MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala noastră îsi propune sa fie mediator între respectul faţă de
tradiţie şi necesitatea promovării ştiinţelor şi tehnologiilor moderne. Ea
urmăreşte să trezească bucuria de a gândi şi de a învăţa, pentru ca
absolvenţii ei, iubitori ai frumosului, să fie autonomi, responsabili, capabili să
decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă cu mobilitate
spirituală vieţii şi unui viitor provocator.

SCOPUL
Şcoala oferă şanse egale elevilor pentru dezvoltarea competenţelor

profesionale şi de cultură generală din domeniile textile-pielărie şi servicii,
asigurând însuşirea limbajelor necesare integrării sociale şi comunitare prin:
comunicarea estetică, cunoaşterea limbilor străine, utilizarea calculatorului,
dobândirea competenţelor antreprenoriale şi de comportament ale
cetăţeanului european.
În

toate

activităţile

şcoala

promovează

calitatea,

dezvoltarea creativităţii, continuarea învăţării de-a lungul întregii
vieţi, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranţa şi respectul
pentru personalitatea fiecarui individ.

PREZENTAREA GENERALA A SCOLII

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Braşov
are

un

statut

privilegiat

în

structura

învăţământului preuniversitar braşovean, fiind
singura unitate şcolara din Braşov şi din judeţul
Braşov care pregăteşte personal specializat
pentru calificări cerute pe piaţa forţei de
muncă din domeniul textile – pielarie, la care
s-au adăugat în ultimii ani și calificări din
domeniul estetica şi igiena corpului omenesc
şi turism-alimetaţie publică.
Fig.1 Imaginea generala a şcolii

Şcoala este situată în zona centrală a oraşului, mai precis în vechea cetate a Braşovului, lângă
Bastionul Ţesătorilor, mărturie a preocupărilor de altă dată ale braşovenilor, vestiţi meşteşugari şi
comercianţi. De-a lungul anilor, clădirea, care datează din 1770, a suferit mai multe reparaţii şi
transformări, cele mai importante fiind supraetajarea din 1963 si construirea unui corp nou de clădire
în 1978.
Bazele instruirii şi formării profesionale în domeniul industriei prelucrătoare au fost puse, în
această clădire, prin înfiinţarea în 1953 a Centrului Scolar Profesional de textile, pielărie şi cauciuc prin
fuzionarea a trei şcoli: Şcoala profesională de cauciuc, patronată de Fabrica de cauciuc Fartec Braşov,
Şcoala profesională de tăbăcărie, patronată de Fabrica „Timpuri Noi” Braşov şi Şcoala profesională
textilă, patronată de Fabrica” Partizanul Roşu” Braşov. De remarcat faptul că unitatea şcolară menţine
din 1953 domeniul de pregătire principal, textile şi pielărie, contribuind astfel la transmiterea unei
vechi tradiţii.
In perioada dezvoltării industriale putenice a judeţului Braşov, şcoala a cunoscut câteva
transformări notabile:
1968 – Şcoala Profesională îşi schimbă denumirea în Şcoala Profesională M.I.U. (Ministerul
Industriei Usoare ) şi odată cu aceasta şi structura planului de şcolarizare. Apare şcoala de
ucenici cu meseriile de tăbăcar mineral, tricoter şi confecţioner îmbrăcăminte.

1973 – se înfiinţează forma de învăţământ liceal sub denumirea de: Liceul Industrial nr.5,
alături de Şcoala profesională nr.9 Braşov.
După anul 1989, unitatea şcolară îşi unifică cele două forme de şcolarizare: Scoala Profesională şi
Liceul industrial sub denumirea de Grup Scolar de Industrie Uşoară Braşov.
Eforturile tuturor cadrelor didactice pentru dezvoltarea şi promovarea unităţii şcolare, susţinerea
din partea autorităţilor locale, au făcut ca prin Programul Phare TVET RO 0108.01 pentru Modernizarea
Invăţământului Profesional şi Tehnic, şcoala să beneficieze de un proiect

cu componentele :

reabilitarea clădirii, stagii de formare ale profesorilor şi dotare cu echipamente multimedia moderne.
Având în vedere noua structură, capacitatea de educaţie şi formare profesională, locul acestei
unităţi în comunitatea locală şi nu numai, din 2004 – 1 septembrie şcoala îşi schimbă numele în
Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”; Maria Baiulescu fiind personalitate brasoveană al cărui nume s-a
legat de promovarea drepturilor femeii, a meseriilor din domeniul industriei textile şi a economiei
casnice. Şcoala de menaj şi industrie casnică devenise în 1936 Liceul industrial „Maria Baiulescu” .
Din anul 2003 Colegiul a derulat un nou proiect în Programul Phare TVET RO
0108.03 pentru dezvoltarea instituţională şi reabilitare infrastructură – constând în amenajarea de
ateliere de tricotaje, confecţii textile şi confecţii încălţăminte. Cele două proiecte din Programul Phare
au însumat 235.257 Euro pentru reabilitarea clădirilor si 275.727 Euro pentru achiziţionare de
echipamente, fără a include cursurile, stagiile de formare ale profesorilor. Participarea cadrelor
didactice din domeniul textile – pielărie la Proiectul Phare TVET 2004 016-772.04.01 pentru elaborarea
materialelor de învăţare la distanţă a însemnat o nouă etapă de perfecţionare a acestora
In prezent unitatea școlară are peste 50 de convenții de parteneriat pentru derularea
instruirii practice cu agenți economici din domeniul : confecțiilor textile și pielăriei, turism-alimentație
publică și estetică (coafură). De remarcat implicarea unităților economice, sprijinul acordat unității
școlare pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, abilităților practice specifice
domeniului, dar și a competențelor sociale pentru toți elevii a căror instruire se realizează la Colegiul
Tehnic M. Baiulescu.
Ținând cont de cererile actuale de pe piața forței de muncă brașovene, de tendințele de
dezvoltare zonală și regional, unitatea școlară va acționa pentru întărirea, dezvoltarea domeniului de
instruire turism-alimentați publică prin mărirea numărului de locuri la admitere în școala profesională
de la 30 la 90 locuri.

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII
În prezent şcoala cuprinde:

RESURSE UMANE
Unitatea şcolară beneficiază de un corp profesoral bine pregătit, închegat şi preocupat de
dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui cursant, formarea competenţele necesare pentru o
participare susţinută la dezvoltarea societăţii cunoaşterii şi în Romania.
Structura personalului scolii este:
cadre didactice:


41 profesori de cultură generală şi de specialitate, din care 3 titlul de doctor, 23 cu gradul
didactic I, 8 cu gradul II, 7 cu definitivat ;


6 maistri instructori, din care 4 gradul I, 1 cu gradul II, 1 definitivat;

personal didactic auxiliar: 6 persoane
personal administrativ : - personal întreținere : 5 persoane
- personal ingrijitor : 6 persoane
Colegiul Tehnic Maria Baiulescu urmăreşte să raspundă, prin acţiunile desfăşurate, cerinţelor
de educaţie, formare profesională iniţială şi continuă ale comunităţii căreia îi aparţine şi identificate
prin contactele permanente pe care le are cu : reprezentanţi ai administraţiei publice locale (Primarie,
Consiliul Local, Consiliul Judeţean), ai agenţilor economici, instituţii partenere (ISJ, CCD, Universitatea

Transilvania din Brasov, AJOFM) . Actori importanţi în definirea strategiei de dezvoltare a şcolii sunt
elevii şi părinţii acestora, există în acest sens un dialog permanent între profesori, conducerea şcolii cu
actualii elevi, părinţi, dar şi absolvenţi ai unității școlare.

PROFILUL ȘCOLII, OFERTA EDUCAŢIONALĂ s-a diversificat an de an şi s-a
adecvat cerinţelor agenţilor economici şi pieţei muncii. Formele de învăţământ în anii şcolari 2006–
2007, 2007 – 2008 au fost: liceu tehnologic -zi, scoala de arte şi meserii, şcoala postliceală si
învatamant liceal seral prin care se asigura continuarea studiilor. Pe lângă profilul textile – pielarie,
profil dominant, din anul 1992 s-a înfiinţat şi profilul alimentaţie publică-turism, iar din 2005 estetica şi
igiena corpului omenesc, ca răspuns la cererile de pe piaţa forţei de muncă, datorate dezvoltării
turismului şi serviciilor în zona Braşovului .
Între 2006-2010 s-a obţinut acreditarea cursurilor de formare adulţi pentru : confecţioner
produse textile, confecţioner articole piele şi înlocuitori, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de
alimentaţie publică. Începând din 2009, învăţământul postliceal a cunoscut o nouă revigorare prin
promovarea unor calificări de interes pentru absolvenţii învăţământului liceal, dar şi pentru agenţii
economici cu care şcoala a dezvoltat relaţii parteneriale. În acest an pregătirea pe nivel postliceal se
realizează în: domeniul textile pielarie - calificarea designer vestimentar, domeniul turism si
alimentatie – calificarea: asistent manager in unitatile hoteliere şi domeniul estetica si igiena corpului
omenesc – calificarea: tehnician maseur.
În prezent, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Braşov oferă elevilor ocazia să-şi descopere şi să-şi
cristalizeze propriile interese şi aspiraţii de la care pornind, îşi vor defini traiectoria formării şcolare şi
profesionale.

REZULTATELE ELEVILOR DE LA COLEGIUL TEHNIC MARIA
BAIULESCU
Performantele şcolare constau în primul rând în realizarea unui progres şcolar, care de
altfel se efectuează cu dificultate, muncă şi perseverenţă atât din partea profesorilor cât şi al elevilor,
dar este de menţionat că acest progres este vizibil între clasa a IX a şi sfârşitul ciclului de studiu, din
punct de vedere al învăţăturii, al comportamentului şi al manifestărilor personale.
În anul 2012, după absolvirea liceului elevii, după cum
dovedesc planurile de carieră, se îndreaptau în mare parte spre
învăţământul superior (peste 50 % la facultăţi- procent ce a
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Pentru promoţia 2015, situaţia absolvenţilor se prezintă astfel:


42,26% în învăţământul universitar sau
postliceal,



18,4% angajaţi,



14,38 % şomeri ((luna oct.2015)

Absolvenţii şcolii profesionale, promoţiile 2014 și 2015
cu nivel de calificare 3 s-au îndreptat mai mult spre piaţa
muncii, datorită atât cererii mai mare pe acest segment de
pregătire cat şi dificultăţilor de continuare a studiilor.
-

65% angajati ,

-

7% continuă studiile liceale,

-

16 % şomeri; ( promoţia 2014)
In ceea ce priveste valorizarea rezultatelor pozitive

ale elevilor, cum ar fi participari ale acestora cu lucrări și
eseuri la proiecte europene (12% dintre elevi), participări la
concursuri școlare (17% dintre elevi , peste jumătate dintre ei obţinând premii și menţiuni la fazele județene sau
naționale).

Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor
Consilierea şi orientare profesională a elevilor beneficiază de numeroase resurse:
Cadre didactice cu o bună pregătire în domeniu
 Toţi diriginţii au urmat cursuri de formare în domeniul consilierii şi orientării
profesionale


3 cadre didactice au lucrat direct în proiectul Comenius “How to be prepared for the
labour Market”, ceea ce a însemnat familiarizarea cu noi tehnici de consiliere a
elevilor pentru alegerea şi dezvoltarea propriei lor cariere profesionale.

Baza materială adecvată
 Există un cabinet de consiliere şi orientare profesională
 Şcoala are care psihog care colaborează foarte bine cu diriginţii
 Există numeroase materiale didactice moderne, diversificate (broşuri, teste, materiale
audiovizuale)
Fundamentarea planului de şcolarizare se bazează şi pe direcţiile de dezvoltare prevăzute prin
documentele naţionale, regionale, locale:
 Conform PLAI :
 Pe termen scurt şi mediu: se constată o preponderenţă a nevoilor de
calificare de nivel 2 (motivat atât de structura actuală a economiei cât
şi de orientarea unor investiţii care valorifică forţa de muncă
autohtonă ieftină)
 Pe termen mediu şi lung: se poate anticipa o creştere a nevoilor de
calificare de la nivelul 3 în sus (motivat de procesele de
retehnologizare şi modernizare a industriei, tendinţele de dezvoltare
a serviciilor, introducerea noilor tehnologii în toate domeniile),
 Se remarcă creşterea investiţiilor străine în sectorul textile –
pielărie(2,6 milioane USD)
 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov • orizonturi 2013 - 2020 – 2030
prevede:
 Formarea şi instruirea personalului implicat în serviciile de turism
şi serviciilor către populaţie:
o Cursuri de instruire în domeniile dezvoltării
produsului turistic
o Şcoli puternice de turism atat la nivel de studii medii
dar şi universitar.
 Necesitatea îmbunătăţirii calităţii serviciilor către populaţie, a
serviciilor conexe domeniului turistic (inclusiv domeniul estetică şi
îngrijirea corpului omenesc)
 Planul de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru şi PND se referă la:





creşterea investiţiilor străine în turism deoarece sectorul turistic are o
contribuţie directă în PIB de 2,6%, valoare nesemnificativă dacă se are în
vedere ponderile realizate de celelalte ţări (Ungaria 10%, Polonia 13,1%).
 existenţa carenţelor în nivelul de pregătire al forţei de muncă din
domeniul turismului şi în atitudinea angajaţilor faţă de vizitatori.
 România nu are structuri specializate pentru promovarea turismului, mai
ales prin Internet.
Racordarea la strategia de dezvoltare a judeţului Braşov ;
o „industra uşoara a judeţului este insuficient dezvoltată”
(Stateg.jud.Brasov, 3.2.3.5-comertul)
o „se prevede dezvoltarea sectoarelor industriei uşoare prin :
- dezvoltarea capacitatii de producţie la tăbăcărie şi fabrica de
încălţăminte;
- înfiinţarea de unităţi noi, de mărime medie;
- dezvoltarea fabricii de stofe de la Prejmer şi/sau înfiinţarea
unei fabrici noi , private, în zona Zărneşti”
o în domeniul turism-alimentaţie publică este prevăzută ca
prioritate strategică „dezvoltarea si promovarea ofertei turistice şi a
activitătilor conexe turismului” (v.Stateg.jud.Brasov,; de asemenea se
prevede dezvoltarea turismului pentru a valorifica patrimoniul
natural, istoric, arhitectural si cultural al zonei;

VĂ PROPUNEM:
PROIECTUL PLANULUI DE
ŞCOLARIZARE 2017/2018

Nivel

Profil/Domeniu

Tehnic

Calificare

Clasa –
nr.
clase
Tehnician designer IX - 2
vestimentar

Forma Observaţii

O clasă limba
engleză
intensive

X -1
XI – 2
XII – 2

Liceu
tehnologic

Servicii

/zi/

Tehnician în
hotelărie
Tehnician în
turism
Tehnician în
turism
Tehnician în
turism
Coafor stilist

Liceu
tehnologic
/seral/

Turism și
alimentație
publică
Industrie textilă
şi pielărie
Industrie textilă
şi pielărie

Şcoala
Turism şi
profesională alimentaţie

Organizator
banqueting

O clasă limba
engleză
intensive

IX - 1
Zi
X-1
XI – 1
XII - 1
IX - 1
X-1
XI – 1
XII – 1
XIseral-1

Tehnician în
industria textilă
Tehnician în
industria pielăriei

XIIseral-1

Ospătar (chelner),
vânzător în unităţi

IX – 3

seral

XIIIseral-1

Zi

publică

Industrie textilă
şi pielărie
Turism şi
alimentaţie
publică

Şcoala
postliceală

Industrie textilă
şi pielărie
Servicii
Industrie textilă
şi pielărie
Turism şi
alimentaţie

de alimentaţie +
Bucătar
Ospătar (chelner),
vânzător în unităţi
de alimentaţie+
Bucătar
Ospătar (chelner),
vânzător în unităţi
de alimentaţie/
Bucătar
Confecţioner
produse textile
Ospătar (chelner),
vânzător în unităţi
de alimentaţie/
Bucătar
Confecţioner
produse textile
Tehnician maseur
Designer
vestimentar
Asistent manager
unități hoteliere

X -1

XI – 3

X–1
XI - 1

XI – 1
An I -1
An I - 1
Zi
An II - 1
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