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INTRODUCERE
ARGUMENT
Școala este o instituție esențială a societății, iar rezultatele acesteia influențează atât evoluția
beneficiarilor direcți, cât și pe cea a comunității din care face parte. Dezvoltarea viitoare a unei
unități școlare trebuie să se bazeze pe o foarte bună cunoaștere a serviciilor educaționale pe care
aceasta le oferă comunității și a posibilităților concrete pe care le are aceasta la un moment dat, dar
și pe ceea ce își doresc în viitor beneficiarii direcți și indirecți ai educației.
Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea
învăţământului: ”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea
personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea
unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor
trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.
Planul de acțiune al școlii este un document și totodată un instrument de lucru necesar unității
școlare, deoarece asigură o imagine reală și o analiză a ceea ce a fost și este școala, dar, în același
timp, proiectează pe termen lung activitatea viitoare, trasând obiective clare. Dezvoltarea unității
școlare este văzută din perspectiva creșterii calității educației oferită membrilor comunității.
Procesul de planificare a dezvoltării unității școlare este elementul central în asigurarea calității
educației oferite de unitatea școlară.
PAS 2016-2021 la nivelul Colegiului Tehnic ”Media” este fundamentat pe PRAI şi PLAI şi
adaptat la tendinţele previzionate şi datele concrete ale contextului naţional şi local, la cerinţele
pieţei muncii, precum şi la datele concrete ale şcolii (analizate în studiul diagnostic efectuat) şi
nevoile identificate ale educabililor.
Setul de valori care alcătuieşte cultura Colegiului Tehnic ”Media” este într-o strânsă corelaţie cu
obiectivele şi ţintele stabilite la nivel local, regional şi naţional. Analiza celor prezentate va
fundamenta decizii care vor conduce la creşterea legitimităţii şi recunoaşterii şcolii, la creşterea
satisfacţiei beneficiarilor (elevi, angajatori, părinţi etc).
Planul de acțiune al școlii (PAS), având o valoare strategică, este conceput pentru o perioadă de 4
ani și stabilește obiective și termene clare pentru activitatea Colegiului Tehnic Media, pe
componentele structurale:
 Componenta strategică- misiunea, țintele și opțiunile strategice
 Componenta operațională- programele de dezvoltare și activitățile concrete din
planurile operaționale prin care se ating țintele și se realizează misiunea propusă
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CONTEXTUL LEGISLATIV
Acest proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte
normative si documente:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare
2. O.M.E.C. nr. 3125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului școlar 2020-2021
 O.M.E.C. nr. 5.259/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 cu
modificările și completările ulterioare (OMEC nr. 4.667/06.07.2020, O.M.E.C. nr.
5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2)
3. O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar
4. O.M.E.C. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
5. O.M.E.C. nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei
de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
6. O.M.E.C.T.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu
completările și modificările ulterioare
7. O.M.E.C. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
școlarizare, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ
particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei
de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
8. O.M.E.C.T.S. nr. 5568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a unităților de învățământ cu program sportiv integrat cu modificările ulterioare
9. O.M.E.C.S. nr. 3160/2017 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de
organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de invăţământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4619/2014
10. O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ și Precizările M.E.C./ 2019
11. Legea nr. 221/2019 prin care este prevenit și combătut bullying-ul în spațiile destinate
învățământului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul
Oficial din 10 iunie 2020, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia.
12. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri
pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
13. Planul de dezvoltare instituțională al I.S.M.B. pentru perioada 2014-2019
14. Legea nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ
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15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
16. Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de
învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr 1409/2007 și Legea nr. 29/2010 de
modificare a Legii 35/2007
17. Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul Educație
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PARTEA I- DIAGNOZA
I.1. SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI
,,Învățământul poligrafic românesc are o istorie scurtă care se identifică, în fapt, cu istoria
acestei instituții și cunoaște trei etape distincte: o copilărie zbuciumată, plină de piedici, de poticniri
și căutări, o adolescență marcată vizibil de frământările epocii în care s-a născut, s-a zbătut și a
supraviețuit și o tinerețe în prag de maturitate, aflată acum pe mâinile unor dascăli merituoși”
(Budescu, Victor- ,,Din istoricul învățământului poligrafic din România”)
Colegiul Tehnic Media este amplasat pe strada Jiului, nr 163, între cartierele Pajura și
Dămăroaia, nu departe de Piața Presei Libere și Centrul Expozițional ROMEXPO. În vecinătate se
găsesc Școala Europeană, Grupul Școlar ,,Dimitrie Paciurea, Școala Gimnazială Nr 178, Școala
Gimnazială ,,Nicolae Grigorescu’’, Biserica ,,Sfânta Vineri Pajura, Hotelul Diplomat, Sediul
A.C.R., Benzinăria Lukoil, Sediul PETROM, complexul comercial FLORA.
Colegiul Tehnic Media este de 50 de ani o instituție reprezentativă pentru învățământul tehnic și
vocațional sportiv bucureștean. În prezent, Colegiul Tehnic Media este singura instituție de învățământ tehnic
din țară care asigură o instruire de specialitate de nivelul 4 și 5 în domeniile tehnici poligrafice şi producție
media.
Învăţământul specializat pentru industria media (poligrafie şi cinematografie), a fost instituţionalizat în
anul 1948 prin înfiinţarea la Bucureşti a două unităţi şcolare de profil:
Şcoala Medie Tehnică, având ca for tutelar Ministerul Industriei, apoi din 1949,
Ministerul Artelor, din 1950 Direcția Generală a Editurilor, Presei și Difuzării, apoi
Direcția Generală a Industriei Poligrafice, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă,
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Centrala Industriei Poligrafice
- Şcoala Profesională de Arte Grafice „Dimitrie Marinescu” care și-a asumat misiunea
formării cadrelor pentru industria poligrafică.
În anul 1966 apare Legea nr. 2 cu privire la organizarea și funcționarea liceelor de
specialitate și astfel se înființează Liceul Industrial de Poligrafie și Cinematografie cu sediul
actual din Strada Jiului, Nr. 163 cu două profiluri poligrafie și cinematografie. Potrivit legii, liceul
avea dublă subbordonare: Ministerul Învățământului, în competențele căruia intrau problemele de
învățământ (îndrumarea procesului instructiv-educativ și elaborarea documentelor școlare pentru
obiectele de cultură generală) și ministerul de resort (Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă), care
avea în sarcină asigurarea bazei materiale și elaborarea documentelor metodologice pentru
disciplinele de profil și instruire practică.
În anul 1967 se schimbă denumirea în Liceul Industrial de Poligrafie și Tehnică
Cinematografică nr. 16, urmând ca apoi să poarte denumirea de Grup Școlar Industrial de
Poligrafie. Între 1968 și 1974 liceul a funcționat în sediul din strada Argeș, nr. 7.
Începând cu anul şcolar 2000 – 2001 denumirea unităţii şcolare a devenit Colegiul Tehnic
Media.
Construcția clădirilor actualului colegiu a început în anul 1963 și s-a realizat în 3 etape: în prima
etapă (1963-1965) s-au construit școala și atelierul mic, în etapa a doua (1966-1968) s-au construit
căminele și cantina, iar în etapa a treia (1974-1976) s-au construit atelierul mare și sala de
gimnastică.
-
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Începând cu anul școlar 1969-1970, potrivit hotărârii Centralei Industriei Poligrafice,
înscrierile în liceu se făceau numai pe județe, cu recomandarea întreprinderilor respective. Prin
recomandarea făcută, întreprinderea se angaja să asigure candidatului propus bursă de contract pe
durata școlarizării de 2 ani și loc de muncă după absolvire.
În anul 1973 se înființează secția serală a liceului. În anul 1976, profilul cinematografie se
transformă în profil electrotehnic cu două secții electronică pentru cinematografie și electrotehnică
pentru Electrecord.
În prezent, Colegiul Tehnic Media pregătește elevi de liceu, cursuri de zi pe toate filierele:
 Tehnologică, profil tehnic, specializările tehnician poligraf, operator procesare text și
imagine și tehnician producție film și televiziune
 Teoretică – profil real, specializarea ştiinţele naturii.
 Vocaţională – profil sportiv, specializarea handbal fete și băieți, fiind unicul liceu din
Bucureşti cu această specializare.
Școala postliceală pregătește absolvenți de liceu cu sau fără examen de bacalaureat pentru
calificarea cameraman-fotoreporter.
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I.2. PROFILUL ACTUAL AL COLEGIULUI. OFERTA EDUCAȚIONALĂ.
CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ

Date de identificare:
Denumirea: Colegiul Tehnic Media
Localitatea: București, sector 1
Adresa: Strada Jiului, Nr. 163
Nr telefon: 0216675585, 0371360693
Nr fax: 0216684350
Adresa e-mail: colegiultehnicmedia@yahoo.com
Site web: www.colegiultehnicmedia.ro
Niveluri de învățământ: liceal, postliceal
Forma de învățământ: zi

8

I.2.1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
"Ceea ce ne dorim să vedem este copilul în căutarea cunoașterii și nu cunoașterea în
urmărirea copilului." (George Bernard Shaw)

Nr clase

Forma de
invatamant licela
cursuri de zi

Filira / Profil/
Domeniu

Specializare

Teoretică/ Real

Științele naturii

Teoretică/
Umanist

Filologie

Tehnologica/
Tehnici
poligrafice

Tehnician poligraf

Tehnologica/
Producție media
Vocațional/Sportiv
/Handbal
Forma de
invatamant
postliceal
Forma de
invatamant
profesional dual
Forma de
invatamant
profesional

a
IX-a

a Xa

a
XI-a

a
XIIa

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

Tehnician operator
procesare text imagine

3

2

2

1

Tehnician producție film
și Tv

2

2

2

2

2

2

2

2

Instructor sportiv

an I

an II

1

1

Producție media

Cameraman - fotoreporter

Tehnici
poligrafice

Tipăritor offset

an I

an II

an III

Legător

1

1

-

Tehnici
poligrafice

Tipăritor offset

an I

an II

an III

Legător

1

1

-
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Oferta noastră educațională respectă prevederile Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și
stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021 și a fost aprobată de
I.S.M.B. prin elaborarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021. Totodată , oferta educațională
este corelată cu opțiunile exprimate de elevii claselor a VIII-a din școlile gimnaziale din zona colegiului și ține
cont de Studiul C.M.B.R.A.E. privind opțiunile elevilor claselor a VIII-a și ale părinților acestora.
Existența în planul de școlarizare a celor 10 clase a IX-a se justifică prin următoarele
argumente:
1. Oportunitatea specializărilor tehnice , care este demonstrată și de datele statistice care
preconizează o creștere la nivel regional în domeniul mass-media și publicitate. Colegiul
Tehnic Media a încheiat protocoale de parteneriat și convenții cadru pentru desfăşurarea de
către elevi a stagiilor de instruire practică.
2. Baza materială a colegiului care este deosebită pentru domeniul tehnici poligrafice și tehnici
cinematografice și de televiziune și una mulțumitoare pentru învățământul vocațional sportiv.
Colegiul are o dotare a atelierului de tehnici poligrafice şi tehnici cinematografice și de
televiziune de nivel european, inițial prin programul Phare VET 9405 și apoi de la bugetul
local și din venituri proprii. În acest sens, există:
 Instalaţii şi utilaje tipografice pentru întregul flux tehnologic al unei tipografii
 Instalaţii şi utilaje pentru laboratoarele foto şi studiourile de televiziune
De asemenea, colegiul a fost dotat de la bugetul local și din venituri proprii cu aparate foto
și video de calitate.
Pentru învățământul vocațional sportiv baza materială este formată dintr-o sală de sport cu
dimensiuni neregulamentare, un teren de sport cu dimensiuni competiționale cu suprafața de joc din
tartan, tribune și bănci de rezerve, un alt teren de sport cu bitum, cantină, cămine, unde elevii
sportivi pot să fie cazați și să servească masa.
3. Încadrarea cu personal didactic cu experiență și înaltă pregătire profesională (majoritatea este
formată din profesori cu peste 20 de ani vechime în învățământ și cu gradul didactic I).
4. Existența cadrelor didactice specializate pentru domeniile poligrafie și tehnici cinematografice
și de televiziune
5. Nivelul de integrare pe piața muncii a absolvenților învățământului tehnic, în special a celor
de la domeniul producție media
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I.2.2. INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV
A. CURRICULUM
Unitatea școlară aplică planurile-cadru şi programele şcolare elaborate de către Consiliul Naţional
pentru Curriculum şi Evaluare şi Consiliul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic şi aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale. Planurile-cadru de învăţământ
cuprind disciplinele obligatorii, disciplinele opţionale şi facultative, precum şi numărul minim şi
maxim de ore aferente fiecăreia dintre acestea.
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ŞI CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
2020 – 2021
Curriulum-ul elaborat de şcoală este realizabil pe baza programului de colaborare dintre colectivele
de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la specificul local, la nevoile şi
interesele elevilor, dar şi ale cadrelor didactice.

Nr.
crt.

Clasa
9A
9 B,C,D

Filieră / Profil/ Domeniul de
pregătire
Teoretică/Umanist/ Filologie
Tehnologică/Tehnic/

Denumire opțional

Tip

Nr. ore

Lb. romănă

CDS
aprofundare

1

Materiale de legătorie

CDL

90

Producție media
9 E,F

Tehnologică/Tehnic/
Producție media

9 G, H

Vocaţională/ Sportiv/Instructor
sportiv

10 A

Teoretică/Umanist/ Filologie

10 B

Tehnologică/Tehnic/
Tehnici poligrafice

10 C,D

Tehnologică/Tehnic/
Producție media

10 E,F

Tehnologică/Tehnic/
Producție media

10 G,H

Vocaţională/ Sportiv/Instructor
sportiv

SPP
Gestionarea decorului
și a accesoriilor

CDL

90

Pregătire sportivă
practică

CDS
extindere

1

Lb. romănă

CDS
aprofundare

1

Controlul calității
proceselor pre-press

CDL

90

Controlul calității
proceselor pre-press

CDL

Sonorizarea
incaperilor si spatiilor
deschise

CDL

Pregătire sportivă
practică

CDS
extindere

SPP

SPP
90

SPP
90

SPP
1

11

11 A

11 B

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii

Tehnologică/Tehnic/
Tehnician poligraf

11C,D

Tehnologică/Tehnic/

Limba română

CDS
aprofundare

1

Matematică

CDS
aprofundare

1

Chimie - Chimia
vitaminelor

CDS
disciplina
nouă

1

Educația pentru
sănătate

CDS
integrat

1

Tehnica realizării
ambalajelor

CDL

2

Imaginea digitală

CDL

2

Proiectia
cinematografica

CDL

2

Istorie – Istoria
Recentă a României

CDS
integrat

1

Geografie

CDS
aprofundare

1

Pregătire sportivă
practică

CDS
extindere

2

Limba română

CDS
aprofundare

1

Matematică

CDS
aprofundare

2

Educația pentru
sănătate

CDS
integrat

1

Imprimarea
flexografică

CDL

2

Grafică publicitară

CDL

2

Editare și montaj
audio – video

CDL

2

Tehnician operator procesare
text/imagine
11 E,F

Tehnologică/Tehnic/
Tehnician producție film și
televiziune

11 G,H

12 A

12 B

Vocaţională/ Sportiv/Instructor
sportiv

Teoretică/ Real/ Ştiinţe ale naturii

Tehnologică/Tehnic/
Tehnici poligrafice

12 C

Tehnologică/Tehnic/
Tehnician operator procesare
text/imagine

12 D,E

Tehnologică/Tehnic/
Tehnician producție film și
televiziune

12

12 F,G

Vocaţională/ Sportiv/Instructor
sportiv

Istorie

CDS
aprofundare

1

Geografie

CDS
aprofundare

1

Pregătire sportivă
practică

CDS
extindere

2
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B. RESURSE FIZICE ȘI MATERIALE
- Imobilele colegiului
1. Suprafaţa totală a colegiului: 26170 m2
2. Suprafaţa construită: 5885 m2
 Clădire Atelier (parter şi 2 etaje): 898,97x3=2696,92 m2
 Clădire Școală (parter şi 2 etaje): 1071 x 3 = 3213 m2
 Clădire Cantină (parter + etaj) 811,67 x 2 = 1623,35 m2
 Sală sport: 612,85 m2
 Cămin 1 (parter + 2 etaje): 831,85 x 3 = 2495,55 m2
 Cămin 3 (parter + 2 etaje): 831,85 x 3 = 2495, 55 m2
 Cămin 2 a fost dat în folosință Universității București în anul 1991

CLĂDIRE
ATELIER

Laborator/cabinet/sală
curs

Dotări

Tipografie:

- Utilaj tipar offset Heidelberg
-Utilaj fălţuire mecanică
-Utilaj broşat cu termoclei
-Colator (maşină adunat mecanică)
-Maşină tăiat
-Maşină capsat
-Utilaj poleit
-Presă baloţi hârtie reciclabilă

Laborator
formei

pregătirea

-

Masă montaj
Linotronic
Maşină expunere plăci
Maşină developat plăci
Maşină developat filme tipar

Laborator informatică:

2 laboratoare
- 1 x 23 calculatoare
- 1 x 23 calculatoare, 1 imprimanta
1 laptop

Laborator
text/imagine

2 laboratoare
- 1 x 23 calculatoare, 1 imprimantă, 1 tablă
interactivă
- 1 x 20 calculatoare, 1 imprimanta, 1
monitor TV
1 laptop

procesare
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Sistem de tipărire digitală: XEROX
DocoColor 12
- 4 Calculatoare
serigrafie, • Serigraf
• Stand pentru acţionare pneumatică,
electropneumatică
• Calculatoare: 3
 Tampograf

Laborator Tipar digital

Laborator
tampografie

-

Studiou cinematografie:

Laborator foto

Studio TV

Săli de curs

CLĂDIREA
ȘCOALĂ

Săli de curs:
Laboratoare:

-

2 Studiouri
Pupitru montaj audio-video
Aparat foto digital: 8
Cameră video: 6
Staţie grafică
Sală proiecţie
4 Calculatoare
2 Imprimante
Aparat foto digital Konica Minolta: 8
Aparat foto digital Canon 350D: 3
DVD player: 2
Aparat mărit Crocus color: 4
Cântar electronic: 1
Trepied foto: 6
Ghilotină hârtie foto : 1
Camere video: 4
Mixere: 2
Dimere
Sistem de iluminare
Sală de montaj
6 săli de curs

22 săli de curs
- Fizică: 1
- Chimie: 1
- Biologie: 1
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CANTINĂ:

Cabinete:

-

Bibliotecă:

-

Sală mese

Geografie: 1
Istorie: 1
Limba şi literatura română: 1
Consiliere psihopedagogică: 1
Limbi moderne: 1

30.000 volume
Sală lectură cu 20 locuri, 2 calculatoare,
multifuncțională
- Conexiune Internet
Capacitate 100 locuri

Bucătărie

CĂMINE:

Sală de conferințe
Sală de vizionări
Cămin 1 (parter + 2 etaje)

Capacitate 60 locuri
Capacitate 30 locuri
- 240 locuri de cazare
- cabinet medical
- cabinet stomatologic

Cămin 3 (parter + 2 etaje)

-

240 locuri de cazare
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-

Echipamente I.T.:
Reţea Internet cu fibră optică cu 8 routere, 162 calculatoare, 12 laptopuri , 12 multifuncționale,
7 imprimante care acoperă 5 clădiri: clădire Școală, clădire Atelier, clădire Cantină, sală sport,
cămin 1, astfel:
Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru activităţi educaţionale curriculare,
extracurriculare şi extraşcolare precum:
 pregătirea teoretică în sălile de curs, cabinete (geografie, istorie, limba română, limbi
moderne) şi laboratoare (fizică, chimie, biologie şi informatică)
 pregătire practică prin laboratoarele tehnologice (tipar digital, procesare text-imagine, foto,
tehnoredactare computerizată, informatică) şi ateliere (tipografie, studiou de televiziune).
 organizarea de cercuri, dezbateri, seminarii tematice, intâlniri cu personalităţi, activităţi
recreative, activităţi sportive
 pregatirea în vederea susţinerii examenelor de absolvire: certificare competenţe, şcoala
postliceală, precum şi în vederea obţinerii atestatului profesional
 pregătirea concursurilor şi olimpiadelor școlare
 desfăşurarea examenelor de absolvire (certificare competenţe, bacalaureat)
 întâlniri şi lectorate cu părinţii
 organizarea de activităţi festive şi de divertisment: Ziua Colegiului, serbări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 martie etc.)
Au existat preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a
colegiului, folosindu-se fonduri provenite de la bugetul de stat cât şi din venituri proprii.
- Baza materială
Suprafața totală a colegiului măsoară
26170 m2, dintre care 20285 m2 reprezintă spațiu
verde.
Clădirea principală –Clădirea Școală- este construită între anii 1963-1965 și măsoară 3213,04
2
m suprafață desfășurată dispusă pe 3 niveluri (parter+2 etaje), clădirea Atelier este construită între
anii 1974-1976 și măsoară 2696,92 m2 suprafață desfășurată dispusă pe 3 niveluri (parter+2 etaje),
sala de sport este construită între anii 1974-1976 și măsoară 612,85 m2 suprafață desfășurată,
clădirea Cantină este construită între anii 1966-1968 și măsoară 1623,35 m2, iar cele 3 cămine sunt
construite între anii 1966-1968 și au fiecare câte 2495,55 m2 suprafață desfășurată dispusă pe 3
niveluri(parter+2 etaje).
Clădirile sunt toate construite din planșee și stâlpi din beton armat, cu ziduri din cărămidă și
acoperiș tip terasă.
Spațiile de învățământ sunt următoarele:
În clădirea Școală sunt 22 săli de clasă, 5 cabinete (istorie, geografie, limba română, limbi
moderne, consiliere psihopedagogică), 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), 5 birouri (director,
director adjunct, contabilitate, secretariat, casierie), 5 anexe (catedra de matematică, catedra de
religie, catedra de istorie, catedra de socio-umane, catedra de tehnici poligrafice).
În clădirea Atelier sunt 8 săli de clasă, 8 laboratoare, 2 studiouri, 4 cabinete, 3 magazii.
În clădirea Cantină sunt amenajate sala de mese, bucătăria, 4 magazii, biblioteca, sala de
lectură, sala de conferințe, sala de vizionări, arhiva, 5 birouri.
Sala de sport cuprinde terenul de joc, 2 vestiare, 7 birouri ale profesorilor, sala de forță.
În curtea colegiului sunt amenajate 2 terenuri de sport, dintre care unul cu suprafață de joc din
tartan și o tribună cu 414 scaune din plastic și bănci de rezerve , 2 mese de ping-pong.
Biblioteca colegiului dispune de 30000 volume. În anul școlar precedent a fost amenajată și o
sală de lectură cu 20 de locuri, care dispune și de 2 calculatoare și o multifuncțională.
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Colegiul este racordat la toate utilitățile necesare: canalizare, apă, energie electrică, căldură,
telefonie fixă, fax, internet, televiziune.
Sălile de clasă sunt mobilate satisfăcător, luminoase, spațioase, dar cu parchet vechi și degradat.
Unele dintre ele sunt dotate cu videoproiector și aparat de aer condiționat.
Laboratoarele și cabinetele nu funcționează ca săli de clasă, ele fiind folosite doar pentru
desfășurarea orelor de specialitate. Sunt dotate cu tablă SMART, calculator/laptop, videoproiector,
multifuncțională, acces la internet, aparat de aer condiționat. Cabinetele de geografie, istorie, limba
română sunt foarte bine dotate cu materiale şi mijloace de învăţare care permit învăţarea centrată pe
elev.
Colegiul dispune de o sală de festivități cu 60 de locuri și este în curs de realizare extinderea
acesteia la 300 de locuri.
În căminul 1 sunt organizate cabinetul medical și cabinetul stomatologic, care sunt dotate cu
mobilier și echipament medical corespunzător.
Atelierul școală constituie un atu important al Colegiului Tehnic Media, deoarece în cadrul
acestuia se realizează atât instruirea practică a elevilor, cât și obținerea de venituri extrabugetare.
Pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ și pentru a putea realiza activitatea de
tipărire, în anul școlar trecut au fost alocate sume importante din bugetul local și din bugetul de
venituri proprii pentru repararea utilajelor și pentru materiale. În cadrul atelierului școală, la orele
de instruire practică de specialitate, elevii sunt integrați în condiții reale de producție. Ulterior
instruirea practică de specialitate este completată la agenții economici. În atelierele de poligrafie,
tehnici cinematografice și de televiziune, laboratoarele procesare text-imagine, de informatică, foto,
baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice şi a activităţilor de
laborator.
Dotarea / dezvoltarea bazei materiale și resursele financiare pentru procesul de învăţământ în
anul școlar 2019-2020
ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

:
Laptop – 3 buc
Calculatoare 24 buc.
Camere video – 6 buc
Uși clase – 17 buc.
Scaune 146 buc.
Monitor audio – 2 buc.
Monitor calculator – 4 buc.
Imprimanta multifuncțională – 6 buc.
Dulapuri camin – 10 buc.
Carți bibliotecă – 265 volume
Jaluzele
Lenjerii cămin
Dotare cantină ( veselă, cuptor, mașină de spălat vase, mașină de gătit, mașină de feliat)
ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ
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Pentru perioada septembrie – decembrie 2019 compartimentul contabilitate prezintă
următoarea situație:
Fonduri existente

Cheltuieli

Buget local
Cărți, publicații 6000 lei
Pregătire profesională 94.000 lei
Burse 525.720 lei
Ajutoare sociale în numerar 41.590
lei
Buget MEN
Salarii de bază 5.275.317 lei
Plata cu ora 562.056 lei
Indemnizație de hrană 259.949 lei
Vouchere de vacanță 136.300 lei
Burse liceu 23.656 lei
Proiect ROSE 28.479 lei
Burse profesionale 18002 lei
Fonduri extrabugetare
realizat 286.076
lei

Cărți, publicații 6000 lei
Pregătire profesională 93.894 lei
Burse 505.045 lei
Ajutoare sociale în numerar 40.560 lei

Salarii de bază 5.067778 lei
Plata cu ora 560.920 lei
Indemnizație de hrană 259.850 lei
Vouchere de vacanță 136.300 lei
Burse 5482 lei
Proiect ROSE 28.478 lei
Burse profesionale 13.764 lei
168.378 lei

SITUATIA FONDULUI DE CARTE
Miscarea
fondului de
carte
Existente la
începutul
anului şcolar
Intrate
Ieşite
Ramase
Lb. si
literatur
a
romană

Literatură
universală

Sociouman
e

11250

5937

1085

Total publicatii

Cantitate

Valoare

26995

51803,23

1858
25137

363,325
51439,9

Matemati
ca şi
ştiinţe

Biologi
e,
anatom
ie

Dicţionare
,
encicloped
ii

Religi
e

Istorie,
geograf
ie

Arta
spor
t

Altel
e

1611

471

744

116

1851

1953

1977
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C. RESURSE UMANE
Colegiul Tehnic Media ca instituție aflată în subordinea Inspectoratului Școlar al Municipiului
București a funcționat în anul școlar 2019-2020 după o organigramă aprobată de Consiliul de
Administrație și cu un stat de personal aprobat de I.S.M.B., care a cuprins următoarele posturi:
Total cadre didactice: 71
Titulari: 40
Suplinitori: 24
Profesori asociați: 4
Pensionari: 3
Total personal didactic auxiliar: 15
Total personal nedidactic: 17
Grad didactic
Doctorat
Grad I
Grad II
Definitivat
Debutanți
Fara
studii
corespunzatoare
postului/ studenti
Total
cadre
didactice

Nr.
2
26
6
29
7
1

71

Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului. Analiza
în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte:
Conform planului de școlarizare/ planului de încadare în ultimii trei ani gradul de acoperire cu
personal didactic calificat a fost de 100% .
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2019 -2020
Se remarcă ponderea mare a profesorilor titulari 47 – 65%, prin care se asigură continuitatea şi
stabilitatea procesului instructiv-educativ, dar şi a cadrelor didactice cu gradul I: 36 – 50%, ceea ce
reprezintă o garanţie pentru asigurarea unui învăţământ performant si de calitate.
Se remarcă numărul mare al profesorilor titulari (48), ceea ce reprezinta 66% din totalul cadrelor
didactice și a cadrelor didactice cu gradul didactic I (38) ceea ce reprezintă 50% din total.
Formarea continuă şi perfecţionarea / dezvoltarea profesională
Înscrieri la grade didactice:
Enăchescu Mircea, tehnici cine TV, gr.I
Activitatea de auto(perfecţionare) a cadrelor s-a desfăşurat pe mai multe direcţii:
- perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice
- perfecţionarea prin prezentarea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;
- perfecţionarea prin doctorate, cursuri postuniversitare sau masterate specifice
La începutul semestrului I s-a întocmit Planul Managerial al comisiei de formare şi perfecţionare
continuă a cadrelor didactice în anul şcolar 2018-2019, având ca principale obiective/domenii:
proiectarea activităţii comisiei, asigurarea resurselor umane, curriculare, materiale, informaţionale
şi organizaţionale, importanta managementului perfecţionării, managementului resurselor umane,
precum şi Programul activităţilor comisiei de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice
pentru anul şcolar 2019-2020.
S-a prezentat cadrelor didactice ale Colegiului Tehnic Media oferta de programe şi activităţi, pentru
anul şcolar 2019-2020, ce vizează ameliorarea competenţelor ansamblului corpului profesoral în
vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale colective şi individuale, adâncirea cunoaşterii unui
domeniu în vederea dezvoltării profesionale, lărgirea experienţei într-un domeniu în vederea
dezvoltării personale.
Situaţia perfecţionării, an şcolar 2019-2020, se prezintă astfel:
Un numar de 40 cadre didactice au participat la cursuri de formare prin CCD;
- Managementul relatiei Scoala- familie
- Educatie interculturala pentru o scoala noua
- Formarea abilitatilor de viata la adolescenti
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- Prevenirea consumului de droguri la tineri
- Comunicare managerială
Cadre didactice care beneficiază de gradație de merit:4
Cadre didactice care sunt metodiști ai ISMB:5
Cadre didactice care fac parte din Corpul național de experți în management educațional:10
Cadre didactice care sunt experți ARACIP:3
Cadre didactice care au absolvit două facultăți:14
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D. RELAŢIILE ŞCOLII CU MEDIUL COMUNITAR
Colegiul Tehnic Media are o foarte bună relaţie de colaborare cu autorităţíle adminisatraţiei
publice locale, cu I.S.M.B., alte instuţii guvernamentale, agenţii economici, asociaţii şi fundaţii. Ca
rezultat al acestor colaborări s-au semnat 12 convenţii de colaborare cu agenţii economici din
domeniul poligrafie și producție media. Suntem în contact real cu 17 agenţi economici, fapt ce ne
asigură un feedback real asupra faptului că oferta şcolii din punctul de vedere curricular asigură
inserţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor din domeniul tehnici poligrafice şi audio-video.
Elevii Colegiului Tehnic Media au putut beneficia din partea agenţilor economici de stagii
de pregătire practică, având în acest mod acces la utilaje, instalaţii şi echipamente de ultimă oră, la
personal calificat şi cu experienţă în domeniu.
Colegiul Tehnic Media are o bună colaborare cu Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1,
I.S.M.B., Casa Corpului Didactic București, A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, P.R.O.E.D.U.S., Federația
Română de Handbal, Federația Sportului Școlar și Universitar, Poliția Capitalei, Secţia 5 de
Poliţie, Jandarmeria, ONG-uri. În acest sens, elevii din şcoala noastră au participat la următoarele
proiecte și programe extracurriculare și parteneriate organizate în colaborare cu aceste instituţii:
ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
Nr.crt.
Activitatea desfasurata
1.
Concurs”100 de ani de la
Marea Unire”

2.

3.

Coordonatori/
Data
Participanti/Invitati
Manta Ioana – prof.
10.10.2019 coord.
Popa F-11A, loc I
Bogdan I-11F, loc III
Rameta L-11F, loc III
Stefan E-11F, loc III
Marin A-11F, loc III

Concurs de fotografie in
cadrul Festivalului National
de Arte pentru Liceeni
„LicArt”

Zavoianu Adrian16.12.2019 prof.coord
Popescu Pavel 11F,
premiul pentru cea mai
buna fotografie
diversa.

LicArt National – Festival
de Arte pentru liceeni (
Fotografie )

Ianuarie
2019

Zavoianu A- prof.
coord.
Ghita Cristian, 10E
Furculesteanu A, 10E
Popescu Pavel, 11F

Obs.
Loc desf.
Lic. Al.
Vlahuta

Semifinalisti
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ACTIVITATI EXTRASCOLARE

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Participare Proiect
„Amprente Bizantine”tema simpozion
„Spiritualitatea bizantina in
patrimoniul cultural
imaterial universal”

28.09.2019 Parlog Monica
Manta Ioana

Lansare de carte „Primul
Razboi Mondial”, autor
Gabriela Garmacea

9.10.2019

Participare lansare proiect
CIADO „Tinerii si propriile
lor valori”
Drogurile nu sunt
periculoase pentru ca sunt
ilegale, drogurile sunt
ilegale pentru ca sunt
periculoase!
Activitate – dezbatere „La
ceas aniversar al Marii
Uniri”
Participare la Targul de
Carte „Gaudeamus”achizitionare panouri
aniversare dedicate Marii
Uniri-1918
Sesiune de informare ( Info
day ) cu privire la proiectul
european LIVE SKILLS .

12.11.2019 Parlog Monica
Manta Ioana

Manta Ioana

14.11.2019 Manta Ioana

Proiect
cofinantat
din fonduri
europene de
Ministerul
Culturii prin
ANFC
Lansarea a
avut loc la
sediul
UNESCO
Palatul
National al
Copiilor

C.N. Matei
Basarab

17.11.2019 Manta Ioana

2.10.2019

Parlog Monica

Institutul
National
pentru
Cercetare si
Formare
Culturala

Participare seminar bilateral
e Twinning Romania24.11.2019 Zavoianu Adrian
Republica Moldova,
rezultat proiectul „Trei
ganditori/Trei culori by
RO”
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8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

Proiect educational
„Campania 19 zile de
prevenire a abuzurilor si
violentelor asupra copiilor
si tinerilor”, Ziua
Compasiunii - participare
Proiect „La TINEri este
puterea” – training pentru o
viitoare cariera
Proiect „Aleg sa Aleg”educatie non-formala a
tinerilor ca alternativa la
consumul de droguri,
vizionare film
Proiect „NATO pe intelesul
tuturor” derulat in campania
#WEARENATOworkshop
Proiect „Meteorologia
pentru elevii capitalei”tema „Prognoza
meteorologica”- workshop

Zavoianu A-prof.
11.10.2019 coordonat
Spiridon Andreea-11E
Iconaru Sara-12F
Proca Darius-11E

Aplicant
FICE
Romania

28.9.2019

Asociatia
The Social
Incubator
Implementat
de Asociatia
BENEVA cu
finantare de
la ANA
Implementat
de CEIA

Parlog Monica
Cls. 12A si 12F

Ciornenschi Simona
24.10.2019 Parlog Monica
Cls. 9A, 9C SI 10A
,10C
12.10.2019 Malaelea Daniel

Manta I, Carcota C,
20.11.2019 Siteavu A, Olteanu
M,Stoica N,
Parvulescu
C,Jidoveanu R, Parlog
M, elevi cls. 9-12
Atelier de educatie juridica 20.11.2019 Parlog Monica
si civica prin proiectul
Ciornenschi Simona
RespectEducation Academy
Cls. 11A si 12A
Vizita expozitia” Arbori
Batrani”, artist Florin
Ghenade sub patronajul
Galeriei Posibile
Program artistic dedicat
Centenarului Marii Uniri

16.

Activitate omagiala
„Centenar Marea Unire –
1918”

17.

Program artistic dedicat
sarbatorilor de iarna
„Colinde, colinde”

12.12.2019 Vavura Violeta
Parlog Monica
Cls. 9D, 11A si 12A

Implementat
de ARMAE,
derulat in
Scoala Altfel

Implementat
de Asociatia
Liderjust,
Scoala Altfel
Muzeul
Taranului
Roman

20.12.2019 Gavrilescu Valeriu
Popescu Felicia
Cls. 10D
20.12.2019 Manta Ioana
Parlog Monica
Popa Florin- 11A
Plestici Iasmina- 12A
Dumitru Valentin- 12A
21.12.2019 Popescu Felicia
Haiducu Silvia
Bazoi Marius

25

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Proiecte ETWINNING si
ERASMUS+ :
- BASES 2019Building a Strong
European Society
2019
- Stop Agresions
Online
Cyberbullying
- Children’s Day
- My Puppet is Not
Fo reign to You
- Voluntary Tourism
Delegates
Conferinta „Centenarul
Marii Uniri – cea mai
importanta lectie de istorie”
„Holocaustul in proiectele
europene” - dezbatere

„Prevenirea consumului de
substante nocive
organismului: tutun, alcool,
droguri” – vizionare de
film, dezbatere
Lansare de carte „Sala de
cinema”, Asociatia PRO
CULTURA
Vizionare film, masa
rotunda

10.11.2019

27.11.2019
Zavoianu Adrian
22.12.2019

14.12.2019 Manta Ioana

10.10.2019 Manta Ioana

20.11.2019 Arvay Rozalia
Cls. 9-10
14.11.2019 Leu Vlad-coordonator
Anul I A cameramani
23.11.2019 Leu Vlad-coordonator
Anul I A cameramani

Universitatea
Politehnica
Bucuresti
Liceul
Teoretic
Miguel de
Cervantes
ANA
Jurist
Mariana
Sambotin
Libraria
Mihai
Eminescu
UCIN
Cinemateca
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I.3. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN ULTIMII 2 ANI
ȘCOLARI

I.3.1. Realizarea planului de școlarizare
În anul școlar 2019-2020 planul de școlarizare a fost realizat integral.
1. Rezultatele învăţării

Clasa
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
TOTA
L

Clasa

Inscrisi
30
31
28
31
33
32
29
32

Ramasi
30
31
28
31
33
32
26
29

Promovat
i iunieiulie
30
28
29
31
33
31
26
29

246

240

237

Corigenti
0
0
0
0
0
0
0
0

SN
0
1
0
0
0
1
0
0

0

2

Cls a X-a
Inscrisi Ramasi Promovati Corigenti
iunie-iulie

10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
TOTAL

Repet
enti
iulie

Promo
vati
30
26
28
31
33
31
26
29

2
1

3

SN

23

23

23

0

0

17
25
25
24
17
27
181

17
23
23
24
17
27
177

12
23
23
24
14
27
168

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
3

% promovare
100
92,85
96,55
100
100
100
100
100

237

98,75%

Repetenti Promovați
23
5

12
23
23
24
14
27

3
8

169

%
promovare
100
70,58
100
100
100
82,23
100
95,48
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Clasa a XI-a
Repetenti
%
Clasa
Inscrisi Exmatriculati Ramasi Corigenti SN an
Promovati promovare
0
100%
11A
23
1
19
0
0
19
0
100%
18
0
18
0
0
18
11B
0
100%
11C
18
0
18
0
0
18
0
100%
20
0
20
0
0
20
11D
1
95,45%
11E
22
0
22
0
1
21
0
100%
18
0
17
0
0
17
11F
0
100%
31
0
31
0
0
31
11G
144
99,31%
1
1
150
145
0
1
TOTAL
Clasa a XII-a
Clasa
Inscrisi Exmatriculati Ramasi
21
0
21
12A
21
4
16
12B
12C
26
4
22
20
0
20
12D
12E
26
0
26
21
21
12F
25
0
25
12G
12H
33
2
30
193
10
181
TOTAL

Repetenti
Corigenti SN an
Promovati
0
0
0
21
0
0
16
0
0
22
0
0
0
20
0
0
26
1
1
1
20
0
0
25
0
2
30
1
3
1
180

%
Promovare
100%
100%
100%
100%
100%
95,%
100%
100%
99,44%

Liceu – situația anuală

Comparatie promovabilitate (5 ani)

AN
ȘCOLAR
2016 2017
2017 2018

PROMOVABILITATE
LICEU
94,30%
96,40%

28

2018 2019
2019 2020

An
scolar
20162018
20172018
20182019
20192020

95,20%
98,20%

Înscriși

Rămași

850

821

853

823

824

789

778

742

29

Școala postliceală

Cla
sa
IA
IIA
IIB
Tot
al

Înscr Răm Promo Corige S Promo Repe Exmatr
iși
ași
vați
nți
N vati an tenți iculați
30
30
21
21 0
0
0
9
15
15
14
0 0
0
0
1
15
15
15
0 0
0
0
0
60

60

50

21

10

Tota
l
abse
Nemoti
nțe
Motivate
vate
995
176
819
447
63
384
948
334
614
239
0
573
1817

Starea disciplinară
Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul anului școlar 2019/2020
Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul semestrului I al anului școlar 2019/2020 -

1.
liceu

Clasa
IX
X
XI
XII
Total sem I

Total absențe
10718
11731
8085
11157
41691

Total absențe
motivate
6439
6157
4758
6531
23885

Total absențe
nemotivate
4279
5574
3327
4626
17806

Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul semestrului I al anului școlar 2018/2019 - liceu
Clasa

Total absențe

Total absențe

Total absențe

30

motivate
IX
X
XI
XII
Total sem I

14426
10752
10963
10709
46850

5916
5973
6723
5457
24069

nemotivate
8510
4779
4240
5252
22781

Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul semestrului I al anului școlar 2017/2018 - liceU
Clasa

Total absențe

IX
X
XI
XII
Total sem I

10397
11852
7825
10451
40525

Total absențe
motivate
3791
6824
5200
5055
20870

Total absențe
nemotivate
6606
5028
2625
5396
19655

2019 – 2020 Nr. mediu absențe/elev
2018 -2019 Nr. mediu absențe/elev 29,16
2017 -2018 Nr. mediu absențe/elev 23,96
2016 -2017 Nr. mediu absențe/elev 23,26
Constatăm un număr foarte mare de absenţe în special la clasele a IX a , a X-a şi a XII-a.
Număr foarte mare de absenţe se înregistrează în luna octombrie şi noiembrie. Este foarte probabil
ca acest număr foarte mare de absenţe să se datoreze şi acelor elevi care au abandonat sistemul de
învăţământ şi care nu s-au prezentat pentru ridicarea dosarului. De asemenea trebuie remarcat că
numărul absenţelor din luna septembrie nu reflectă realitatea existând o diferenţă foarte mare între
absenţele numărate în această lună şi celelalte. Pentru combaterea absenteismului propunem o
intensificare a muncii profesorilor diriginţi, a colaborării cu familia cu poliţia, în baza
parteneriatelor existente.
La sfârșitul semestrului I situația notelor sub 7 la purtare este următoarea:
2019 - 2020
clasele a IX-a 20 elevi ;
clasele a X-a 27 elevi ;
clasele a XI-a 11 elevi ;
clasele a XII-a 10 elevi ;
Total 68 elevi
2018 - 2019
clasele a IX-a 41 elevi ;
clasele a X-a 27 elevi ;
clasele a XI-a 11 elevi ;
clasele a XII-a 23 elevi ;
Total 102 elevi
2017 - 2018
clasele a IX-a 25 elevi ;
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clasele a X-a 20 elevi ;
clasele a XI-a 7 elevi ;
clasele a XII-a 21 elevi ;
TOTAL 73 ELEVI

2016 -2017
clasele a IX-a 21 elevi ;
clasele a X—a 14 elevi ;
clasele a XI-a 7 elevi ;
clasele a XII-a 4 elevi ;
TOTAL 46 ELEVI
Constatăm un număr foarte mare de absenţe în special la clasele a IX a , a XI-a şi a XII-a.
Număr foarte mare de absenţe se înregistrează în luna octombrie şi noiembrie. Este foarte probabil
ca acest număr foarte mare de absenţe să se datoreze şi acelor elevi care au abandonat sistemul de
învăţământ şi care nu s-au prezentat pentru ridicarea dosarului.
Pentru combaterea absenteismului propunem o intensificare a muncii profesorilor diriginţi, a
colaborării cu familia cu poliţia, în baza parteneriatelor existente.
La sfârșitul anului școlar situația notelor sub 7 la purtare este următoarea:
clasele a IX-a 38 elevi ;
clasele a X-a 27 elevi ;
clasele a XI-a 10 elevi ;
clasele a XII-a 17 elevi ;

3. Examenul de bacalaureat
Seria curentă
Sesiunea iunie-iulie
INSCRISI
PROMOTIE CURENTA
PROMOTIE ANTERIOARA
PROMOVATI
DIN CARE PR. CURENTA

276
166
110
68
45

Sesiunea august-septembrie
INSCRISI
SERIE CURENTA
SERIE ANTERIOARA
PROMOVATI
DIN CAREPROMOTIE CURENTA

154
90
64
27
18

32

Total
Inscrisi Prezenti Promovati
%
absolventi
promovare
173

166

155

63

40,64%

Comparatie rezultate examen de bacalaureat in ultimii patru ani

An
scolar

Promovati
cls. a XII- Înscrisi
a
BAC
Prezenti

Reusiti
Seria
curenta

Promovabilitate

2020

173

166

155

63

40,64

174

152

135

56

41,48%

2019

2018

197

175

136

54

39,7%

2017

169

165

144

56

38,88%
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4. Certificarea calificării profesionale, examen de atestat
An școlar 2019 - 2020
Nivel IV
Calificarea
Tehnician poligraf
Tehnician operator
procesare
text/imagine
Tehnician producție
film-TV
Instructor sportiv
Total

Nr.
absolvenți
41

Înscriși

Prezenți

Reusiti

24

22

22

18

9

6

6

54

37

36

36

40
153

30
100

30
94

30
94

61 % din total absolvenți au promovat examenul de certificare Nivel 4
Nivel 5
Specializarea
Cameramanfotoreporter

Nr. Nr. absolventi
18

Înscriși
17

Prezenți
15

Reusiti
14

77,7 % din total absolvenți au promovat examenul de certificare Nivel 5
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Evoluţia populaţiei şcolare – număr de elevi înscriși /Filieră/Profil/Calificare
Nivel
Filiera/Profil/ Specializare/
Nr. clase
Nr. elevi
Domeniu de
Calificare
pregătire

Teoretică/
Real
Teoretică/
Umanist
Vocațională/
Sportiv
Tehnologică/
Tehnici
poligrafice
Tehnologică/
Producție
media

Liceal

Științe ale
naturii
Filologie

2016 2017 2018 2019
2017 2018 2019 2020
3
4
4
3

2016
2017
76

2017 2018
2018 2019
97
96

2019
2020
67

0

0

0

1

0

0

0

29

8

8

8

8

192

198

197

215

12

11

6

5

259

206

144

113

Tehnician
operator
procesare
text-imagine
Tehnician
producție
film și Tv

4

4

5

6

100

97

126

146

8

8

8

8

226

226

215

193

Invă
Tehnici
îmânt
poligrafice
profesional

Dual
Tipăritor
offset
Legător

0

0

0

1

0

0

0

21

Invă
Tehnici
îmânt
poligrafice
profesional

Clasic
Tipăritor
offset
Legător

0

0

0

1

0

0

0

17

Șc.
postliceală

Cameraman
fotoreporter

4

3

4

3

70

81

65

65

Tehnologică/
Producție
media

Producșie
media

Instructor
sportiv
Tehnician
poligraf

STAREA DISCIPLINARĂ
2.
Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul anului școlar 2019/2020 - liceu
Clasa
IX
X

Total absențe
10718
11731

Total absențe
motivate
6439
6157

Total absențe
nemotivate
4279
5574
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8085
11157

XI
XII
Total sem I

41691

4758
6531
23885

3327
4626
17806

Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul anului școlar 2018/2019 - liceu
Clasa

Total absențe
14426
10752
10963
10709

IX
X
XI
XII
Total sem I

46850

Total absențe
motivate
5916
5973
6723
5457
24069

Total absențe
nemotivate
8510
4779
4240
5252
22781

Situaţia absențelor elevilor la sfârşitul școlar 2017/2018 - liceu
Clasa

Total absențe

IX
X
XI
XII
Total sem I

10397
11852
7825
10451
40525

Total absențe
motivate
3791
6824
5200
5055
20870

Total absențe
nemotivate
6606
5028
2625
5396
19655

2019 – 2020 Nr. mediu absențe/elev
2018 -2019 Nr. mediu absențe/elev 29,16
2017 -2018 Nr. mediu absențe/elev 23,96
2016 -2017 Nr. mediu absențe/elev 23,26
Constatăm un număr foarte mare de absenţe în special la clasele a IX a , a X-a şi a XII-a. Număr foarte
mare de absenţe se înregistrează în luna octombrie şi noiembrie. Este foarte probabil ca acest număr foarte
mare de absenţe să se datoreze şi acelor elevi care au abandonat sistemul de învăţământ şi care nu s-au
prezentat pentru ridicarea dosarului. De asemenea trebuie remarcat că numărul absenţelor din luna septembrie
nu reflectă realitatea existând o diferenţă foarte mare între absenţele numărate în această lună şi celelalte.
Pentru combaterea absenteismului propunem o intensificare a muncii profesorilor diriginţi, a colaborării cu
familia cu poliţia, în baza parteneriatelor existente.
La sfârșitul situația notelor sub 7 la purtare este următoarea:
2019 - 2020
clasele a IX-a 20 elevi ;
clasele a X-a 27 elevi ;
clasele a XI-a 11 elevi ;
clasele a XII-a 10 elevi ;
Total 68 elevi
2018 - 2019
clasele a IX-a 41 elevi ;
clasele a X-a 27 elevi ;
clasele a XI-a 11 elevi ;
clasele a XII-a 23 elevi ;
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Total 102 elevi
2017 - 2018
clasele a IX-a 25 elevi ;
clasele a X-a 20 elevi ;
clasele a XI-a 7 elevi ;
clasele a XII-a 21 elevi ;
TOTAL 73 ELEVI

2016 -2017
clasele a IX-a 21 elevi ;
clasele a X—a 14 elevi ;
clasele a XI-a 7 elevi ;
clasele a XII-a 4 elevi ;
TOTAL 46 ELEVI
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I.3.2. Analiza rezultatelor obţinute la învățătură
Promovabilitatea - 2019 - 2020

Nivel

Clasa

Ciclul inferior al
a IX-a
liceului
a X-a
Total ciclul inferior liceu
Ciclul superior
a XI-a
al liceului
a XII-a
Total ciclul superior liceu
Total învățământ liceal
Șc. postliceală
an I
an II
Total șc. postliceală
TOTAL GENERAL

Elevi
înscriși la
începutul
anului
școlar
259
236
495
191
164
355
850
53
40
93
943

Elevi în
evidența la
sfârșitul
anului
școlar
255
234
489
178
154
332
821
36
34
70
891

Elevi
promovați

Repetenți

214
221
435
177
153
330
765
36
34
70
835

4
2
6
1
1
2
8
8
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I.3.3. Analiza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat
1. sesiunea iunie-iulie 2020
Nr. Înscrişi
Nr. Prezenţi
132
122

Nr. Promovaţi
33

Promovabilitate
27,04

Repartiția pe tranșe de note a elevilor promovați:
Note
Note între
Note între
9,00-10
8,00-9,00

Note între
7,00-8,00

Note între
6,00-7,00

Total elevi

Elevi

9

23

33

1

0
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2. sesiunea august – septembrie 2016
Nr. Înscrişi
85

Nr. Prezenţi
67

Nr. Promovaţi
14

Promovabilitate
20,89

Repartiția pe tranșe de note a elevilor promovați:
Note
Note între
Note între
9,00-10
8,00-9,00

Note între
7,00-8,00

Note între
6,00-7,00

Total elevi

Elevi

1

13

14

0

0
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Cumulat pe ambele sesiuni promovabilitatea pe promoția curentă a fost de 35,60, adică 47 elevi
promovați din 132 înscriși la prima sesiune de examen.
An școlar 2014-2015
1. sesiunea iunie-iulie 2015
Nr. Înscrişi
155

Nr. Prezenţi
153

Nr. Promovaţi
72

Promovabilitate
47,05

Repartiția pe tranșe de note a elevilor promovați:
Note
Note între
Note între
9,00-10
8,00-9,00

Note între
7,00-8,00

Note între
6,00-7,00

Total elevi

Elevi

25

36

72

2

9

41

2. sesiunea august – septembrie 2015
Nr. Înscrişi
Nr. Prezenţi
104
92

Nr. Promovaţi
16

Promovabilitate
17,39

Repartiția pe tranșe de note a elevilor promovați:
Note
Note între
Note între
9,00-10
8,00-9,00

Note între
7,00-8,00

Note între
6,00-7,00

Total elevi

Elevi

2

14

16

0

0
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Cumulat pe ambele sesiuni promovabilitatea pe promoția curentă a fost de 52,25, adică 81 elevi
promovați din 155 înscriși la prima sesiune de examen.
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I.3.5. Analiza rezultatelor obținute la concursuri și olimpiade școlare

Anul Municipiu
școlar P I
P II
20152016

-Filmul
din cadrul
proiectului
,,5 Licee-5
Muzee’’
-Adam
Larisa,,Chants
sons sur
scene’’
-Raicu
CristianConcursul
,,Șerban
Țițeica’’
-Ispas
Nicoleta
Concursul
,,Șerban
Țițeica’’
-Harghel
Andi
Concursul
,,Șerban
Țițeica’’

Anul Național
școlar P I
20152016

-Lepădatu
AncaConcurs
de
fotografie
,,Bisericalocaș de
închinare’’

-Echipa
de
Handbal
BăiețiCupa
McDonald
s

P II
-Bogățeanu
Mircea,
Dobre
VladConcurs de
film
,,Bisericalocaș
de
închinare’’

P
III

M
Dăngălaș
Larisa,,Chants
sons sur
scene’’

P M
III

Sector
PI

P II

-Adam
LarisaConcurs de
interpretare

Regional
PI

P II

P III

M

-Colnic
AncaConcurs de
interpretare

-Bejenaru
CarmenConcurs
de
interpretare

P III

M

-Harghel
AndiConcursul
,,Șerban
Țițeica’’

-Raicu
CristianConcursul
,,Șerban
Țițeica’’
-Ispas
NicoletaConcursul
,,Șerban
Țițeica’’

Merită menționate și participarea echipei de handbal a colegiului la Campionatul Mondial Școlar de la
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Rouen, Franța, 11-19 martie 2016, unde a obținut locul 5 pentru România, precum și locul 4 la concursul de
talente ,,Liceliada’’ obţinut de echipa colegiului formată din Larisa Adam (clasa a XI-a G), Larisa Dăngălaş (
clasa a IX-a A), Toma Eduard (clasa a IX-a E).
Se remarcă faptul că elevii Colegiului Tehnic Media participă în număr foarte mic la olimpiade și
concursuri școlare, iar premiile obținute sunt în număr foarte mic.

I.4. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Situat în zona de nord a Capitalei, între cartierele Pajura și Dămăroaia, Colegiul Tehnic Media este
primul și, în continuare, singurul liceu de profil din țară. De la început a școlarizat elevi proveniți din aproape
toate județele țării. Deși are o istorie de 50 de ani, colegiul nostru și-a păstrat renumele și este solicitat în
continuare de copii din mai multe județe din zona de sud a țării.
Climatul organizației școlare este unul deschis, caracterizat prin dinamism și un grad ridicat de angajare
a membrilor săi. Este un climat stimulativ care oferă posibilitatea de afirmare profesională. În general,
relațiile dintre cadrele didactice sunt deschise, cordiale, bazate pe respect și ajutor reciproc. Există și cazuri
de elitism profesional, individualism, automulțumire, comunicare deficitară.
Colectivul Colegiului Tehnic Media este un colectiv bine pregătit profesional, disciplinat, competitiv,
interesat de perfecționare și implicat în viața colegiului și a comunității.
Directorii au o atitudine democratică, de încredere în colectiv, promovează încrederea, comunicarea și
cooperarea și sunt atenți la nevoile manifestate de membrii echipei de lucru.
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I.5. Analiza P.E.S.T.E.

CONTEXTUL POLITIC
La nivel național, politica educațională promovată de guvern influențează existența și dezvoltarea
unităților de învățământ, în special prin programele de reformă și prin legislația promovată în domeniu. În
acest monment, deși educația este prioritate națională, încă nu sunt clar definite politicile educaționale, iar
legislația în domeniul învățământului preuniversitar este în continuă schimbare.
În Colegiul Tehnic Media există și au fost studiate documentele curriculare de bază Planul cadru,
Curriculumul național, precum și celelalte documente care, din punct de vedere legislativ şi organizatoric,
reglementează învăţământul preuniversitar românesc:
18.
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare
19. O.M.E.C. nr. 3125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului școlar 2020-2021
 O.M.E.C. nr. 5.259/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 cu modificările și
completările ulterioare (OMEC nr. 4.667/06.07.2020, O.M.E.C. nr. 5.574/17.09.2020 privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)
20. O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ
preuniversitar
21. O.M.E.N. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
22. O.M.E.C. nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
23. O.M.E.C.T.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu completările și
modificările ulterioare
24. O.M.E.C. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare,
cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional,
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei de învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2020-2021
25. O.M.E.C.T.S. nr. 5568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ cu program sportiv integrat cu modificările ulterioare
26. O.M.E.C.S. nr. 3160/2017 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de invăţământ preuniversitar, aprobată prin
O.M.E.N. nr. 4619/2014
27. O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului
de odihnă al personalului didactic din învățământ și Precizările M.E.C./ 2019
28. Legea nr. 221/2019 prin care este prevenit și combătut bullying-ul în spațiile destinate
învățământului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate în Monitorul Oficial din
10 iunie 2020, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia.
29. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011
30. Planul de dezvoltare instituțională al I.S.M.B. pentru perioada 2014-2019
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31. Legea nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în
unitățile de învățământ
32. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
33. Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr 1409/2007 și Legea nr. 29/2010 de modificare a Legii
35/2007
34. Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul Educație
35. Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ
preuniversitar şi a unităţilor şcolare.
36. Ordinele şi notele emise de către Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice.
37. Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în
proiecte şi parteneriate internaţionale.
Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele
aflate în prezent în dezbatere, conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung.
Politica educațională propusă de colegiul nostru este în concordanță cu politica educațională
promovată la nivel național.
Pe plan local, administrația publică influențează dezvoltarea unităților de învățământ prin finanțare,
stabilirea rețelei școlare și a planurilor de școlarizare și prin implicarea reprezentanților Primarului Sectorului
1 și ai Consiliului Local în activitatea Consiliului de Administrație. Prioritățile administrației publice din
sector în domeniul învățământului preuniversitar par să fie: reabilitarea și dotarea unităților de învățământ,
sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale și integrarea acestora în învățământul de masa,
informatizarea unităților de învățământ, construirea de noi spații necesare desfașurării activităților didactice,
formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar.
CONTEXTUL ECONOMIC
Oferta pieţei de muncă la nivelul municipiului Bucureşti şi chiar la nivel naţional se adresează în special
persoanelor calificate cu studii medii. În Municipiul Bucureşti se înregistrează cea mai mare pondere a
trusturilor şi organizaţiilor mass-media. Acestea oferă o piaţă bogată a locurilor de muncă pentru personal
calificat cu studii medii și atestat profesional în domeniul producție media.
Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa
muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în
continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnic și profesional prin
şcoala de arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală.
Tendinţa majorităţii părinţilor în ce priveşte orientarea şcolară a elevilor este de a accentua necesitatea
pregătirii academice, de cultură generală, în defavoarea pregătirii profesionale, fapt ce determină ca primele
opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul liceal să se îndrepte către specializările de la filiera
teoretică. Acest lucru este generat de un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte organizarea
sistemului de învăţământ preuniversitar din România. Faptul că în Colegiul Tehnic Media există clase de
învățământ liceal distribuite pe toate cele 3 filiere face ca elevii să ne solicite în număr mare. Conform
studiului anual făcut de CMBRAE, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor în ciclul
inferior al liceului, la specialitatea "Filologie".
Unicitatea profilului colegiului permite creşterea numărului protocoalelor de colaborare și parteneriat
între colegiu şi agenţii economici din domeniu, în concordanţă cu descentralizarea financiară şi a nevoii tot
mai pregnante de a adapta oferta educaţională a şcolii la raportul real dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii.
Urmare a acestor protocoale de colaborare se asigură desfăşurarea practicii de specialitate a elevilor şcolii la
agenţii economici, eficientizând activitatea ambilor parteneri.
Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora
faţă de şcoală. Efectul factorilor economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat până
la abandon şcolar. Totodată, se repercutează asupra neimplicării din punct de vedere financiar prin inexistența
donațiilor și sponsorizărilor.
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CONTEXTUL SOCIAL
Scăderea demografică continuă este o realitate şi are efecte pe termen lung asupra întregului sistem de
învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară, baza materială şi umană, oferta educaţională, precum şi
unicitatea Colegiului Tehnic Media este favorabilă atragerii elevilor.
Concurenţa neloială în care, involuntar, este implicată şcoala, ca furnizor de educaţie, în competiţie cu
oferta mult mai atractivă, dar superficială a mass-media care nu fundamentează un sistem real de valori este o
altă realitate de care trebuie să ținem cont. Această tendinţă se reflectă în opinia generală negativă asupra
învăţământului preuniversitar românesc, cu efecte negative pe termen lung.
Cam 1/3 din elevii Colegiului Tehnic Media provin din afara Sectorului 1, iar aproximativ 20% provin
din județele limitrofe Capitalei. Existența căminelor școlare și a cantinei este un avantaj, pentru că mulți elevi
din afara Capitalei aleg colegiul nostru pentru că au unde să locuiască și să servească masa. Existența
posibilității ca elevii de la grupele de performanţă de la clasele de handbal să beneficieze de cazare și masă în
mod gratuit face ca mulți elevi săraci din afara Capitalei să opteze pentru aceste clase de învățământ
vocațional.
Posibilitățile financiare reduse ale părinților, în special pentru elevii care provin din comunele limitrofe
Capitalei face ca mulți elevi să abandoneze cursurile, în special după clasa a X-a, deoarece nu au posibilități
de a plăti naveta, rechizitele școlare.
Sărăcia, șomajul, delincvența sunt problemele sociale ale populației care locuiește în zona în care se
găsește colegiul și care influențează atitudinea părinților față de școală. Delincvența juvenilă este scăzută în
zona colegiului, aceasta și ca urmare a unei colaborări foarte bune pe care colegiul o are cu Secția 5 de Poliție,
Jandarmeria, Poliția Locală a sectorului 1.

CONTEXTUL TEHNOLOGIC
Tehnologia informaţiei şi comunicării îşi pune tot mai mult amprenta în toate domeniile de activitate și
are un rol din ce în ce mai important în asigurarea calității procesului de învățământ. Se remarcă astfel,
introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice, a software-urilor educaţionale şi a noilor
tehnologii în unitățile de învățământ preuniversitar, fapt ce are ca efect posibilitatea desfăşurării unui proces
educativ interactiv, centrat pe elev.
Colegiul Tehnic “Media” beneficiază de o dotare cu echipamente/mijloace fixe moderne, achiziţionate
prin bugetul local și de stat şi din venituri proprii.
Există 3 laboratoare de informatică, fiecare cu câte 26 de calculatoare, există 10 table SMART, iar la
toate compartimentele și comisiile metodice există câte 3-4 calculatoare și câte cel puțin un laptop. Există 2
rețele de internet fix, 8 routere wi-fi, 10 stickuri de internet mobil. Preocuparea conducerii colegiului, în anul
școlar trecut, s-a îndreptat și către dotarea cu laptopuri, multifuncționale, videoproiectoare necesare
desfășurării procesului didactic.
Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl reprezintă încă
insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatică în ceea ce priveşte utilizarea
programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Fondurile alocate prin bugetele locale
şi extrabugetare permit motivarea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare în tehnologiile
informaţiei şi comunicării, unele cadre didactice și didactice auxiliare obținând deja atestatele de formare.
Faptul că mulți dintre elevii noștri provin din familii cu posibilități financiare reduse ne împiedică să
introducem catalogul electronic. Cel mult jumătate dintre elevi au acasă calculator și internet.
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CONTEXTUL ECOLOGIC
Municipiul București înregistrează indicatori de poluare ridicați la calitatea aerului, apei şi a solului, ceea
ce se repercutează negativ asupra stării de sănătate și confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de
specialitate arată că speranța de viață a bucureștenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică decât media de la
nivelul țării.
Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 23,1 m2 pe cap de locuitor situează Municipiul
București mult în urma Vienei care are 120 m2 pe cap de locuitor. Sectorul 1 are cea mai mare suprafață de
spațiu verde dintre toate sectoarele Capitalei și anume 77,19 m2 pe cap de locuitor.
Reprezintă un avantaj din punct de vedere ecologic şi al dezvoltării urbane amplasarea Colegiului
Tehnic Media într-o zonă favorizată a Capitalei. Există în zona colegiului, care este una de case, mult spațiu
verde și , în afara de o stație de butelii și câteva mici fabrici, 2 benzinării și sediul PETROM nu există alți
agenți poluanți.
De asemenea, suprafaţa totală (26170 m2) pe care se desfăşoară incinta liceului a permis amenajarea
spaţiilor verzi, a grădinilor cu flori și arbuști ornamentali, precum şi a amenajării de zone de recreere și
agrement pentru profesori. În realizarea acestora au fost implicaţi personalul colegiului, elevii şi partenerii
sociali.
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I.6. ANALIZA S.W.O.T A MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN
Pentru a realiza o diagnoză completă a organizației școlare am apelat la analiza SWOT pe 5 componente:
Mediul Intern
Domeniul

Puncte Tari (Strenghts)

Puncte slabe (Weaknesses)

CURRICULUM

-Oferta educaţională a colegiului este
atractivă şi diversificată și corelată cu
nevoile educaţionale ale societăţii şi
comunităţii.
- Colegiul dispune de documente
curriculare oficiale: planuri cadru,
programe școlare, metodologii de
aplicare a programelor școlare, ghiduri
și standarde de evaluare,
- Existența cds-urilor diversificate, care
țin cont de dorințele elevilor, baza
materială și personalul didactic existent
-Existența mijloacelor și materialelor
didactice: manuale, auxiliare didactice,
fișe de lucru, culegeri de teste de
evaluare, internet, bibliotecă
- Desfășurarea a numeroase activități
extracurriculare
- Respectarea curbei de efort în
alcătuirea orarului colegiului

-Oferta de curriculum la decizia
școlii nu satisface în totalitate nevoile
educaționale ale elevilor
- Utilizarea cu preponderență a
metodelor tradiționale de predareînvățare-evaluare
Formalismul
întocmirii
documentelor de proiectare didactică
-Mulți elevi nu au posibilitatea să-și
procure auxiliare didactice
- Pregătirea suplimentară pentru
examenul de bacalaureat și pentru
recuperarea decalajelor se desfășoară
sporadic
- Elevii nu participă decât în număr
foarte mic la concursuri și olimpiade
școlare
- Instruirea practică a elevilor nu are
eficiența scontată
- Profesorii nu apelează întotdeauna
la achizițiile anterioare ale elevilor și
nu urmăresc latura aplicativă a
învățării
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RESURSE UMANE

-Existența
personalului
didactic
calificat în proporție de 100%
-Existența în colegiu a 5 profesori
metodiști și 7 profesori formatori
-Existența a numeroși profesori titulari
cu gradul didactic I și 3 cu titlul
științific de doctor
- Existența în colegiu în proporție mare
a personalului didactic auxiliar și
nedidactic cu experiență și bine
pregătit profesional
-Implicarea profesorilor în activităţi
şcolare şi extraşcolare care implică
elevii în manifestări culturale, sportive,
proiecte şi concursuri.
- Disponnibilitatea cadrelor didactice
de a participa la programe de formare
continuă
și
de
perfecționare
profesională
-Desfășurarea în colegiu a numeroase
programe de formare continuă care
asigură
perfecţionarea
cadrelor
didactice de specialitate.
-Numeroase cadre didactice au abilități
de operare pe calculator
- Implicarea în procesul decizional a
unui număr mare de cadre didactice

-Resursă umană îmbătrânită în
domeniul tehnici poligrafice, în
special la pregătire practică de
specialitate
-Instabilitatea creată de profesorii
asociați și suplinitori.
-Lipsa cadrelor didactice titulare la
disciplina tehnici cinematografice și
de televiziune
- Blazarea și rutina unor cadre
didactice în privința organizării
lecțiilor
- Valorificarea insuficientă a datelor
obținute în urma inspecțiilor și
asistențelor la ore
- Existența unui număr foarte mare
de absențe nemotivate
- Existența unui număr mare de elevi
repetenți și elevi aflați în abandon
școlar
- Analiza superficială a rezultatelor
nesatisfăcătoare obținute la examenul
de bacalaureat
-Participarea redusă a elevilor și
profesorilor
la
simpozioane,
concursuri și olimpiade școlare
- Neimplicarea întregului personal în
rezolvarea problemelor colegiului
- Mulți elevi de la clasele de tehnici
poligrafice acced la liceu cu media
de repartizare sub 5,00
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-Existența a 3 cabinete de informatică,
ȘI a laboratoarelor și cabinetelor pentru
fiecare catedră dotate cu echipament
informatic modern
-Existența bibliotecii, care este și
centru de documentare cu un fond
bogat de carte
-Colegiul dispune de două cămine
școlare și cantină
- Existenţa software specializat pentru
serviciul secretariat, contabilitate şi
lecţii asistate de calculator.
-Existența unui site al colegiului care
reflectă activitatea desfășurată în
colegiu
- Întregul personal primește cu
regularitate materiale de birotică
necesare pentru desfășurarea în condiții
optime a activității
-Finanțarea substanțială de la bugetul
local și de la bugetul de stat
-Realizarea de resurse financiare
extrabugetare în cadrul tipografiei
colegiului.
-Obținerea de venituri proprii din
chirii, taxe de înscriere la examene

-Lipsa unei săli mari de festivități nu
permite desfășurare de activități
educative, culturale de anvergură
- Inexistența unei săli de sport
competiționale
împiedică
buna
pregătire
a
elevilor
de
la
învățământul vocațional sportiv
- Parchetul și, parțial, mobilierul din
sălile de clasă se află într-o
accentuată stare de degradare fizică
- Lipsa softurilor educaționale
-Neimplicarea
financiară
a
Comitetului
Reprezentativ
al
Părinților prin donații, sponsorizări

RELAȚII
-Colaborarea constantă cu Primăria
COMUNITARE ȘI Sectorului
1,
ISMB,
Federația
DE PARTENERIAT Sportului Școlar și Universitar,
Direcția pentru Sănătate Publică,
PROEDUS, CSM București, Federația
Română de Handbal, Jandarmeria,
Poliția
Capitalei,
Prefectura
Municipiului București, ONG-uri
-Colaborarea eficientă cu agenţii
economici materializată prin stagii de
pregătire practică a elevilor în
domeniul mass-media
- Colaborarea susținută cu sindicatele
salariaților din învățământ

-Părinții au o implicare scăzută în
viața colegiului și nu există Asociația
părinților cu personalitate juridică
-Există un număr mic de parteneriate
încheiate cu unități de învățământ din
țară
- Neimplicarea în proiecte de
parteneriat cu unități de învățământ
din alte țări
- Neimplicarea în proiecte cu
finanțare europeană

RESURSE
MATERIALE
FINANCIARE
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Domeniul

Oportunităţi (Opportunities)

Amenințări (Threats)

CURRICULUM

-Unicitatea unităţii şcolare la nivel
național din punctul de vedere al
calificărilor oferite
CDȘ-urile
oferă
posibilitatea
satisfacerii dorinței de informare și
cunoaștere în diferite domenii de
interes
- Posibilitatea efectuării stagiilor de
practică la agenții economici

-Existența unei oferte scăzute pe
piața muncii pentru calificările
oferite de colegiu
- Mentalitatea greșită a părinților în
privința învățământului tehnic

RESURSE UMANE

- Varietatea cursurilor de formare
continuă și perfecționare organizate de
universități, Casa Corpului Didactic
București, ONG-uri
- Numărul mare de elevi din județele
limitrofe care doresc să învețe în
Capitală

-Salarizarea necorespunzătoare a
personalului didactic
-Diminuarea populaţiei şcolare.
-Neatractivitatea carierei didactice
pentru tânăra generaţie
-Inexistența posibilităților de a
motiva financiar cadrele didactice cu
rezultate profesionale deosebite

RESURSE
MATERIALE
FINANCIARE

- Alocarea de către Primăria Sectorului
ȘI 1 a fondurilor necesare pentru
completarea și reabilitarea bazei
materiale
- Solicitările de închiriere a spațiilor
excedentare, a camerelor din cămine
- Educația este prioritate națională
- Finanţarea de la bugetul local și al
M.E.N.C.S. a unor concursuri interne,
competiţii sportive (handbal – fete și
băieți),
-

- Ritmul accelerat al schimbărilor
tehnologice duce la uzura morală a
echipamentelor în domeniul tehnici
poligrafice și tehnici cinematografice
și de televiziune
-Insuficienta finanțare a sistemului
de învățământ preuniversitar
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RELAȚII
-Existența la nivelul Primăriei și
COMUNITARE ȘI Consiliului Local al sectorului 1 a unui
DE PARTENERIAT program de parteneriat cu unitățile de
învățământ preuniversitar
-Sprijin constant și susținut din partea
comunității locale.
-Inserţia ușoară a absolvenţilor pe piaţa
muncii
în
domeniul
tehnicilor
cinematografice şi de televiziune.
-Aşezarea geografică în Sectorul 1 al
Capitalei, unde există majoritatea
companiilor şi organizaţiilor massmedia.
-Existența unei oferte bogate de
proiecte de parteneriat

-Situația financiară precară și timpul
limitat al părinților pot conduce la
neimplicarea în viața colegiului.
- Instabilitatea economică poate
conduce la o diminuare a gradului de
colaborare cu diverși parteneri din
comunitate
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PARTEA A II-a COMPONENTA STRATEGICĂ

II.1. VIZIUNEA
Colegiul Tehnic Media-instituție de învățământ tehnic de nivel european

II.2 MISIUNEA Colegiului Tehnic Media este orientată spre:





Pregătirea forței de muncă specializată în domeniul tehnicilor poligrafice și tehnicilor cinematografice
și de televiziune
Asigurarea integrării socio-profesionale a absolvenților într-o societate a cunoașterii
Dezvoltarea și promovarea unui sistem de valori științifice, culturale, morale care să contribuie la
formarea unor personalități complexe adaptate exigențelor lumii contemporane
Dezvoltarea parteneriatelor educaționale cu alți factori educaționali în scopul oferirii unei instruiri de
calitate pentru elevii săi

Valorile pe care le promovează Colegiul Tehnic Media sunt:






Muncă
Echitate
Demnitate
Integritate
Atitudine
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II.3. ȚINTE STRATEGICE, OPȚIUNI STRATEGICE
Prezentul proiect de dezvoltare instituțională/plan de acțiune al școlii ține cont de obiectivele
prioritare în domeniul educațional ale Guvernului României și ale Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, precum și de politicile europene în domeniul educației.
Prin asumarea acestui proiect de dezvoltare instituțională/plan de acțiune al școlii, Colegiul Tehnic
Media va transpune priorităţile de la nivelul naţional în rezultate semnificative, concrete şi oportune. Astfel
vor fi abordate următoarele priorităţi naţionale:
 Dezvoltarea de Standarde de Pregătire Profesională şi curriculum naţional pentru noi calificări
 Asigurarea calității în educație care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a elevilor
 Asigurarea unui management educațional de înaltă performanță
 Dezvoltarea de parteneriate
 Formarea continuă a personalului
 Implementarea metodelor de predare-învățare centrate pe elev
 Asigurarea calităţii prin dezvoltarea unui sistem propriu de management al calităţii.
 Modernizarea bazei materiale a învățământului tehnic prin informatizarea și dotarea atelierelor și
laboratoarelor
 Utilizarea mijloacelor T.I.C. în predare-invăţare
 Integrarea elevilor cu nevoi speciale
 Reducerea absenteismului și a abandonului școlar
Din analiza PLAI şi PRAI se desprind următoarele priorități la nivel regional și local:
 Asigurarea calităţii prin dezvoltarea sistemului propriu de management al calităţii.
 Dezvoltarea şi adaptarea programelor şcolare (SPP, curiculum, materiale auxiliare) la Cadrul
Naţional şi European al Calificărilor
 Asigurarea egalităţii de şanse şi învăţarea centrată pe elev.
 Dezvoltarea parteneriatelor
 Optimizarea infrastructurii prin retehnologizare şi informatizare.
 Formarea continuă a personalului
 Preîntâmpinarea şi reducerea abandonului şcolar prin atragerea şi motivarea elevilor pentru şcoală,
activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
 Implicarea reală şi sporită a părinţilor prin informarea, orientarea şi consilierea lor prin programe şi
proiecte comune.
 Dezvoltarea de proiecte/programe cu finanţare europeană pentru dezvoltarea capitalului uman.
Strategia reprezintă documentul fundamental al unităţii şcolare pe termen lung şi conţine: scopurile
(ţintele strategice), opţiunile strategice, motivarea acestora, precum şi identificarea surselor de finanţare.
Misiunea asumată de Colegiul Tehnic Media se va îndeplini prin ţintele strategice ce derivă din
aceasta.
În acord cu misiunea asumată şi analiza diagnostică realizată, consider ca prioritare pentru Colegiul
Tehnic Media următoarele scopuri (ţinte strategice):
 Asigurarea calităţii educației prin dezvoltarea sistemului propriu de management al calităţii.
 Prevenirea şi reducerea absenteismului și a abandonului şcolar prin atragerea şi motivarea elevilor
pentru şcoală, activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
 Asigurarea egalităţii de şanse şi învăţarea centrată pe elev.
 Realizarea de noi parteneriate educaționale, inclusiv cu parteneri europeni
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 Optimizarea infrastructurii prin dotare, reabilitare, retehnologizare şi informatizare
 Formarea continuă a personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic.
 Implicarea reală a părinţilor în activitatea colegiului prin informarea, orientarea şi consilierea
acestora
 Promovarea imaginii și rezultatelor colegiului
Din misiunea asumată de unitatea şcolară şi din analiza diagnostică rezultă şi opţiunile strategice
pentru realizarea ţintelor strategice identificate.
Pentru opţiunile strategice se vor proiecta programe de dezvoltare pe cele 4 domenii funcționale:
dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resurselor umane, atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei
materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare și de parteneriat.
Pentru atingerea țintelor și opțiunilor strategice, la proiectarea bugetelor anuale se va ţine cont de:
Cheltuieli de personal :
 Diversitatea categoriilor de profesori încadraţi: de la debutanti (cu un salariu net de aproximativ 1200
lei) pana la profesori cu gradul I și titlul științific de doctor cu un salariu de aproximativ 4000 lei). Se
va tine cont si de eventualele măriri salariale.
 Numărul de gradaţii de merit existente: 4
 Numărul de cadre didactice auxiliare și nedidactice incadrate in anul scolar 2019-2020
 Drepturile prevăzute în contractele colective de muncă (prime de instalare, indemnizații de naștere);
 Sumele câștigate prin hotărâri judecătorești
Bunuri si servicii :
 Cheltuielile cu logistica (asigurarea logisticii tuturor departamentelor funcționale, asigurarea cu
materiale consumabile a tuturor catedrelor/comisiilor metodice, precum și asigurarea logisticii
necesare pentru desfășurarea în bune condiții a exemenelor de absolvire, a simulărilor examenului
național de bacalaureat la clasele a XI-a și a XII-a);
 Cheltuieli cu materialele de curățenie ;
 Cheltuielile necesare pentru elevii sportivi: cazarea, masa, transportul pe perioada concursurilor și
competițiilor sportive si drepturile de cazare si masă pentru elevii care locuiesc în căminul colegiului ;
 Sumele necesare plății serviciilor de intreținere a echipamentelor din dotare;
 Întreținerea cu medicamente a cabinetelor medicale;
 Cheltuieli cu autorizarea unităţii şcolare: autorizaţii de funcţionare sanitar-veterinare,
autorizare/acreditare;
 Cheltuieli cu întreținerea instalațiilor mecanice;
 Cheltuieli cu mentenanța sistemului de supraveghere audio-video și antiefracție;
 Cheltuieli cu mentenanta copiatoarelor și calculatoarelor;
 Cheltuieli cu achizitionarea de mobilier și saltele pentru căminul de elevi;
 Cheltuieli cu achiziționarea de uniforme și echipament de protecție pentru personalul de întreținere
(îngrijitori, muncitori)
Dotarea sălilor, cabinetelor şi a laboratoarelor :
 Recondiţionarea mobilierului şcolar
 Schimbarea mobilierului acolo unde nu mai poate fi reparat;
 Mărirea fondului de carte la bibliotecă, în special pentru calificările din domeniul producţie media şi
tehnici poligrafice;
 Dotarea cu laptopuri și videoproiectoare a tuturor sălilor de curs;
 Informatizarea și dotarea laboratoarelor şi cabinetelor;
 Continuarea amenajării cabinetului de limbi moderne
Formare profesională
Se vor avea în vedere nevoile identificate în strategia privind dezvoltarea resurselor umane pentru
personalul didactic și didactic auxiliar.
Sursele de finanţare:
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-

-

Buget local
Venituri proprii provenite din:
 lucrările de tipografie
 proiecte cu finanţare europeană
 sponsorizări
 taxe de înscriere la examene
 chirii
Bugetul de stat
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Ținte strategice

Opțiuni
strategice în
domeniul
curriculumului

1.Asigurarea
calităţii educației
prin dezvoltarea
sistemului
propriu de
management al
calităţii

-Dezvoltarea
propriilor
politici pentru
evaluare și
asigurare a
calităţii
educaţiei.
-Eficientizarea
procesului de
predare-învățare
prin utilizarea
metodelor activparticipative
- Creșterea
ofertei de
curriculum la
decizia școlii

Optiuni strategice in
domeniul resurselor
umane

-Formarea
membrilor
Consiliului de
Administrație în
domeniul
managementului
calității
- Instruirea tuturor
cadrelor didactice în
vederea asigurării
standardelor de
calitate propuse
- Conturarea unei
politici de formare
continuă și de
perfecţionare
profesională a
personalului didactic,
în special a
profesorilor
debutanţi
-Stimularea
materială a cadrelor
didactice care
desfășoară activități
extracurriculare și
extrașcolare de
calitate

Optiuni strategice in
domeniul resurse
financiare si
materiale

Optiuni
strategice in
domeniul
relatiilor
comunitare

-Continuarea
achiziționării unor
mijloace didactice
moderne
-Introducerea unui
program de burse
pentru elevii
performanți
-Folosirea eficientă
a dotărilor
existente

-Implicarea
partenerilor
sociali în
găsirea
resurselor
financiare
necesare
atingerii
standardelo
r de calitate
propuse

Motivare

Rezultate așteptate

- Participarea în
număr mic a elevilor
la olimpiade şi
concursuri şcolare
- Rezultate modeste la
exemenul de
bacalaureat
- Informarea deficitară
a cadrelor didactice în
ce priveşte evaluarea
și asigurarea calităţii
educației din Colegiul
Tehnic Media

- Conștientizarea de către
personalul colegiului, a
elevilor și părinților a
necesității creșterii
calității educației oferite
de către colegiu
- Creșterea
performanțelor școlare
ale elevilor
- Îmbunătățirea
rezultatelor elevilor la
examenul de bacalaureat,
concursuri și olimpiade
școlare
- Îmbunătățirea
procesului de asigurare
internă a calității
- Atingerea standardelor
de calitate propuse
- Creșterea satisfacției
beneficiarilor direcți și
indirecți
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2. Prevenirea şi
reducerea
absenteismului și
a abandonului
şcolar prin
atragerea şi
motivarea
elevilor pentru
şcoală,
desfășurarea de
activităţi
extracurriculare
și extraşcolare

- Implicarea
elevilor în
organizarea şi
susţinerea de
activităţi
sportive,
activităţi
culturale şi
educative,
vizite la
muzee,
excursii,
vizionări de
filme şi teatre.
- Realizarea
de programe
de pregătire
suplimentară a
elevilor cu
rezultate slabe
la învățătură
-Urmărirea
performanţelo
r elevilor şi
diseminarea
rezultatelor.

-Implicarea
tuturor cadrelor
didactice în
prevenirea și
reducerea
absenteismului
și a abandonului
școlar

-Dotarea spaţiilor
de învăţământ şi
instruire practică cu
echipamente
moderne de predare
care să facă posibil
un învăţământ
centrat pe elev și
atractiv
-Dezvoltarea unui
sistem de burse
pentru elevii care
obţin rezultate
deosebite, utilizând
surse extrabugetare
din producţia
proprie a
tipografiei,
sponsorizări,
venituri din chirii.
-Introducerea
catalogului
electronic

-Monitorizarea
atentă a
absențelor
elevilor și
aducerea la
cunoștința
părinților în
timp util
- Implicarea în
parteneriate
educaționale cu
asociații,
fundații,
instituții de
cultură care
desfășoară
programe
educaționale

-Existența a numeroși
elevi cu situații
neîncheiate, cu note
scăzute la purtare din
cauza absențelor și în
abandon școlar
-Concurenţa neloială
în care, este implicată
şcoala, ca furnizor de
educaţie, în competiţie
cu oferta mult mai
atractivă, dar
superficială a mass media care nu
fundamentează un
sistem real de valori.
- Contextul social şi
economic defavorabil
-Informarea deficitară
și tardivă a părinţilor
despre activitatea
școlară a elevilor
-Subfinanțarea
sistemului de
învățământ
preuniversitar

-Îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale
elevilor
-Desfășurarea unui număr
mai mare a proiectelor și
programelor educaționale
-Reducerea semnificativă
a absenteismului și
abandonului școlar
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3. Asigurarea
egalităţii de
şanse şi
realizarea
predăriiînvăţării
centrată pe elev

-Asigurarea
diversităţii,
atractivitătii şi
flexibilităţii
curriculumului
la decizia
şcolii
-Realizarea de
planuri
remediale și
punerea lor în
aplicare
-Corelarea
ofertei
educaționale a
colegiului cu
cererea de
forță muncă
existentă pe
piața muncii
-Elaborarea
unor cds-uri
care să
promoveze
egalitatea de
șanse

-Implicarea
profesorilor diriginți
în consilierea
elevilor în legătură
cu autocunoașterea
și cunoașterea
drepturilor pe care
le au elevii
-Implicarea tuturor
cadrelor didactice în
identificarea
stilurilor de învățare
ale elevilor și
adaptarea
demersului didactic
la acestea

-Promovarea
unor programe
sociale pentru
elevii cu
posibilități
financiare
reduse
-Elaborarea la
nivelul fiecărei
catedre/comisii
metodice a
unor materiale
didactice
adaptate
diferitelor
stiluri de
învățare

-Implicarea
partenerilor
sociali (agenţi
economici,
comunitate,
părinţi, elevi)
în identificarea
şi
implementarea
programelor
educaţionale şi
a
instrumentelor
de evaluare şi
certificare în
sprijinul
învăţării pe tot
parcursul
vieţii.

-Necesitatea
asigurării
transparenţei,
echității, egalităţii de
şanse
-Existența unor
decalaje între elevii
cu rezultate bune și
foarte bune și elevii
cu mari lacune în
pregătire

-Îmbogățirea ofertei de
cds-uri
-Asigurarea unei depline
concordanțe între oferta de
cds-uri, interesele elevilor
și nevoile comunității
-Identificarea stilurilor
individuale de învățare ale
elevilor și adaptarea
demersului didactic la
acestea
-Realizarea unui
învățământ diferențiat
centrat pe elev
-Creșterea cu 50% a
inseției socio-profesionale
a absolvenților
-Asigurarea egalităţii de
şanse prin promovarea
unor programe sociale
pentru elevii cu posibilități
financiare reduse
-Creșterea numărului
activităților
extracurriculare și
extrașcolare
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4. Realizarea
unor noi
parteneriate
educaționale,
inclusiv cu
parteneri
europeni

-Dezvoltarea
activităţii de
producţie a
atelierului şcoală
prin elaborarea şi
promovarea ofertei
de tipărituri la
MENCS, ISMB, a
unităţilor şcolare
bucureştene,
Primăria Capitalei,
Primăria Sectorului
1, sindicate, ONGuri
-Identificarea de noi
parteneri
educaționali

-Implementarea
de programe de
formare continuă
pentru
dezvoltarea
resursei umane
-Dezvoltarea de
proiecte/program
e cu finanţare
europeană pentru
dezvoltarea
capitalului uman

-Implicarea
membrilor
Consiliului de
Administrație
în găsirea de
potenţiali
sponsori
pentru
activitățile
extrașcolare și
pentru
premierea
elevilor
performanți,
precum și
pentru
sprijinirea
elevilor cu
posibilități
financiare
reduse
-Motivarea
elevilor
capabili de
performanţe
prin
introducerea
unui sistem
de burse
oferite de
partenerii
educaționali

-Implicarea
Comitetului
Reprezentativ al
Parintilor în
încheierea de noi
parteneriate educaționale
Implicarea
cadrelor didactice
în realizarea de
programe
educaționale în
parteneriat cu
reprezentanți ai
comunității
locale, ONG-uri

-Colegiul nu este implicat în
proiecte/programe cu
finanțare europeană
-Necesitatea derulării de noi
parteneriate educaționale

-Introducerea
unui program de
burse
educaționale
-Sporirea
numărului
parteneriatelor
educaționale
încheiate
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5.Optimizarea
infrastructurii
prin dotare,
reabilitare,
retehnologizare
şi informatizare

-Achiziționarea de softuri
educaționale
-Optimizarea bazei
materiale din punct de
vedere tehnologic

-Formrea
personalului
didactic pentru
utilizarea
tehnologiei
informatiei şi a
comunicării în
activităţile de
predareînvăţare.

-Dotarea tuturor cabinetelor
cu tehnică de calcul,
videoproiectoare,
imprimantă şi conexiune la
Internet
-Retehnologizarea
laboratorelor tehnice:
tehnoredactare, foto,
studiourile foto și de
televiziune.
-Achiziţionarea unor
software-uri
de tip simulatoare pentru
procesele tehnologice
specifice calificărilor din
domeniul tehnici poligrafice
-Atragerea de resurse
extrabugetare
-Construirea unei săli de
sport
-Extinderea și amenajarea în
stil amfiteatru a sălii de
conferințe
-Înființarea televiziunii
elevilor și a unui post de
radio local

Responsabilizarea
comunității în
direcția
dezvoltării bazei
materiale a
colegiului

- Adaptarea
la condiţiile
pieţei
muncii.
-Îmbătrânirea
bazei
materiale

-Crearea cadrului
optim pentru
utilizarea
activităţilor de
predare- învăţare
interactive, centrate
pe elev
-Comunicarea şi
informarea/
documentarea prin
Internet
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6. Formarea
continuă a
personalului
didactic, didactic
auxiliar şi
nedidactic

-Identificarea nevoii de
formare la nivelul
colegiului şi asigurarea
cadrului necesar formării
continue şi perfecționării
profesionale.
-Evaluarea permanentă a
impactului de formare
continuă şi dezvoltare
profesională în calitatea
actului educaţional.
-Valorificarea experienței
cadrelor didactice
participante la programe
de formare prin
organizarea de
workshopuri, sesiuni de
comunicări, simpozioane
-Formarea de cadre
didactice calificate pentru
domeniul deficitar
Producție media

-Motivarea
cadrelor
didactice pentru
înscrierea la
cursuri și
programe de
formare
-Dezvoltarea
unor proiecte și
programe de
formare pentru
dezvoltarea
resursei umane.
-Motivarea şi
asigurarea unor
programe de
perfecţionare a
personalului
didactic auxiliar
şi nedidactic.
-Asigurarea de
mobilităţi pentru
elevi şi cadre
didactice

-Atragerea de resurse
financiare pentru formarea
continuă a personalului
-Finanţarea cursurilor
postuniversitare pentru
cadrele didactice implicate

-Încheierea de
parteneriate cu
instituții
furnizoare de
programe de
formare
Responsabilizarea
comunităţii în
susţinerea şcolii

- Ridicarea
standardelor de
pregătire a
resursei umane
- Lipsa
personalului
calificat pentru
domeniul
producție
media

- Creșterea
calității educației
desfășurate în
colegiu
-Participarea unui
număr mai mare
de profesori la
activități de
formare
-Formarea unui
număr de 5 cadre
didactice pentru
calificări din
domeniul
producţie media
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7. Implicarea
reală a
părinţilor în
activitatea şcolii
prin informare,
orientare şi
consiliere

-Responsabilizarea
părinţilor privind
activitatea colegiului
- Realizarea unor activități
extracurriculare în
parteneriat cu Consiliul
Reprezentativ al Părinților
- Implicarea părinților în
acțiunile de promovare a
imaginii și rezultatelor
colegiului

-Desfășurarea
unor lectorate cu
părinții

-Atragerea resurselor
financiare financiare
necesare pentru organizarea
unor proiecte comune cu
părinții

-Dezvoltarea unor
proiecte
educationale cu
scopul consilierii
şi informării
părinţilor cu
privire la rolul lor
în viaţa
colegiului.

- Lipsa de
informare a
părinţilor cu
privire la viaţa
şcolară a
copiilor
-Comunicarea
defectuoasă a
unei părți a
părinților cu
personalul
colegiului
-Părinții alocă
timp tot mai
puțin pentru
supravegherea
copiilor
-Mulți elevi
provin din
familii
destrămate

-Participarea
unui număr
semnificativ mai
mare de părinți
la viața
colegiului
-Reducerea
semnificativă a
absenteismului
și abandonului
școlar
- Îmbunătățirea
rezultatelor
elevilor la
învățătură
- Creșterea
numărului de
proiecte
educaționale în
care sunt
implicați părinții
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8.Promovarea
imaginii și
rezultatelor
colegiului

-Responsabilizarea
personalului pentru
necesitatea promovării
imaginii colegiului
-Popularizarea ofertei
educaționale
-Tipărirea revistei
colegiului
-Participarea la târguri
educaționale, la concursuri
și festivaluri pentru liceeni

-Motivarea
resursei umane
implicate în
promovarea
imaginii
colegiului

-Tipărirea și răspândirea în
comunitate a materialelor
promoționale care să
promoveze imaginea
colegiului
-Îmbunătățirea site-ului
colegiului
- Atragerea de resurse
financiare necesare pentru
promovarea imaginii
colegiului
- Promovarea și
valorificarea produselor
realizate de elevi

-Prezentarea
ofertei
educaționale a
colegiului în școli
gimnaziale din
sector
Responsabilizarea
comunității în
promovarea
imaginii
colegiului
-Organizarea unor
evenimente la
care să fie invitați
reprezentanți ai
comunității

-Imaginea
colegiului este
prezentată
eronat în
comunitate
-Unii părinți
prezintă
neincredere
față de
posibilitățile
reale ale
colegiului

-Îmbunătățirea
imaginii
colegiului în
comunitate
-Atragerea unui
număr mai mare
de absolvenți ai
școlilor
gimnaziale
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PARTEA A III-A COMPONENTA OPERAȚIONALĂ
III.1. PROGRAME DE DEZVOLTARE
Pentru atingerea scopurilor (ţintelor strategice) şi a opţiunilor strategice, Colegiul Tehnic Media va realiza
programe de dezvoltare/ direcții de acțiune unitare şi coerente pe cele 4 domenii funcţionale:
 Dezvoltarea curriculară
 Dezvoltarea resurselor umane
 Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale
 Dezvoltarea relaţiilor comunitare și de parteneriat

Dezvoltarea curriculară are ca obiective specifice:
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională
 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor,
precum şi atingerea standardelor de calitate
 Stabilirea ofertei educaţionale a colegiului în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii
 Valorificarea rezultatelor la examenele naţionale şi la concursurile și olimpiadele şcolare în scopul creșterii
performanţelor şcolare
Colegiul Tehnic Media va realiza programe de dezvoltare pentru grupurile țintă (elevi, părinţi, profesori) care să aibă ca
rezultate așteptate următoarele:
 Identificarea şi dezvoltarea nevoilor de educaţie ale comunităţii
 Dezvoltarea de noi calificări în funcţie de cerinţele pieţei muncii
 Dezvoltarea de programe educaţionale complementare celor curriculare
Direcții de acțiune
 Procurarea și aducerea la cunoștința cadrelor didactice a documentelor curriculare, notelor,
metodologiilor, instrucțiunilor elaborate de M.E.N.C.S.
 Realizarea unui învățământ centrat pe elev
 Promovarea metodelor și tehnicilor didactice de predare, învățare, evaluare, în special a acelora care
încurajează creativitatea, participarea activă, lucrul în echipă
 Realizarea de activități suplimentare cu elevii pentru pregătirea examenului de bacalaureat
 Extinderea ofertei educaționale
 Sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea de curriculum la decizia școlii

Dezvoltarea resurselor umane are ca obiective specifice:
 Asigurarea cunoaşterii de catre tot personalul a prevederilor actelor normative care reglementează
organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar
 Creşterea calităţii resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea
calităţii
 Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor
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 Eficientizarea activității personalului didactic auxiliar și nedidactic
Colegiul Tehnic Media va realiza programe de dezvoltare pentru grupurile țintă (elevi, profesori,
personal didactic auxiliar) care să aibă ca rezultate așteptate următoarele:
 Participarea personalului didactic la programe de formare continuă
 Obținerea unei promovabilități la examenul de bacalaureat de minimum 60%
 Creșterea eficienței activității catedrelor/comisiilor metodice, comisiilor de lucru, compartimentelor
funcționale ale colegiului
 Asigurarea resursei umane calificate pe domeniul producție media
Direcții de acțiune
 Identificarea nevoilor de formare continuă și de perfecționare ale personalului
 Sprijinirea participării personalului didactic și didactic auxiliar la programe de formare continuă
 Stimularea participării cadrelor didactice la procesul decizional
 Diseminarea rezultatelor participării la programele de formare continuă
 Introducerea unui sistem de recompense pentru elevii și profesorii cu rezultate foarte bune( burse,
premii din resurse extrabugetare, excursii etc).
 Crearea unui climat de siguranță pentru profesori și elevi

Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale are ca obiective specifice:
 Dezvoltarea activităţii de producţie a atelierului de poligrafie, a laboratorului de tipar digital, precum
și a celui de serigrafie și tampografie prin programe de parteneriat
 Atragerea de noi resurse extrabugetare
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare
 Repartizarea eficientă şi coerentă a bugetului unității
 Dezvoltarea de proiecte cu finanţare europeană
Colegiul Tehnic Media va realiza programe de dezvoltare pentru grupurile țintă (profesori, personal
didactic auxiliar, părinți) care să aibă ca rezultate așteptate următoarele:
 Îmbunătățirea dotărilor atelierului, cabinetelor, laboratoarelor, sălilor de clasă
 Retehnologizarea bucătăriei și a sălii de mese
 Construirea unei săli de sport
 Extinderea sălii de festivități
 Înființarea televiziunii online și a unui post de radio
Direcții de acțiune
 Identificarea de noi surse de venituri extrabugetare
 Implicarea în proiecte cu finanțare europeană
 Convingerea autorităților administrației publice locale de necesitatea modernizării bazei materiale a
colegiului

Dezvoltarea relaţiilor comunitare și de parteneriat are ca obiective specifice:
 Iniţierea proiectelor şi programelor pentru susţinerea cu burse și premii a elevilor și profesorilor care
obțin rezultate foarte bune
 Dezvoltarea şi promovarea de proiecte educaționale, inclusiv cu parteneri europeni
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 Promovarea imaginii și rezultatelor colegiului la nivelul comunității
 Reconsiderarea parteneriatului Școală-Familie prin implicarea mai activă a părinților în viața
colegiului
Colegiul Tehnic Media va realiza programe de dezvoltare pentru grupurile țintă (profesori, personal
didactic auxiliar, părinți, comunitatea locală) care să aibă ca rezultate așteptate următoarele:
 Promovarea unui nou tip de cultură organizațională
 Dezvoltarea unui climat de încredere și sprijin reciproc între colegiu și comunitate
 Atragerea unui număr din ce în ce mai mare de elevi
Direcții de acțiune
 Consolidarea relațiilor de parteneriat existente
 Identificarea de noi agenți economici care să asigure stagiile de practică și care să angajeze absolvenți
 Identificarea și dezvoltarea de noi modalități de promovare a imaginii și rezultatelor colegiului
 Implicarea organizațiilor sindicale în rezolvarea problemelor personalului colegiului
 Editarea revistei colegiului
 Introducerea catalogului electronic
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