu cadre didactice specializate în domeniile deficitare

Indicatori: atragerea unui numar mare de absolventi de liceu catre invatamantul postliceal

Măsura 5.3 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiune

Măsurată prin:
Dezvoltarea pe proiecte pe fonduri structurale care sa ne dea posibilitatea infiintarii de cabinete
specializate după terminarea şcolii.

Acţiuni
Acordarea de facilităţi tinerilor absolvenţi în înfiinţarea de cabinete medicale şi drogherii.

Piaţa muncii
Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de

restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate,
menţinerea şomajului la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune
economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată.
Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional.
Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au dat şi în judeţele
regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.
Din analiza balanţei şomaj -locuri de muncă la nivelul regiunii SV Oltenia în perioada 2010-
2014 , pentru care avem date disponibile, se desprind câteva aspecte relevante: în domeniile:
comerţ, construcţii şi lucrări publice, estetica şi igiena corpului omenesc, tehnici poligrafice,
turism şi alimentaţie publică, numărul de locuri de muncă vacante a depăşit numărul de şomeri
înregistraţi.
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Concluzii din analiza pieţei muncii:
Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al

şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată -obligă sistemul de ÎPT la:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi
implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi -au găsit un loc de muncă după absolvirea
şcolii.
parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor –prioritate
permanentă a managementului şcolar
participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă -în contrast cu nevoile
de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea
ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi
adecvare competenţelor la cerinţele înschimbare la locul de muncă, etc.
-oferă şcolilor oportunitatea unei implicări active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în
vedere:
creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
adecvarea calificării cu locul de muncă
reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informală
diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de
formare la distanţă, consultanţă, etc.
Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei
de forţă de muncă -trebuiesc avute în vedere pentru:
Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de
şcolarizare şi nevoile de calificare.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în
construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe
creşterea nivelului de calificare şi noile
tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
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Populaţia şcolară
-Regiunea S-V Oltenia
Scăderea demografică se manifestă la nivelul întregii Regiuni S-V Oltenia cu efecte negative
asupra pieţei muncii. Dinamica demografică negativă va trebui compensată prin introducerea
progresului tehnic, creşterea gradului
de pregătire profesională şi nu în ultimul rând a conştiinţei forţei de muncă. Prognoza
demografică este relativă în condiţiile în care România este încă o ţară de emigraţie.
Raportat pe nivele de educaţie, numărul de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal şi gimnazial
au cunoscut cele mai mari scăderi,urmate de populaţia şcolară de nivel primar cu în timp ce
populaţiile şcolare de nivel preşcolar,  au înregistrat creşteri.
Se remarcă însă o creştere a numărului de elevi la şcoala postliceală, cu 15% în anul 2013-2014
faţă de 2012-2013, datorită finanţării de la buget a acestei forme de învăţământ.
Continuarea studiilor liceale prin şcoala postliceală, oferă posibilitatea absolvenţilor să se
specializeze în domenii de interes, atât personal cât şi al pieţei muncii, în perspectiva dobândirii
unor competenţe de nivel cât mai ridicat. Începând cu anul 2007-2008, învăţământul postliceal se
desfăşoară şi cu finanţare de la bugetul naţional.
Pregătirea cadrelor pentru domeniul ,,Sănătate şi asistenţă pedagogică”se realizează prin
învăţământul postliceal, preponderent prin forma cu taxa. Asistăm la o creştere a cererii la
învăţământul ,,cu taxă”, elevii urmăresc integrarea pe piaţa muncii europene, iar şomajul
înregistrat este nesemnificativ comparativ cu numărul absolvenţilor.
La nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se menţine, pe toate grupele de vârstă
şcolară;
Învăţământul postliceal
Continuarea studiilor liceale prin cele două forme ale învăţământului postliceal -
şcoala postliceală şi şcoala de maiştri, oferă posibilitatea absolvenţilor să se specializeze în
domenii tehnice de interes, atât personal cât şi al
pieţei muncii, în perspectiva dobândirii unor competenţe de nivel cât mai ridicat.
Începând cu anul 2007-2008, învăţământul postliceal se desfăşoară şi cu finanţare de la bugetul
naţional.
Din analiza populaţiei şcolare cuprinsă în acest nivel educaţional (anexa 6a) se observă că
numărul elevilor a scăzut. De asemenea gradul de interes este mai mare în rândul populaţiei
feminine decât în rândul populaţiei masculine, acesta şi din cauza calificărilor de interes
preponderent feminin, cerute de piaţa muncii (asistent medical farmacie).
În perioada 2000-2006, numărul de solicitanţi pentru învăţământul postliceal a scăzut permanent
din următoarele cauze:
-clasele de şcoală postliceală şi de maiştri au fost realizate strict la cererea agenţilor economici şi
a persoanelor fizice, cu finanţare de la aceştia;
-economică din regiune;
-nepromovarea acestei forme de învăţământ de către unităţile şcolare.
Oferta educaţională pentru învăţământul postliceal în următoarea perioadă trebuie realizată astfel
încât să fie în deplină concordanţă cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii SV Oltenia, dar să
vină şi în întâmpinarea solicitărilor exprese ale agenţilor economici angajatori.
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2.1.1. ANALIZA PEST(E)
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii
politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta
îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul
social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. De
aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia
de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice PAS în scopul
maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor contexte în activitatea Şcolii Postlicele :

 Contextul politic
–politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de
educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în favoarea
dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră. De asemenea contextul
actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor didactice
în spaţiul european, şi nu numai,reflectată în deschiderea oferită şcolilor de către MEN
-cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului
de învăţământ preuniversitar;
-PRAI, PLAI, Planul de acţiune al Şcolii pentru perioada 2015 -2019;
-cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea
infrastructurii învăţământului şi a resursei umane (programe comunitare MECTS);
-sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene ;
-programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, îmbunătăţirea fondului de carte;
-existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu
finalităţi de educaţie şi formare profesională;
-cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.
 Contextul economic

–situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi elevii au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu
pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare parte
cerinţelor de pe piaţa muncii; ca partener al UE, începând cu anul 2007, România beneficiază de
alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale (cadrul legal favorabil
accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale);
-apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul sanitar asigură într
-o măsură mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul
crescut al firmelor pentru angajarea absolvenţilor);
-orientarea actuală impune translatarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor;
-migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea
pieţei interne şi externe în diversecalificări şi profesii.
Având în vedere politicile de sănătate promovate de Ministerul Sănătăţii,
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reţeaua sanitară s
-a dezvoltat şi în sensul asistenţei medicale private, unităţile sanitare de stat şi
-au îmbunătăţit şi calitatea serviciilor oferite, ceea ce impune angajarea de personal înalt calificat
în număr corespunzător.
La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică, rata
şomajului este foarte mică, datorită privatizării şi supraspecializării în domeniul sanitary.
 Contextul Social

–În cadrul şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist a problemelor sociale (şomaj,
venituri limitate ale elevilor sau ale familiilor etc.), astfel încât poziţia managerilor şi a
colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este că aceasta trebuie să devină un
mijloc de promovare socială;
-fluctuaţiile demografice, rata de promovabilitate la bacalaureat şi instabilitatea locurilor de
muncă influenţează cifrele de şcolarizare ale şcolilor postlicele;
-oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este dependentă
de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;
-aşteptările comunităţii de la şcoală, cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru
educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de
învăţământ în furnizori de servicii educaţionale.
Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei, care
acordă o mare valoare pregătirii sanitare, celei de acordare a primului ajutor, fapt ce determină ca
primele opţiuni ale elevilor la
intrarea în şcolile postliceale, să fie pentru specializările de asistent medical generalist şi de
farmacie.
La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung
asupra întregului sistem de învăţământ şi asupra structurii populaţiei.
Îmbătrânirea populaţiei, fenomen caracteristic ultimilor 20 de ani necesită abordarea diferită a
problemelor sociale şi medicale specifice perioadei actuale.
Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi
local,existând programe pentru combaterea delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, sărăciei,
şomajului.
 Contextul Tehnologic

–se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv -educativ, şcoala oferă baza
materiala şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru
formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna cerinţelor şcolii pentru o
reală dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentat al societăţii de
mâine)
-civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie
actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice;
-răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune
prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;
-generalizarea practicilor educaţionale inovatoare, dezvoltarea unor noi programe naţionale de
sănătate, modernizarea unitatilor sanitare, aparitia unor noi medicamente în companiile
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farmaceutice impune acorduri de parteneriat între şcoală şi aceste instituţii pentru desfăşurarea
stagiilor clinice şi laboratoarelor tehnologice în cadrul specializărilor şcolii noastre;
Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la
îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT.
O atenţie deosebită o constituie dezvoltarea de proiecte şi parteneriate europene,
care asigură mobilitatea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii sistemelor moderne existente în
unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană.
Factori de influenţă:
· Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor şcolare la Internet.
·  Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional.
· Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse programe
derulate.
Factori ecologici:
-integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea
mediului de către unităţile şcolare;
-educaţia ecologică în unităţile deînvăţământ devine prioritară;
-prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu
-reabilitarea termică a clădirilor;
-economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel încât să se
protejeze mediul înconjurător.
Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, 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 confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.
 Contextul medical

Conform statisticilor O.M.S. şi ale M.S, ansamblul de factori externi şi interni au determinat
modificarea morbidităţii în rândul populaţiei, pe primul loc situându-se bolile cardiovasculare,
apoi cancerul şi AVC-urile.
Îmbătrânirea populaţiei, fenomen demografic predominant in ultimii 15 ani, modifică abordarea
medicală a pacientului impunându-se creşterea cheltuielilor privind serviciile medicale, înalta
calificare a personalului, dezvoltarea specialităţilor şi a unităţilor sanitare. De aici rezultă
necesitatea formării, diversificării personalului mediu sanitar pregătit prin Şcoala Postliceală
Sanitară.

2.1.2. Analiza SWOT
Puncte tari

- Programa pentru AMG, aprobată prin O.M.E.C.T.nr. 2713 / 29.11.2007,
este recunoscută în Uniunea europeană;
-Colectivul de cadre didactice este unul valoros şi recunoscut ca atare la nivelul oraşului, colectiv
alcătuit din cadre didactice competente;
-Majoritatea cadrelor locuiesc în zonă;
-Amplasarea şcolii cu multe facilităţi de transport, clădirea şcolii recent reabilitata
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-Directorul adj. al şcolii este înscris Registrul de experti în management, este metodist al ISJ MH
şi are o experienţă în management.
-Strategie adecvată pentru dezvoltarea şcolii;
-Acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante, întâlniri cu elevii şi profesorii din licee;
Puncte slabe
-neaplicarea în practică a documentelor elaboarate de şcoală, care răspund la cerinţele
reglementarilor privind sistemul de învăţământ postliceal,până la acreditare, poate determina
neconcordante în desfăşurarea practică a activităţilor şcolii.
Oportunităţi
Oferta de formare din cadrul CCD;
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice;
Parteneriat cu comunitatea locală, cu ONG-uri, firme;
Activitatea instructiv -educativă de calitate asigură depăşirea planului de şcolarizare;
Adoptarea strategiilor moderne la cursurile de formare susţinute la CCD;
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a se implica in formarea resursei umane de
specialitate
Ameninţări
Scăderea demografică;
Desele schimbări legislative în domeniul educaţiei şi învăţământului;
Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente;
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor
existente;
Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea efectelor
scontate;
Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;

2.2.Analiza mediului intern
-Prezentarea unităţii
Şcoala Postliceală Sanitară funcţioneaza în cladirea situata pe Strada Dorobanti, Nr. 30, Dr. Tr. -
Severin şi se adresează populaţiei şcolare din toate cartierele orasului, inclusiv din împrejurimea
orasului pe o rază de 80 km.
Şcoala noastră va oferi instruire în domeniul „Sănătate şi asistenţa pedagogică”, calificările:
asistent medical generalist, asistent medical de farmacie,
Şcoala cuprinde un singur nivel de pregătire-învăţământ de zi.
Dimensiuni, Funcţiune
Unitatea, ocupă o suprafaţă construită de 540 m
Construcţia este destinată procesului instructiv educativ, precum şi conducerii administrative.

-Adresa: Str. Dorobanti , Nr. 30, Dr. Tr. Severin, Mehedinti;Tel. 0252314338
-Resurse curriculare
Materialele curriculare utilizate în şcoală sunt cele prevăzute prin Curriculumul Naţional:
-programe şcolare
-auxiliare curriculare
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-caiete de lucru
-ghiduri
-cd-uri si softuri educaţionale
Şcoala Postliceală Sanitară este structurata pe doua nivele, parter si etajul unu:

 Numărul sălilor de clasă – 11 ;

 Numărul laboratoarelor - 3 (1 fizică, 1 chimie, 1 biologie);

 Numărul laboratoarelor de informatică - 1;

 Numărul cabinetelor de specialitate-4  ( nursing, chimie, biologie,

informatică) ;

 Bibliotecă cu 68698 volume de carte;

 Spaţii pentru activităţi cultural sportive şi gospodăreşti:

 amfiteatru

 3  grupuri  sanitare

 5 spaţii depozitare materiale didactice

 Centrală termică.

Caracteristici:
•Sălile de clasăşi laboratoarele sunt toate de dimensiuni optime.
•Toate spaţiile sunt dotate cu mobilier ergonomic şi multifuncţional, adecvat destinaţiei fiecăruia.
•Materialul didactic respectăstandardele prevăzute pentru funcţionarea optimăa şcolii.
•Şcoala deţine Autorizaţia sanitară de funcţionare nr.23/22.01.2014 şi Aviz PSI (Adresa nr. 353
din 18.11.2015)
•Pentru asigurarea securităţii, şcoala are sistem de monitorizare video permanent.

- Resurse umane
Proiectul Planului de şcolarizare prevede pentru anul şcolar 2016-2017:

- patru clase asistent medical generalist
- trei  clase asistent medical de farmacie

Cele sapte clase au primit finantare de la bugetul de stat.
La cerinta agentilor economici au fost aprobate 4 clase cu autofinantare pentru anul scolar 2016-
2017;

Personal didactic
Personalul scolii

 Didactic – 66 cadre didactice;

-Titular – 7, din care 3- maistri instructori si 4 profesori;

-Suplinitor - 10;
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- Personal didactic asociat- 49 ( doctori si asistenti medicali)

 Nedidactic - 2;

 Personal auxiliar – 2.

Calitatea personalului didactic:

 Calificat – 100%;

 Necalificat – nu este cazul;

 Grade didactice :

Cadre didactice asociate cu doctorat - 2

Cadre didactice cu gradul I - 3;

Cadre didactice cu gradul II - 4;

Cadre didactice cu definitivat – 2;

Cadre didactice debutante - 7

 Toate cadrelor didactice au urmat cursuri de formare/perfecţionare, cel puţin la

nivelul  Casei Corpului Didactic Drobeta Turnu Severin;

 2 cadre didactice au urmat cursuri de masterat.

c. Personal deconducere
Functia Specialitatea Curs/Grad/Vechime in

invatamant
Director Farmacie

Director adjunct Chimie- Biologie Curs management educaţional
/ Grad didactic.I –14 ani,
înscris în Registrul experţilor
în management
educaţional

d. Personal nedidactic
Functia Nr. posturi Calificare Studii
Ingrijitor 0,5 Da M
Total 0,5
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Gradul de acoperire conform normativelor în vigoare:100%
Grupurile ţintă:
Prezentul proiect de dezvoltare se adresează :
Beneficiarilor direcţi:
-elevii unităţii de învăţământ
-personalul didactic,
-auxiliar şi nedidactic
Beneficiari indirecţi:
-agenţii economici din domeniul sanitar care recrutează forţă de muncă calificată
-părinţii elevilor
-comunitatea locală, angajatorii în domeniul medical şi al sănătăţii

ECHIPA DE PROIECT
Prezentul proiect este o concepţie proprie în cadrul echipei manageriale, în urma unei

analize şi decizii colective a Scolii Postliceale.
A fost elaborat ţinând cont de opiniile şi sugestiile colectivului unităţii, de planurile de acţiune şi
dezvoltare ale scolii aprobate in CA al unitatii.
●Pregătirea în domeniul managementului educaţional
-Cinci dintre profesorii şcolii au absolvit cursuri de management educaţional.
-Directorul şcolii este titular al învăţământului;
- Directorul adj. este titular al învăţământului înscris în Registrul experţilor în management
educaţional, are gradul didactic I, este metodist al ISJ MH şi are experientă în management
educational.
● Asumarea răspunderii în domeniul decizional:
- reglementările în vigoare, specifice instituţiei noastre, stabilesc în mod clar regulile de asumare
a răspunderii individuale şi collective.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
● Tipul şcolii: Şcoală Postliceală Sanitară
● Nivelul de şcolarizare: Nivel 5 Postliceal
● Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
● Calificari:
-asistent medical generalist
-asistent medical de farmacie
● Şcoala Postliceală Sanitară este o unitate şcolară pentru învăţământ postliceal,
finanţat din bugetul de stat, dar si resurse proprii, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ, în
forma de zi.
● Predarea se face în limba română.
● Limbile străine studiate în şcoala sunt: limba engleză
● Programul de funcţionare va fi astfel:
- 8.00 – 14
- 14.00 – 21.00
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● Şcoala noastră va forma un asistent medical responsabil, capabil să ofere serviciile medicale de
calitate
În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

- retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale
modernizate);

- adaptat nevoilor de calificare, mobilitate şi flexibilitate;
- bazat pe un management profesional.

Toţi elevii devin competitivi, deoarece şcoala noastră va asigura:
- formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente, în vederea

adaptării la schimbările rapide din domeniul sanitar;
- formarea atitudinilor moral - civice, conforme cu aşteptările angajatorilor.
- şanse egale la instruire.

● PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE
Pentru realizarea, promovarea şi revizuirea ofertei educaţionale va fi înfiinţată

Comisia de promovare a imaginii şcolii, promovarea şi revizuirea ofertei educaţionale.
Promovarea ofertei educaţionale va fi realizată prin:
-flyere
-publicaţii media
-Târgul de oferte educaţionale organizat de Inspectoratul Şcolar MH

IV.STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
IV.1. VIZIUNEA SCOLII
Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.”

Scoala Postliceala Sanitara îşi propune să promoveze o educaţie modernă, care să îi ajute
pe elevi să devină persoane integre, să promoveze valori umaniste în societate, să fie factori
activi în consolidarea democraţiei în România.

Şcoala noastră  urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele
didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei
Cercetării şi Tineretului, în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al
sistemului educaţional. Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei
bune comunicări şcoală-comunitate se doreşte oferirea unui model de progres educaţional,
generator de cetăţeni apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
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IV.2. MISIUNEA SCOLII

“Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi.
Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi împreună cu familia ta te călăuzim
spre reuşită căci tu ne reprezinţi. “

Într-o societate dinamică, orientată spre dimensionarea informatională, scoala estefactorul
esential al formării resursei primare a acesteia-OMUL.
Nevoia de educare si formare la nivelul societătii este din ce în ce mai puternică. Comunitatea în
care există scoala  noastra nu face exceptie de la aceste provocări.

Viziunea de la care porneste strategia manageriala include imaginea unei educatii
centrate pe elev in contextul unei scoli moderne , condusa prin management participativ.

Scoala Postliceala Sanitara  este o scoală cu portile deschise tuturor celor ce doresc să studieze,să
se formeze indiferent de etnie, religie sau vârstă.

Pentru a asigura formarea, la elevi, a unor competente de inalta calitate,un accent deosebit se va
acorda formarii continue a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de
predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe elev, lucrul în echipă, stimularea elevilor cu
nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire a elevilor,
insusirea si respectarea procedurilor specifice, insusireaunui limbaj specific, preponderent în
limba engleză.

IV.3. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi oportunităţii Proiectului de de
zvoltare institutională al Şcolii Postliceale Sanitare

În urma analizei situaţiei demografice, economice, a pieţei muncii şi a întregului sistem
educaţional la nivel local si regional au rezultat următoarele concluzii:
Concluzii din analiza demografiei regiunii
- Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii
natalităţii.
- Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului MH cât şi în mediul rural,
implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine.
Concluzii din analiza pieţei muncii:
Urmărind obiectivele în domeniul politicii de ocupare a forţei de muncă creşterea gradului de
ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor creşterea ocupării forţei de muncă;

Recomandări privind dezvoltarea Scolii Postliceale Sanitare

Având în vedere evoluţiile prognozate de ocupare a forţei de muncă, structura
calificarilor propuse sunt in acord cu cererea de forţă de muncă în acele sectoare unde se
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estimează a fi creşteri ocupaţionale, din analiza perspectivei dezvoltării economice a judeţului
MH. a rezultând un trend ascendent în viitor pentru domeniul Sănătate şi asistenţă pedagogică.
Procesul de îmbătrânire demografică, coroborat cu tendinţa de descreştere a populaţiei determină
reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea următoarele implicaţii:
reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii,
având totodată în vedere oferirea de servicii de orientare şi consiliere; excedent de cadre
didactice; abordarea unor nevoi educaţionale specifice (spre exemplu nevoia de personal calificat
în asistenţa socială şi medical).
În ceea ce priveste scaderea populatiei prescolare si scolare si, mai ales, planificarea retelei
scolare din judet, consideram ca actiunile care vor avea loc, la nivel national, în perioada
urmatoare, vor avantaja dezvoltarea şcolii postliceale si anume:
-cresterea numarului de absolventi ai liceului fara diploma va conduce la orientarea acestor
absolventi spre scolile postliceale;
-cresterea interesului partenerilor în calificarea unui numar mai mare de persoane cu abilitati
practice sporite.
Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului, cât şi în mediul rural, implică
asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine careia se adresează în mare masură
calificările propuse;
Învăţământul postliceal cunoaşte o dezvoltare semnificativă la nivelul învăţământului
mehedintean şi al învăţământului superior.
Majoritatea şcolilor postliceale sanitare sunt autorizate sau acreditate cu doar două calificări
profesionale (Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie), de aceea sunt
necesare şi alte calificări pentru acoperirea nevoilor de formare la nivel local si regional.

Resursele pentru formarea profesională de care dispune scoala pentru calificarile propuse
(cadre didactice calificate, cu experienţă didactică şi dotarea materială) vor fi completate prin
parteneriate cu agenţii economici, care vor conduce la obţinerea de suport, pentru
completareabazei materiale si la cunoaşterea de către unitatea de învăţământ a ceea ce doresc
angajatorii de la absolvenţii scolii.

Scoala Postliceala Sanitara va facilita stabilirea unor relatii de parteneriat extern pentru
pregătirea profesională, fapt care va asigura un nivel de calificare superior care va conduce la
cresterea prestigiului scolii si atragerea de elevi in cadrul scolii in anii urmatori.
Proiectul de dezvoltare, calificarile si cifrele de şcolarizare propuse de către Şcoala Postliceală
Sanitară sunt fundamentate pe baza următoarelor criterii:
-evoluţia demografică a populaţiei de liceu;
-capacitatea instituţiilor de învăţământ postliceal de a răspunde la cererile beneficiarilor;
-opţiunile elevilor şi absolventilor de liceu;
-numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă si fara diploma
de bacalaureat din promoţia 2014, 2015 şi din promoţiile anterioare;
-readucerea, în sistemul educaţional, a persoanelor care nu au finalizat învăţământul superior sau
nu au dobândit o calificare profesională.
-luarea în considerare a mesajelor provenite de la nivelul mediului economic şi social.
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-studiile privind evoluţia în perspectivă a pieţei muncii;
-tendinţele privind dezvoltarea regională şi a zonei care se află unitatea de învăţământ;
-analize ale situaţiilor actuale şi previzionate privind aspectele demografice, economice, de piaţă
a muncii şi context educaţional;
-prevederile Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi
Tehnic în perspectiva 2016 (PRAI);
-prevederile Planului Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic
în perspectiva 2016 (PLAI)

Proiectul de dezvoltareal Şcolii PostlicealeSanitare este fezabil prin resursele de care dispune
şcoala, atât materiale (dotare specifică tuturor celor patru calificări profesionale ) cât şi umane
(cadre didactice calificate şi cu experientă
didactică, director cu experienţă didactică de peste 14 ani şi în management specific şcolilor cu
profil sanitar de peste 6 ani).
Sănătatea reprezintă unul din domeniile prioritare în dezvoltarea unei societăţi normale în orice
perioadă, şi unul din elementele de bază în adaptarea populaţiei la mediu. Drept urmare, noi
răspundem nevoilor de cadre medicale cu pregătire medie, specializărilor medicale şi tipurilor de
spitale din judeţ.
Şcoala noastră, răspunzând solicitărilor venite din partea comunităţii, îşi propune promovarea
valorilor printr-o bună pregătire teoretică şi practică, care să permită elevilor care termină liceul
să se califice pe un domeniu prioritar şi o bună integrare în unităţile sanitare.
Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţiişi ale Ministerului Sănătăţii, un ansamblu
de factori externi şi interni au determinat modificarea morbidităţii în rândul populaţiei, pe primul
loc situându-se bolile cardiovasculare, urmate de cancer şi apoi de accidentele vasculare
cerebrale.
Îmbătrânirea populaţiei, fenomen demografic predominant în ultimii ani, modifică abordarea
medicală a pacientului
impunându-se creşterea cheltuielilor privind serviciile medicale, o înaltăcalificare a personalului,
dezvoltare a specializărilor şi a unităţilor sanitare. De aici rezultă necesitatea formării,
diversificării personalului mediu sanitar pregătit prin Şcoala Postliceală Sanitară.

IV.4.Fundamentarea minimală şi maximala a proiectului

Aspectul minimal al proiectului de dezvoltare instituţionalăal Şcolii Potliceale Sanitare se
regăseşte în obiectivele specifice prefigurate pe termen scurtîn planul managerial,în itemii de
evaluare periodicăşi finală.
Asigurarea resursei umane de specialitate s-a realizat prin respectarea legislaţiei, în ceea ce
priveşte personalul didactic, prin încheierea contractelor de muncă pentru personalul nedidactic
sau contracte de prestări servicii pentru personalul colaborator.
Baza didactico-materială necesară este pregătită pentru funcţionarea şcolii şi respectă standardele
de funcţionare precizate de M.E.N.. Curriculum-ul este stabilit prin ordin de ministru.
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Regulamentul Intern s-a elaborat pentru toate categoriile de personal şi pentru elevi, pentru toate
persoanele care vin în contact cu şcoala.
Aspectul maximal al proiectului de dezvoltare instituţională al Şcolii Postliceale Sanitare,
stabileste o proiecţie pe termen mediu şi lung, referitoare la demersurile concrete ce se impun a fi
implementate pentru asigurarea unităţii,coerenţei şi continuităţii cerinţelor educative, în
perspectiva pregătirii elevilor pentru exercitarea profesiei alese, cu şanse egale de integrare în
piaţa muncii.
Stabilirea măsurilor concrete este o ancorare în relitatea imediată şi urmăreşte realizarea
obiectivelor specifice ale proiectului conferindu-i viabilitate.

Delimitarea termenelor pentru realizarea obiectivelor pe termen scurt (lunar,semestrial,an
şcolar), mediu sau lung (4ani), confer proiectului de dezvoltare calitatea concretă a prognozelor
făcute.Creşterea răspunderii personale şi a răspunderii colective este determinată de stabilirea
responsabilităţilor şi conduce la realizarea obiectivelor propuse.

IV.5.Ţinte strategice

Până la sfârşitul anului 2019, Şcoala PostlicealăSanitară, va fi recunoscută pentru:
I.Implementarea unei politici de adaptare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă

de muncă, diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii .
II.Transformarea şcolii într-o organizaţie care asigură o educaţie de înaltă calitate,

accesbilă, permisivă şi adaptată nevoilor elevilor, cuabsolvenţi profesionişti, buni cunoscători ai
tehnicilor de îngrijire şilimbajului specific.

III.Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii, în vederea asigurării mijloacelor
necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe aplicarea celor mai noi tehnici
de îngrijireşi utilizarea metodelormoderne de predare/ învăţare/evaluare.

IV.Implementarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului
colectiv al şcolii.

V.Crearea unui parteneriat educativ eficient, cu parteneri locali şi regionali, pentru
sprijinirea inserţiei profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii.

IV.6.Planuri operaţionale 2015-2016

Obiective prioritare ale Scolii Postliceale Sanitare Drobeta Turnu Severin

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe îmbunătăţirea actului
educaţional din şcoală, astfel încât elevii să devină într-adevăr beneficiarii eforturilor umane şi
financiare ale şcolii şi societăţii.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere următoarele obiective prioritare:

 Creşterea calităţii actului educaţional;

 Asigurarea resurselor umane şi materiale;
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 Dezvoltarea personală a elevilor;

 Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării la programele societăţii.

Politica managerială se va concentra pe următoarele priorităţi:

 Educaţia pentru o societate deschisă;

 Asigurarea complementarităţii educaţiei formale/nonformale/informale/învăţare

permanentă;

 Formarea competenţelor cheie;

 Respectarea echităţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului;

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a

elevilor;

 Dezvoltarea unui învățământ incluziv (de asigurare a egalității de șanse în educație și

de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate);

 Dezvoltarea durabilă şi asigurarea coeziunii economice şi sociale;

 Deschiderea şcolii către societate, parteneriatul şcoală-familie-comunitate;

 Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

Ca structură organizaţională, Scoala Postliceala Sanitara Drobeta Turnu Severin îşi
propune:

 Să-şi dezvolte propria strategie prin diagnoză şi feed-back, prin planificarea

acţiunilor, prin implementare şi evaluare în sens constructiv;

 Să sprijine iniţiativa;

 Să promoveze valorile;

 Să promoveze şi să dezvolte parteneriate interinstituţionale;

 Să evalueze punând accent pe dezvoltare.
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IV.7.Etapele de realizare a PLANULUI DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ
În anul şcolar 2015/2016 se doreste demararea activităţilor propuse pentru asigurarea ţintelor
strategice;
În anul şcolar 2016/2017 se vor dezvolta activităţile propuse pentru asigurarea ţintelor strategice;
Înanul şcolar 2017/2018 se va asigura consolidarea rezultatelor bune obţinute în primii doi
ani,evaluarea şi reglarea activităţilor propuse pentru asigurarea ţintelor strategice
Etape în vederea elaborării P.D.I.:
CICLUL DE VIATA: 3 ANI

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ a fost elaborat pentru perioada 2015-
2019 de către echipa managerială, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii şi
membrii Consiliului de Administraţie, în baza informaţiilor şi dezbaterilor din cadrul Consiliul
Profesoral.
Astfel, s-au stabilit punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările precum şi principalele
direcţii pentru dezvoltarea instituţională pe termen mediu. Proiectul este rodul unei gândiri şi
decizii colective, valorificându-se atât experienţa echipei manageriale, cât şi iniţiativele şi
sugestiile întregului personal didactic.

Acţiuni în vederea elaborării PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
ACTIUNI RESPONSABILI TERMEN
1. Stabilirea echipei de lucru şi
a responsabilităţilo

Directorul Septembrie 2014

2. Informarea partenerilor
sociali în legătur
ă cu procesul de
elaborare a P.D.I.
3. Culegerea informaţiilor
pentru elaborareaP.D.I. prin:
chestionare aplicate elevilor,
unităţilor sanitare şi
farmaceutice, 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;

Directorul

Director

Octombrie 2014

Noiembrie 2014
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corelarea cu priorităţile
identificate la nivel regional şi
loc

4. Colaborarea cu celelalte
şcoli din Regiunea Sud-Vest
Oltenia
pentru colectarea şi
prelucrarea
informaţiilor în vederea
analizei
mediului extern.

Director Noiembrie 2014–februarie
2015

5. Stabilirea priorităţilor,
obiectivelor şi domeniilor
reieşite din analiza
chestionarelor şi includerea lor
în planurile operaţionale din
PDI si
Planul Managerial al şcolii.

Directorul
Responsabil CEAC

Martie 2015

6. Autoevaluarea activitatilor
derulate in sem I al anului
scolar 2014-2015

Directorul
Responsabil CEAC

Mai 2015

7. Elaborarea planurilor
operaţionale cu accent pe
procesul de
predare -învaţare.

Directorul
Responsabil CEAC

Aprilie 2015

Surse de informaţii:
1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (portofolii ale cadrelor didactice, comisiilor
metodice şi ale Comisiei CEAC, consiliului elevilor, parteneriatelor şcolii, oferta de şcolarizare).
2. Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale CA, rapoarteale
echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente).
3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii.
4. Date statistice din judeţul Mh şi PRAI si PLAI.
5. Chestionare, discuţii, interviuri
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V.IMPLEMENTAREA STRATEGIEIBugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru
perioada 2015-2019
Venituri /
cheltuieli

AN SCOLAR
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Venituri din taxe
şcolare

501425 521525 501425 501425

Cheltuieli de
personal

422956 443956 422956 422956

Cheltuieli cu
întreţinerea şi
serviciile

78469 78469 78469 78469

Cheltuieli cu
acţiunile şi
programele
cuprinse în
Proiectul de
Dezvoltare
Instituţională

Venituri de la
buget

820019 840032 820020 820019

Cheltuieli cu
întreţinerea şi
serviciile

73539 73539 73539 73539

Cheltuieli de
personal

746480 7464480 7464480 746480

Cheltuieli cu
acţiunile şi
programele
cuprinse în
Proiectul de
Dezvoltare
Instituţională

Bugetul a fost elaborat pe 4 ani şcolari, luând in considerare taxa anuală de 1700 lei şi creşterea
numărului elevilor în anii al 2-lea şi al 3-lea de funcţionare cu câte 100 elevi, iar în anul al 4-lea
cu 50 elevi (faţă de anul al 3-lea, respectiv: 150 termină şcoala din cei 350 şi vin 200 nou
înscrişi)
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VI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI
Evaluarea are ca scop stabilirea raportului între performanţele obţinute şi cele

intenţionate, precum şi corectarea rezultatelor în sensul dorit.
Evaluarea se va face periodic, la date stabilite de Consiliul de Administraţie al ŞcoliiPostliceale
Sanitare, fără a se depăşi 6 luni, iar la sfârşitul perioadei de derulare a proiectului se va face o
evaluare sumativă.
Sursele de date vor fi:
Indicatori şcolari;
Activitatea elevilor,implicarea lor în activităţi de voluntariatşi practica de specialitate;
Evaluarea formativă a elevilor şi documentele de evaluare completate
Activităţile extracurriculare;
Procesele verbale ale Consiliului de Administraţie;
Rapoartele / procesele verbale ale comisiilor;
Rapoartele individuale ale cadrelor didactice

Instrumente de evaluare:
Autoevaluarea;
Chestionare de evaluare;
Observaţia;
Fise de apreciere;
Înregistrări video;
Rezultatele materiale ale proiectelor;
RAEI

Itemi de evaluare:
- Calitatea învăţării;
- Calitatea comunicării şi a relaţiilor interpersonale;
- Calitatea managementului instituţiei.
VII.REZULTATE AŞTEPTATE

A). CURRICULUM
Lărgirea gamei de specializări în domeniul sanitar şi în alte specializări solicitate pe piaţa
muncii.
Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel
puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală, în specialitate, prin acte de voluntariat,
în locaţii diferite.

B). RESURSE UMANE
 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate

pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;
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 40% din numărul cadrelor didactice care predau vor efectua cel puţin un stagiu de
formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura
managementul eficient al clasei;

 30% dintre absolvenţii şcolii să fie inseraţi în câmpul muncii,conform pregătirii;
 90% dintre elevi să promoveze examenul de absolvire cu medii peste 7.00;
Anual, procentul de promovabilitate sa fie peste 80%.

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE
Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;
Baza didacticăsăse dezvolte cu material didactic de ultima generaţie (aparaturăde laborator,
manechine şi simulatoare, mijloace electronice de copiere, sisteme audio şi video pentru
înregistrare şi redare)
D). RELAŢII COMUNITARE
Încheierea a cel puţin 3 parteneriatecu unităţile şcolare din judeţ şi din ţară(pentru schimb de
bune practici şi recrutare);
Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale, cu instituţii sanitare
pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale;
Încheierea a cel puţin 3 convenţii pentru desfăşurarea activităţilor practiceşi a stagiilor clinice
ale elevilor;
Realizarea anuală a unui album foto/C.D. care să reflecte implicarea elevilor şi profesorilor în
activităţi de voluntariat şi alte activităţi extracurriculare;
Anual, cel puţin două apariţii in mass-media locală.

Director: Prof. Alecsandru Delia- Gabi
Director adjunct: Prof Balaci Daniela


