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În vederea elaborării unei bune oferte manageriale a Școlii Profesionale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” s-a ținut cont de existența tuturor nivelelor școlare: 

preșcolar, primar, gimnazial și profesional special. Astfel în luna septembrie 2017 s-a trecut 

la revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională elaborat pentru perioada 2016 – 2021. 

Pentru nivelele preșcolar, primar și gimnazial a fost revizuit Planul de Dezvoltare 

instituțională pentru perioada 2016-2021, iar pentru nivelul școlar profesional special a fost 

elaborat Planul de Acțiune al Școlii (PAS) pentru perioada 2017-2021. Oferta managerială a 

fost elaborată plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în 

care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor 

şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au 

asupra activităţii unităţii. 

Planul de Dezvoltare Instituţională și Planul de Acțiune al Școlii au în vedere 

eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea 

"ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

 Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de 

comunitate. 

 Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

 S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor 

şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu 

elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi 

de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

 Programele Ministerului Educaţiei Naţionale și ale Guvernului României privind 

reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de 

dezvoltare instituţională în perioada analizată. 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, 

valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie 

spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

 Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială/Profesională  Specială 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective 

manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională  a  colectivului 

didactic şi să orienteze  interesul de formare şi instruire a elevilor. 
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1. PLANIFICARE STRATEGICĂ 

 

1.1 Prezentare generală şi misiune  

1.1.1 Date de identificare 

 

1.1.2. Scurt istoric 

 

Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” a fost înfiinţată 

în anul 1919 prin Ordin Regal al Reginei Maria şi a funcționat cu 21 de eleve începând din 

anul 1921. A fost prima şcoală din Bucureşti şi a doua din ţară, după cea de la Focşani. Iniţial 

activitatea s-a desfăşurat într-un local din Calea Moşilor, apoi în fostul spaţiu al Şcolii 

Gimnaziale Speciale nr.10 din str. G-ral Berthelot. 

 Din anul 1976 s-a dat în folosinţă actualul local din Drumul Taberei, nou, modern, cu 

cabinete fonice pentru activităţile recuperator compensatorii, laboratoare şi ateliere, sală de 

sport cu cabinet pentru C.F.M./kinetoterapie şi bazin pentru hidroterapie. 

 Până în anul 2000, şcoala a funcţionat cu internat şi cantină care au fost preluate prin 

Protocolul I.S.M.B.  de Direcţia de Protecţie a Copilului sector 6. 

 In prezent, şcoala este reabilitată şi modernizată prin Programul BEI. S-au construit 

spaţii noi, cabinete, laboratoare şi infirmerie, toate dotate cu mobilier modern şi funcţional.  

Din anul 2015 – 2016 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” a primit autorizarea de funcționare pentru un nou nivel de învățământ: învățământ 

profesional special, domeniul Tehnici Poligrafice, calificarea profesională / specializarea  

Tipăritor Offset, conform OMECS 3482/24.03.2015.Tot în acest an, 2015, școala a obținut 

titlul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ.  

Denumire Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” 

Adresă Aleea Istru nr. 6, sector 6, București 

Telefon (+40) 021.444.03.31/ (+40) 021 778 76 55 

Fax (+40)  021.444.03.37 

E-mail/web surzi2@yahoo.com ,  www.scoalasurzi2bucuresti.ro  

Date statistice de 

bază 

Nivel de     

învățământ 

 

 

 

Special preșcolar, primar, gimnazial şi profesional 

Limba de predare Română 

Număr de clase 18 (1 special preșcolar, 6 învăţământ primar, 7 învăţământ gimnazial, 4 

învățământ profesional) 

Număr de elevi 160 (10 învățământ preșcolar, 56 învăţământ primar, 52 învăţământ gimnazial, 

43 învățământ profesional 

Număr de posturi 66 (46 didactic, 13 didactic auxiliar, 7 nedidactic) 

mailto:surzi2@yahoo.com
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
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Din anul școlar 2016-2017 Școala Profesională Specială pentru deficienți de Auz ”Sf. 

Maria” a primit autorizare pentru nivelul preșcolar special conform OMENCS 

4693/04.08.2016. 

       

Titulaturi ale şcolii : 

1919 - Școala pentru fete surde 

            Școala pentru surzi  nr. 2  

            Școala pentru Deficienți de Auz nr. 2  ”Sfânta Maria” 

2012 – Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

2017 – Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

 

Directori în ultimul timp : 

Prof. Tănăsescu Ludovica   

Prof. Tunșanu Eliza   

Prof. Ionescu Lia 

Prof. Nedeianu Liana 

Prof. Stoica Florica 

În ceea ce priveşte obţinerea de mari succese ale organizaţiei în timp, împreună cu colegii 

am reuşit, prin acţiunile întreprinse, să fim mai aproape de sufletul acestor copii, în momentele în 

care au nevoie de mângâiere şi linişte sufletească, alături de formarea şi dezvoltarea lor optimă în 

ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa. 

 

Structura colectivelor de elevi 

An școlar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nivel de învățământ 

Număr 

de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de 

elevi 

Număr 

de clase 

/grupe 

Număr 

de elevi 

Număr 

de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi 

Număr 

de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de 

elevi 

Număr 

de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de 

elevi 

Preșcolar Grădiniță - - - - - - - - 1 8 

Primar 

Pregătitoare - - 1 9 1 8 1 9 1 8 

Cls. I 2 9 - - 1 10 1 11 1 12 

Cls. a II-a 1 12 2 12 - - 1 10 1 14 

Cls. a III-a 1 9 1 13 2 13 - - 1 11 

Cls. a IV-a 2 12 1 8 1 13 2 16 - - 

Total 6 42 5 42 5 44 5 46 5 45 

Secundar 

inferior 

Gimnaziu 

Cls. a V-a 2 16 2 12 2 12 2 12 2 17 

Cls. a VI-a 2 16 2 13 2 13 1 8 2 15 

Cls. a VII-a 2 19 2 18 2 18 2 13 1 8 

Cls. aVIII-a 2 19 2 17 2 17 2 13 2 13 

Cls. a IX-a - - 1 6 1 6 1 7 1 6 

Cls. a X-a - - - - 1 6 1 4 1 7 

Total 8 70 9 66 10 72 9 57 8 66 

Profesional  

Cls. IX       1 12 1 10 

Cls. X - - - - - - 1 11 1 11 

Total  - - - - - - 1 12 2 21 
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Structura claselor 

An școlar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nivel de 

învățământ 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Preșcolar          1   8 

Primar 6 42 5 42 5 44 5 46 5 45 

Gimnazial 8 70 9 66 10 72 9 57 8 66 

Profesional - - - - - - 1 12 2 21 

Total 14 112 14 108 15 116 15 115 16 140 

 

1.2. Analiza informaţiilor despre Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de 

Auz ”Sfânta Maria” 

Scopul: definirea cât mai exactă a stării de fapt din punct de vedere calitativ și cantitativ. 

 

1.2.1. Analiza informaţiilor de tip cantitativ 

Datele cantitative relevante pentru fundamentarea strategiei Şcolii Profesionale Speciale 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  sunt următoarele: 

În perioada 2012 - 2017, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” a şcolarizat copii cu cerinţe educative speciale în clase de nivel preșcolar, primar, 

gimnazial și profesional special, sub îndrumarea profesorilor cu înaltă calificare.  

 

Tendinţele demografice în ce priveşte numărul total de elevi pe an şcolar sunt în descreştere. 

Se poate observa această scădere făcând o comparaţie între anul şcolar 2013 -2014 și 2012-

2013. Începând cu anul 2014 – 2015 se constată o revenire ușoară.  

Sursa: serviciul Secretariat 

Rata abandonului şcolar este scăzută.  În anul şcolar 2013/2014, un elev a abandonat școala 

-  ( 0.9% ) din cauza distanţei mari faţă de şcoală și a  situaţiei materiale precare a familiei. Și 

în anul 2014 – 2015 un elev a abandonat școala din cauza situației material precare a familiei, 

urmând să fie integrat în anul școlar următor în școala din localitatea de reședință.   Niciun 

elev nu a ramas repetent în perioada analizată.  

 

Elevii Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz  „Sfânta Maria” au participat în 

perioada 2012 - 2017 la numeroase concursuri și au obţinut  rezultate care ne-au clasat în 

primele locuri: 
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 Concursul Naţional pentru elevii cu deficienţe auditive, clasele VII-VIII 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Premiul I 1 1 6 5 4 - 

Premiul al II-

lea 

6 3 - 1 - 1 

Premiul al 

III-lea 

1 2 1 1 1 3 

Mențiune 1 2 1 1 1 1 

Premiu 

special 

- - - - 2 2 

 

Constatăm că în fiecare an toți  elevii care au reprezentat  școala  noastră s-au clasat printre 

câștigători,  iar în ultimii ani se remarcă o creștere a ponderii locurilor I și II. 

 Alte concursuri / competiții / festivaluri 

  - CONCURSUL NAȚIONAL MADE FOR EUROPE – locul I – Faza națională 

-”CAMPIONI SPECIALI”  competiția sportivă pro-integrare -  desfășurată la București –

fotbal, pantomimă, șah, tenis de masă 

-”DE LA EGAL LA EGAL” -   Concurs de șah – edițiile I și  a II-a,  

-”CONIL Fest – Festivalul Integrării”, organizat de asociaţia CONIL, în parteneriat cu 

ISMB, la Palatul Copiilor - pantomimă  

-”Prichindeii veseli” - Festivalul Național de Teatru de Păpuși și Pantomimă – Premiul 

Ludic, Premiul pentru creativitate, premiul pentru cel mai bun cuplu 

-”GEORGE CONSTANTIN”  - Festivalul Național de teatru pentru elevi –  MARELE 

PREMIU (2014), Premiu de Regie (2016)  

- SNAC – Premiul special, Mențiune, Premiul III – dans modern și dans traditional 

- Cros Maratonul Internaţional  organizat de PETROM România  - Premiul I 

- «Gala Premiilor pentru un Mediu Curat» - Premiul Special 

- Competiția Națională ȘCOALA EUROPEANĂ – 2015 

- Concursul de reviste școlare – Titlul de laureat – 2013, Locul II – 2014, Locul II – 

municipiu – 2016, Locul III – municipiu - 2017 

- „Copilăria-Un poem, etapa II, Comori ale sufletului” „Flori de martie” Școala Gimnazială 

nr.11 Buzău Școala Gimnazială nr.11, „Învierea Domnului-Lumină din lumină”, ”Ecofest 

Junior”-Simeria,„Copil ca tine sunt și eu” Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel 

Salygny”Simeria, „Feerie de vară” Școala Gimnazială nr.11 Buzău,   „Copii salvați planeta 

albastră” , „Familia mea”, „Sărbătoarea învierii-Lumina sufletelor noastre”-Școala 

„Carmen Sylva”Iași și Școala „B.P.Hașdeu”Iași, Buzău „ Școala Gimnazială Arhimandrit 

Chiriac Nicolau Vînători Neamț,„Tradiții Pascale”, Școala „B.P.Hașdeu”Iași, „Natura o 

carte deschisă spre sănătate”, Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu”Șcheia Suceava, 

„Culorile Copilăriei”, Clubul copiilor Hunedoara”, , „ Primăvara în sărbătoare”, „În lumea 

magică a poveștilor”, „Zâmbet de copil”; „Gândurile anotimpurilor”, Școala cu clasele I-VIII 

Dragomirești, Structura Vad, Grădinița PN, Vad , „Mărțișorul-dar al primăverii”- Școala cu 

clasele I-VII, Șelimbăr, „Lumina Învierii”- Liceul Tehnologic „George Barițiu”, Oradea. 
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Participarea la aceste concursuri a fost încununată de numeroase premii pe care elevii 

școlii noastre le-au obținut.  

 

 

 

În anul școlar 2011 – 2017  au fost încadrate cadre didactice din care: 

 

Perioada 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total norme didactice 43,15 39,71 41,56 41,94 43,00 43,69 

Total cadre didactice             

(persoane) 
39 32 36 36 39 41 

Număr 

cadre 

didactice 

(persoane) 

Titulari 28 24 24 20 22 27 

Suplinitori calificați 10 4 7 12 6 3 

Suplinitori 

necalificați 
1 - 1 1 - 2 

Pensionari / 

Asociați 
- 4 4 3 11 9 

 

 

Distribuția pe grade  didactice a personalului didactic angajat: 

 

Perioada 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Necalificaţi 1 - 1 2 1 1 

Debutanţi 4 1 7 10 9 10 

Definitivat 9 6 8 6 7 6 

Gr. II 1 11 8 5 2 4 

Gr. I 15 14 12 13 19 20 

Doctorat - - - - 1 - 

 

 

Se constată numărul foarte redus de cadre didactice necalificate. În anul 2015 – 2016 

remarcăm o ”întinerire” a personalului, dat fiind numărul mare de debutanți. Aceasta dovedește 

și interesul acordat de tinerii absolvenți pentru școala noastră.   
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1.2.2. Analiza informaţiilor de tip calitativ 

Instituţie de învăţământ emblematică pentru București, Şcoala Profesională Specială 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a depus eforturi semnificative în ultimii ani pentru a 

asigura creşterea calităţii educaţiei oferite, sub toate aspectele esenţiale: condiţii 

educaţionale (inputs), procese educaţionale (processes), rezultate şcolare curente (outputs) şi 

rezultate globale (outcomes). 

Relaţiile dintre diferitele categorii de personal se bazează în general pe cooperare, respect 

şi susţinere. Părinţii sunt interesaţi de calitatea educaţiei oferită în şcoală - manifestat inclusiv 

prin rata ridicată de participare la şedinţele cu părinţii şi la activităţile de consiliere parentală. 

Conducerea şcolii este asigurată de un director, având un stil managerial dominant 

administrativ, echilibrat, preocupat în egală măsură de resursa umană, dar şi de rezolvarea 

sarcinilor. 

Efectele acestor eforturi sunt reflectate în evoluţia principalilor indicatori educaţionali în 

ultima perioadă. Astfel, se pot menţiona aici: dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale 

(amenajarea unui laborator TIC și unul de AeL, laborator chimie, cabinet biologie, cabinet 

geografie, cabinet multimedia, atelier  tehnică poligrafică),  ponderea ridicată a cadrelor 

didactice cu gradul I şi gradaţie de merit, precum şi un număr de cadre didactice resursă 

(metodişti, mentori, mediatori şcolari, formatori), participarea la proiecte europene de 

cooperare în domeniul educaţiei (Erasmus+, atât în calitate de coordonator, cât și ca partener). 

În privinţa calităţii la nivel de proces educaţional, menţionăm eforturile constante depuse 

pentru intervenţii psihopedagogice în echipă prin trasee educaţionale personalizate, pentru 

asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile educaţionale 

şi potenţialul elevilor, alături de participarea la competiţii şcolare locale, naţionale şi 

internationale. 

Privind spre rezultatele globale (outcomes) obţinute de Şcoala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, indicatorul cel mai important în raport cu aşteptările 

elevilor, părinţilor şi în general ale comunităţii locale îl constituie eficientizarea procesului 

de recuperare a elevilor cu deficiente de auz şi deficienţe asociate prin utilizarea în 

activitatea curentă a cunoştinţelor şi deprinderilor practice dobândite ca urmare a 

formării continue a cadrelor didactice. 

În acelaşi timp, din evaluarea situaţiei existente la această dată în cadrul fiecărui domeniu 

funcţional, se constată, pe de o parte, necesitatea unor intervenţii specifice pe termen mediu 

şi scurt (problema absenteismului, a atractivităţii şi motivării, a implicării mai active în viaţa 

comunităţii etc.), iar pe de altă parte necesitatea susţinerii pe termen lung a priorităţii privind 

creşterea calităţii educaţiei oferite sub toate aspectele sale. 

In ceea ce privește cultura organizațională, complex specific de valori, credinţe 

conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii, 

care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în exteriorul 

organizaţiei respective şi care sunt transmise noilor membri, drept corecte, s-a utilizat modelul 

Hofstede, conform căruia o cultură se diferenţiază de alta, pe patru dimensiuni: distanţa faţă 

de putere, individualism/colectivism, masculinitate/feminitate, evitarea incertitudinii. 
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Analiza complexă a comunităţii relevă faptul că, dacă facem o analiză asupra datelor 

prezentate la analiza datelor de tip cantitativ, vom constata următoarele:  

- ponderea elevilor proveniţi din familii este de 99,77% - 99,54%, iar a celor aflaţi în 

plasament de 0,23%. – 0,4%.  Elevii Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” provin în majoritate din familii organizate, organizate prin uniune consensuală, 

dezorganizate, extinse sau monoparentale.  

      Numărul elevilor interni (aflaţi în Centrul de Plasament Domnița Bălașa) a scăzut de la an 

la an, astfel: în anul 2012-2013 erau în proporţie de 64,14%, apoi a scăzut în anul 2013 – 2014  

la 62,81%, iar în anul 2014 – 2015 la 61,5%. 

Specificul şcolii este acela de a şcolariza copii cu deficiență de auz, deficiențe asociate, 

diverse grade de dizabilitate, care au înregistrat dificultăţi de integrare în şcolile de masă. Toți 

elevii sunt încadraţi în diferite grade de handicap: mediu, accentuat şi grav, posedă certificate, 

conform procedurii specifice. De asemenea, se constată o creştere a numărului copiilor cu 

autism de la an la an. Dacă în 2011-2012 erau 1,43% copii cu autism, în 2013-2014, ponderea 

lor a crescut la 2,23%, iar în 2014 – 2015 la 2,67%. Remarcăm şi faptul că numărul elevilor 

cu deficiențe asociate este în creştere: în 2011-2012 procentul era de 11,61%, iar în 2013 -

2014 a ajuns la 13,30%, iar în 2014 – 2015 la 16,54%. 

Sursa: serviciul Asistenţă socială 

 

 

1.2.3. Resurse umane - evaluare  

 

Elevi 

 

 Planul de şcolarizare.  

 

Oferta de şcolarizare a Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” este stabilită anual pe baza următorilor factori determinanţi: strategia locală de 

dezvoltare a serviciilor educaţionale, solicitările comunităţii locale şi resursele existente la 

nivelul unităţii de învăţământ şi la nivel local.  

        

În privinţa structurii claselor, în perioada 2011 – 2017,  aceasta a fost următoarea: 

Nivel de 

învățământ 
Nr. clase Nr. clase Nr. clase Nr. clase     Nr. clase     Nr. clase 

Anul  2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Preșcolar - - - - - 1 

Primar 6 6 5 5 5 5 

Gimnazial 8 8 9 10 9 8 

Profesional 0 0 0 0 1 2 

Total 14 14 14 15 15 16 
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Situaţia la învăţătură. Pregătirea generală a elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  se situează - pentru majoritatea acestora şi pentru majoritatea 

disciplinelor - la nivelul performanţelor medii spre foarte bune în raport cu standardele 

curriculare actuale (asimilate competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele 

şcolare în vigoare).  

În urma evaluărilor  iniţiale şi finale ale elevilor de la clasele de mai sus, s-au înregistrat 

următoarele medii pe clase: 

 

Clasa 

Limba şi literatura 

română 
Matematică 

Eval. 

iniţială 

Eval. 

finală 
Eval. iniţială Eval. finală 

II A 9,50 9,75 8,00 9,00 

III A 9.00 9,50 9,50 9,75 

IV A 8,00 8,50 8,25 8,5 

V A 7,18 7,75 7,31 7,62 

VI A 6,77 7,50 6,05 6,70 

VII A 7,22 7,70 6,72 7,20 

VIII A 7,32 7,91 7,29 7,36 

 

Rezultate la examenul de evaluare națională 2012 – 2017 

 

Sesiunea Disciplina 
Numărul elevilor cu note în intervalul 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

Iunie 2012 

Limba Română 0 8 4 2 0 0 

Matematică 2 6 2 3 1 0 

Media generală 1 8 2 3 0 0 

Iunie 2013 

Limba Română 8 1 2 2 5 1 

Matematică 4 2 3 6 3 1 

Media generală 5 4 0 6 3 1 

Iunie 2014 

Limba Română 3 3 3 3 - - 

Matematică - - 4 4 4 - 

Media generală - 3 4 4 1 - 

Iunie 2015 

Limba Română 3 3 3 3 - - 

Matematică - - 4 4 4 - 

Media generală - 3 4 4 1 - 

Iunie 2016 

Limba Română 2 3 1 1 1 1 

Matematică - - 6 - 3 - 

Media generală - 3 4 4 1 - 

Iunie 2017 
Limba Română 1 2 2 2 2 1 

Matematică 1 1 3 4 1 - 
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Media generală 1 1 3 4 1 - 

 

 CONCLUZII 

 

          S-a constatat o uşoară creştere a mediilor obţinute la evaluarea finală la clasele V-VIII, 

în comparaţie cu evaluarea iniţială. S-au identificat dificultăţi în înţelegerea mesajului scris, 

implicit a cerinţei. Elevii au avut nevoie de explicarea cerinţelor probelor de evaluare şi de 

suport mimico - gestual. Măsurile remediale care au fost luate în urma evaluărilor iniţiale, 

adaptarea curriculară şi elaborarea de Programe de Intervenţie Personalizate au avut, în general 

rezultatele scontate, conducând la un vizibil progres şcolar. 

 

Recuperarea elevilor cu deficiență de auz și deficiențe asociate, a fost întotdeauna 

un obiectiv important în activitatea Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria”. Rezultatele activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire 

diferenţiată şi promovare a elevilor cu dizabilităţi se concretizează în participarea şi succesul 

obţinut de elevii Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” la 

diferite concursuri şcolare la nivel local, interjudeţean, naţional şi internaţional. 

 

Situaţia la disciplină. Adaptabilitatea multiplă şi independenţa în acţiune vizate de 

modelul educaţional actual sunt trăsături definitorii ale libertăţii individuale care se 

conştientizează şi se asumă responsabil prin educaţie. Rolul acţiunii educative este acela de a 

forma acele competenţe generale - de relaţionare cu semenii, de acţiune şi inserţie socială etc. 

- care să diferenţieze libertatea asumată responsabil de libertinaj. Din această perspectivă, sursa 

primară a acţiunii educative o constituie setul de reguli pe baza căruia şcoala există ca organism 

social. Acestea trebuie să indice în mod clar acea traiectorie a conduitei individului care îi 

permite să trăiască în libertate asumată responsabil, iar societăţii să îşi urmeze cursul firesc. 

Înţelegerea şi acceptarea acestui fapt, alături de cunoaşterea regulilor, constituie premisele 

dezvoltării sănătoase a individului într-un mediu socio-educaţional incluziv. 

          Analiza calitativă a situaţiei actuale evidenţiază că aceste condiţii sunt în general 

satisfăcute în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”. Climatul 

general social este caracterizat prin asumarea regulilor de conduită, consecvență. Situaţiile 

statistice arată un procent foarte mic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor. Se poate 

considera că acordăm o atenţie constantă disciplinei elevilor în Şcoala Profesională Specială 

pentru  Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”. Pentru descurajarea absenteismului - probabil cel 

mai grav fenomen înregistrat în privinţa disciplinei elevilor - au fost iniţiate o serie de măsuri 

concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. 

Astfel, fiecare diriginte monitorizează cererile pentru motivarea absenţelor din partea 

părinţilor, care sunt înregistrate şi aprobate etc. Numărul total şi normat de absenţe (pe elev) 

înregistrate a fost în scădere de la semestrul I la semestrul al II-lea. 

       Absenteismul - fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această 

dată, este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ. Astfel, un inventar 

minimal al acestor factori ar include:  
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a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care 

părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate); 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes 

pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară; 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

 

1.2.4. Resurse umane – evaluare 

 Profesori  

 

      Sub aspectul pregătirii profesionale şi calităţii prestaţie didactice, la nivelul 

personalului didactic din Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

se remarcă ponderea ridicată a cadrelor didactice cu gradul didactic I şi a cadrelor 

didactice cu gradaţie de merit.  

 

Perioada 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Total norme didactice 43,15 39,71 41,56 41,94 43,00 43,69 

Total cadre didactice             

(persoane) 
39 32 36 36 39 41 

Număr 

cadre 

didactice 

(persoane) 

Titulari 28 24 24 20 22 27 

Suplinitori calificați 10 4 7 12 6 3 

Suplinitori 

necalificați 
1 - 1 1 - 2 

Pensionari/     

Asociați   
- 4 4 3 11 9 

 

 

În acelaşi timp, este semnificativă participarea directă a cadrelor didactice din Şcoala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” la procesul de reformă a 

învăţământului, colectivul didactic cuprinzând: 

1) Formatori de profesori; 

2) Metodişti ISMB; 

3) Mentori 

4) Mediatori 

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a 

determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice din Şcoala Profesională Specială 

pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” la activităţile metodice şi cursurile de formare 

continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această 

privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare 

profesională s-a dovedit important - fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor 
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didactice asupra ofertei de formare existente. Rolul Comisiei trebuie însă în continuare crescut 

- în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică a 

cadrelor didactice, aşa cum este aceasta prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Sub aspectul disciplinei cadrelor didactice şi a personalului în general nu au fost 

înregistrate în ultimii ani situaţii deosebite. Rămân în continuare unele probleme legate de 

punctualitatea la clasă, de respectarea termenelor privind îndeplinirea anumitor atribuţii de 

serviciu specifice, de participarea consecventă la toate activităţile organizate de şcoală.  

Pentru a reduce frecvenţa acestor probleme, în baza prevederilor Contractului colectiv 

de muncă şi în urma negocierilor purtate cu personalul didactic, se are în vedere actualizarea 

fişei postului cadru didactic. Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic a determinat acordarea în ultimii ani de către Consiliul de Administraţie a 

calificativului foarte bine pentru 100% din personal. 

La nivelul activităţilor metodico-ştiinţifice, rapoartele de activitate întocmite de şefii 

de comisii metodice și comisii de lucru evidenţiază existenţa unei preocupări continue pentru 

creşterea calităţii procesului educaţional. 

 

1.2.5. Curriculum – evaluare 

 

Curriculum-ul parcurs de clasele I - X, în perioada 2012-2017  a fost unul diferenţiat, 

conform Planurilor – cadru în vigoare, cu extindere către învățământul de masă, pentru 

clasele care susțin Evaluarea Națională la limba și literatura română, respectiv matematică, 

astfel: 

 grupa de grădiniță Planul cadru pentru educație timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 

3-6/7 ani - O.M. 5233/01.09.2008 

 clasa pregătitoare: Planul cadru pentru deficiențe moderate și ușoare O.M.E.N. nr. 5755/ 

2012 

 cls. II A, III A, IV A: Planul – cadru pentru deficiențe moderate și ușoare nr. 4927/2005 

(O.M.E.C. 4927 / 2005); 

 grupa II şi V DSM: Planul –cadru de învăţământ destinat copiilor cu surdocecitate / 

deficienţe senzoriale multiple  nr. 5243/2008 (O.M.E.C.T. 5243 / 01.09.2008); 

 cls. V A, VI A, VII A, VIII A: Planul – cadru de învățământ pentru clasele din învățământul 

special care școlarizează elevi cu dizabilități moderate sau ușoare nr. 5239/2008 (O.M.E.C.T. 

5239 / 01.09.2008); 

 cls. V B, VI B, VII B, VIII B, IX, X : Planul – cadru pentru deficienţe severe, grave şi 

profunde nr. 4928/2005; 

 cls. IX A, a Xa A: Planul – cadru pentru învățământ special profesional OMEN 3218/2014  

 

Preluând concepţia curriculară fundamentată din perioada precedentă, curriculumul actual 

a determinat o serie de mutaţii în abordarea procesului educaţional la clasă: 

1) Orientarea spre dezvoltarea de competenţe cheie; 

2) Prezentarea conţinuturilor într-o formă sintetică; 

3) Aplicarea la clasă pe baza manualelor alternative; 
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4) Evaluarea elevilor pe bază de standarde conforme competenţelor propuse. 

 

 

 

Cu toată evoluţia în ansamblu pozitivă a Curriculumului Naţional în ultimii ani, se constată 

în continuare existenţa unor probleme de natură internă (coerenţă, încărcare, standarde etc.) 

cu efecte evident negative asupra aplicării la clasă şi, în ultima instanţă, asupra 

performanţelor şcolare şi motivării elevilor. Corectarea acestor probleme solicită în 

continuare eforturi susţinute din partea cadrelor didactice, elevilor şi autorilor de programe şi 

manuale şcolare. 

Activităţile derulate anual pentru aplicarea Curriculumului Naţional la clasă în Şcoala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” includ în principal următoarele: 

1) Documentarea privind planurile de învăţământ, programele şcolare în vigoare şi 

manualele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale  pentru fiecare disciplină; 

2) Studierea şi discutarea programelor şcolare în cadrul catedrelor; 

3) Elaborarea şi aplicarea planificărilor calendaristice; 

4) Compensarea editării de manuale şcolare pentru învăţământul special. 

Secvenţa de Curriculum la Decizia Școlii se realizează prin intermediul Comisiei pentru 

curriculum - numită anual prin decizie internă, coordonată de director şi formată din 

reprezentanţii tuturor ariilor curriculare. Etapele parcurse anual în stabilirea curriculumului la 

decizia şcolii sunt: 

1) Stabilirea priorităţilor la nivelul Comisiei pentru curriculum şi informarea cadrelor 

didactice şi elevilor; 

2) Înregistrarea de către Comisia pentru curriculum a propunerilor de activităţi curriculare 

şi extracurriculare din partea cadrelor didactice, cu consultarea părinţilor; 

3) Evaluarea propunerilor şi elaborarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii de 

către Comisia pentru curriculum; 

4) Consultarea părinţilor şi finalizarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii; 

5) Dezbaterea şi aprobarea ofertei pentru curriculumul la decizia şcolii la nivelul Consiliului 

de Administraţie (implicarea reprezentanţilor comunităţii locale) şi Consiliului Profesoral; 

6) Exprimarea în scris a opţiunilor elevilor şi prelucrarea datelor; 

7) Elaborarea şi aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă în cadrul Consiliului de 

Administraţie. 

 

În baza acestei proceduri interne, pe parcursul ultimilor ani, curriculumul la decizia şcolii 

din Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a avut următoarele 

caracteristici: 

 

1) Orientare predominantă spre activităţi de recuperare a abilităţilor elevilor; 

2) Stabilitate în timp în privinţa unui număr de oferte specifice: activităţi de 

preprofesionalizare, abilitare manuală, educaţie plastică; 

3) Activităţi extracurriculare menite să răspundă mai bine nevoilor de recuperare ale elevilor 

(cercuri pe discipline şi activităţi sportive). 
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Cursurile  opţionale incluse în CDŞ sunt: 

- TIC:  Secretele calculatorului (CP – IV), Lumea din calculator (V - VIII) 

- ARTĂ DECORATIVĂ : Lumea culorilor (CP - IV), Artă şi meşteşug (V - VIII) 

- TEHNOLOGII: Creație vestimentară – (VI – VII)  

- Print XXI – Tehnică poligrafică (IX - X) 

 

1.2.6. Baza materială – evaluare 

 

            Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” funcţionează 

într-o clădire construită în anul 1976, amplasată în sectorul 6. În scopul menţinerii imobilului 

la standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, școala a fost inclusă în programul 

de reabilitare finanțat de BEI.  Periodic  sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale 

spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget, fiind adesea utilizate în acest scop o 

bună parte din veniturile proprii realizate de instituţie. 

Şcoala funcţionează într-o singură clădire dispusă pe 3 niveluri. 

 

 

 SPAŢII  ŞCOLARE 

 

Nr.crt.           Tipul  de  spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţa (m2) 

1 Săli de clasă / grupe 15 528,42 

2 Cabinete folosite în activ. didactice 13 162,51 

3 Laboratoare 4 133,29 

4 Ateliere(bucătărie, creaţie, tâmplărie, olărit, 

împletituri, croitorie) 

7 248,18 

5 Sala şi/sau teren de educaţie fizică şi sport 1/1 265/1141 

6 Spaţii de joacă 2 70,76 

7 Alte spaţii (cancelarie) 1 54,18 

 

 

SPAŢII  AUXILIARE  

 

Nr.crt.           Tipul  de  spatiu Număr 

spaţii 

Suprafaţa (m2) 

1 Biblioteca şcolară/centru de informare şi 

documentare + arhiva 

2 51,27 

2 Spaţii sanitare 12 129,30 

3 Spaţii depozitare materiale didactice 2 27,87 
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4 Alte spaţii (atelier mecanic) 1 17,22 

 

 

 

SPAŢII  ADMINISTRATIVE  

 

Nr.crt.           Tipul  de  spaţiu Număr spaţii Suprafaţa (m2) 

1 Secretariat + anexa 1 34,93 

2 Spaţiu destinat echipei manageriale 1 35,61 

3 Contabilitate 1 17,04 

4 Birou administraţie 1 16,91 

 

Clădirile Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de “Sfânta Maria” sunt în 

proprietatea publică a Primăriei Capitalei; 

Utilități: Școala dispune de toate utilitățile necesare: curent electric, apă din rețeaua 

orașului, grupuri sanitare cu apă curentă, canalizare, sistem de încălzire centrală propriu, 

telefon și spațiu amenajat de depozitare a gunoiului; 

Elemente de dotare: 

- dispunem de mobilier școlar suficient și în stare bună de funcționare;  

            dotarea cu calculatoare: 

- 15 calculatoare utilizate în sistem AeL (1 server); 

- 15calculatoare în cabinetul de informatică și 12 laptop-uri în cabinetul multimedia 

- calculatoare utilizate de personalul nedidactic: secretariat, contabilitate, bibliotecă); 

- școala este conectată la rețeaua de Internet prin cablu; 

- aparatură specifică unei minitipografii – calculator, imprimantă profesională, ghilotină, 

laminator, capsator, aparat fălțuit, aparat de broșat etc 

            Table interactive, softuri educaționale  - 8 table, softuri de specialitate 

Şcoala noastră  funcționează cu un singur  schimb, durata orei de curs / activităților 

didactice pentru nivelul primar şi gimnazial fiind de 45 minute,respectiv 50 minute pentru 

nivelul profesioal, iar a pauzelor / activităților recreative fiind de 15 min./30 min, respectiv 

10 min/20 min pentru nivelul profesional.              

Dimineața se desfășoară activități instructiv-educative ( ore de curs ) cu profesori de 

diferite specialităţi, de psihopedagogie specială și profesori de educație specială. După-amiaza 

se desfășoară terapiile specifice, cu profesori specialiști și terapiile educaționale complexe și 

integrate, cu învățători și profesori educatori. 

1.2.7. Resurse financiare - evaluare 

       Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturile 

susţinute pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de venituri şi 

cheltuieli. Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal: 

1)  Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat; 
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2) Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare; 

3) Atragerea de sponsorizări şi donaţii prin implicarea activă a părinţilor; 

4) Atragerea de fonduri din partea Uniunii Europene. 

 

Veniturile instituţiei au permis o dezvoltare corespunzătoare a bazei materiale, precum 

şi asigurarea unor servicii necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Veniturile realizate din 

atragerea de sponsorizări şi proiecte au urmat o curbă ascendentă, sprijinul comunităţii locale 

fiind deosebit de important. 

 

 

1.2.8. Activităţi extracurriculare şi extraşcolare – evaluare 

 

      Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă atât completări aduse educaţiei 

oferită în cadrul activităţilor şcolare curente, cât şi modalităţi concrete de a interveni în 

organizarea şi ocuparea timpului liber al elevilor. La nivelul Şcolii Profesionale Speciale 

pentru  Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a 

bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISMB, la care s-au adăugat activităţile 

proprii. 

1) Activităţi sportive - organizate în regim extracurricular pentru susţinerea recuperării 

fizice a elevilor şi pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate (fotbal, tenis de masă); 

2) Activităţile extraşcolare în parteneriat se concretizează în spectacole de teatru şi 

programe artistice susţinute de elevi; 

3) Sub coordonarea cadrelor didactice, în cadrul unor proiecte a fost iniţiat un program de 

excursii tematice în ţară; 

4) Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” a participat de la 

iniţiere la Strategia Naţională de Acţiune Comunitară şi au fost organizate şi desfăşurate 

anual activităţi specifice de către elevi, în colaborare cu comunitatea locală; 

 

 

1.2.9. Relaţia şcoală-comunitate – evaluare 

 

 Nivelurile, durata şi efectele colaborării Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de 

Auz ”Sfânta Maria” cu reprezentanţii comunităţii locale au fost în general rezultatul existenţei 

unor necesităţi localizate preponderent la nivelul unităţii de învăţământ.    

  

 Categoriile cele mai importante în care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în 

ultimii ani sunt: 

 

1) Necesităţi de recuperare. În general acţiunile recuperative se produc la nivelul clasei 

şi implică din partea unităţii de învăţământ elevii, diriginţii şi mai rar cadrele didactice. Din 

partea comunităţii sunt implicaţi părinţii şi/sau reprezentanţi ai unor instituţii (de învăţământ, 

cultură, igienă-sănătate, administrative etc.). În majoritatea cazurilor, fluxul de acţiuni corectiv 
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- recuperatorii este orientat spre elevi. În această categorie se încadrează orele de dirigenţie cu 

invitaţi, şedinţele şi întâlnirile individuale cu părinţii etc. 

 

 

2) Necesităţi de formare. Acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, profesorilor, 

cât şi la nivelul membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul 

diriginţilor, se realizează educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări 

culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii etc. 

 

3) Necesităţi materiale. Atragerea de resurse materiale din comunitate este în general 

susţinută de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât 

şi către diverşi alţi parteneri. Având în vedere poziţia Şcolii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” în comunitate, în cele mai multe situaţii solicitările justificate 

adresate către diverşi sponsori au avut succes. În ceea ce priveşte autoritatea publică locală, 

răspunsul a fost în general prompt şi pozitiv. 

 

4) Necesităţi umanitare. Parte a educaţiei oferită în Şcoala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” spiritului umanitar format elevilor s-a manifestat în 

numeroase ocazii - în general create şi duse la îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor. În 

fiecare an, elevi ai Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” sunt 

vizitaţi şi le sunt aduse ajutoare, dar şi oferă spectacole şi manifestări artistice. 

 

5) Necesităţi de orientare şcolară şi profesională. Întâlnirile organizate în cadrul orelor 

de dirigenţie la iniţiativa diriginţilor şi elevilor, precum şi activitatea organizată în parteneriat 

au dovedit pe deplin potenţialul deosebit pe care îl are comunitatea în acest domeniu. 

 

6) Necesităţi de consultare la nivel managerial. Dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi 

de evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse 

probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte - iar parteneriatul în 

identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în practică a 

priorităţilor dezvoltării instituţiei. 

 

Fără a pretinde epuizarea problematicii relaţiei şcoală-comunitate, tipologia şi exemplele 

date aici conturează o imagine a Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” sub aspectul incluziunii în viaţa comunităţii - sprijinită activ de conducere şi de cadre 

didactice. 

 

Dintre cele mai importante activităţi - prin nivelul de implicare şi prin efectele produse - 

derulate în ultimii ani în acest domeniu, pot fi menţionate: 

1) Acţiuni în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; 

2) Colaborare cu Poliţia; 
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3) Colaborarea cu părinţii elevilor - inclusiv în organizarea şi desfăşurarea de activităţi 

extraşcolare; 

4) Serbări şcolare, vizite, spectacole de teatru şi film; 

5) Participarea la acţiuni umanitare şi de ecologizare; 

 

1.2.10. Cooperare internațională - Participarea în cadrul programelor europene – 

evaluare 

 

În perioada 2011 – 2017, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta 

Maria” a participat activ în cadrul programelor comunitare de cooperare în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale, colaborând cu elevi, cadre didactice şi directori din ţară şi din 

străinătate în scopul atingerii obiectivelor propuse. Proiectele cu finanţare de la comunitatea 

europeană derulate în această perioadă au fost: 
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Denumirea proiectului/ 

programului 

Coordonator (MEN, 

ISMB, IS6, ONG, unit. 

şc) 

Colaboratori (şcoli, ONG, 

alte instituţii) 

Beneficiari Participanţi   

„Steps for a better success in 

career” 

Turcia -  Programul Leonardo da 

Vinci- parteneriate 

multilaterale 

Profesori, elevi, părinți Stoica Florica,  Nedeianu Liana,  

Dumitrescu Daniela, Gîrniceanu 

Cristina, Popa Roxana, Vanghelie 

Loredana, Rîmniceanu Ioana 

Alliance between formal and 

nonformal activities for quality 

education 

ISMB Programul Leonardo da 

Vinci- VETPRO 

Inspectori, directori, 

profesori metodiști pentru 

activitate educativă 

formală și nonformală 

Stoica Florica 

 

SHE’s LIFE Școala Gimnazială 

Specială Constantin 

Păunescu 

Școlile speciale din București Profesori, profesori 

itinerant și de sprijin din 

învățământul special  

Gîrniceanu Cristina 

Berdei Roxana 

ProDeaf Tool Kit Liceul pentru Deficienți 

de Auz Cluj Napoca  

Programul Leonardo da 

Vinci 

Școli Speciale pentru 

Deficienți de Auz  

Gîrniceanu Cristina 

Stoica Florica 

,,European best practices to 

support children with hiht 

potential and to access training for 

gifted children with disabilities”  

GIFTED (FOR) YOU-  

2014-1-RO 01-KA 201-002957 

Scoala Gimnazială 

Specială pentru 

Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” 

Erasmus +, Acțiunea KA2 

Kleine Schule – București, 

Scoli Speciale pentru 

Deficienți de Auz din Bulgaria 

și Polonia, Universitatea din 

Plovdiv 

Scoli Speciale pentru 

Deficienți de Auz din 

România,  Bulgaria și 

Polonia, 

Stoica Florica, Gîrniceanu Cristina, 

Popa Roxana, Țîrlui Ileana, 

Râmniceanu Ioana, Măricuțoiu Alin, 

Sufideanu Iuliana, Cimpoeșu Elena, 

Coroian Mirabela, Borcea Valentina, 

Dumitrescu Daniela, Alungulesei Oana, 

Constantinescu Carmen 

„Tehnologii inovative în predarea 

interactivă a limbilor străine”  

I-TALC  

2014-1-FR01-KA 201-0025362-1 

College Georges 

Pompidou - France 

Erasmus +, Acțiunea KA2 

Şcoli din Franţa, Turcia, 

Spania, Lituania, Grecia, 

Macedonia, Cehia şi România 

Elevi din învăţământul de 

masă, elevi deficienți de auz, 

cadre didactice 

Stoica Florica, Vanghelie Loredana, 

Țîrlui Ileana, Caradaică Ioana, Berdei 

Roxana, Măricuțoiu Alin, Popa Roxana 

Proiectele menţionate au acoperit o arie relativ largă de interese ale elevilor şi cadrelor didactice, urmărind atingerea unor obiective specifice 

privind promovarea valorilor naţionale şi europene, educaţia pentru cetăţenie europeană, dimensiunea europeană în educaţie, 

managementul calităţii şi marketing educaţional etc. Activităţile realizate în cadrul proiectelor au inclus organizarea şi participarea la întâlniri 

cu partenerii, elaborarea şi promovarea de produse specifice, transferul de bune practici în managementul educaţional, precum şi activităţi specifice 

de evaluare, raportare şi diseminare. 



OFERTA MANAGERIALĂ 2016-2021, revizuită în septembrie 2017 

2 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALA PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” 

 

 

1.3. ANALIZA SWOT LA SFÂRŞITUL PERIOADEI  2012 - 2017  

 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reușitei oricărui proiect educațional. Deși anumite nevoi pot apărea pe 

parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 

MATERIALE 

RELAȚII 

COMUNITARE 

PUNCTE TARI  Asigurarea unor servicii 

educaționale de calitate 

prin încadrarea cu 

personal calificat – 

97,5% 

 Calitatea procesului 

didactic probată prin 

rezultatele bune la 

examenele de Evaluare 

Naţională, la concursurile 

municipale şi naţionale 

 

 Oferta educaţională 

interesantă şi atractivă 

pentru elevi: proiectarea 

şi aplicarea C.D.S. - ului 

în concordanţă cu 

resursele existente, 

logistica didactică şi 

opţiunile elevilor  

 

 Preocupare pentru 

diversificarea C.D.S. care 

să permită și să stimuleze 

rutele individuale de 

 Incadrarea cu personal 

didactic - 26 titulari, din 

totalul de 40 de  cadre 

didactice (65%); 

 Derularea programelor 

specifice pe nivel de vârstă, 

pregătire, specializare 

 Experienţa în domeniu, 

dublată de rezultatele 

obţinute, asigură calitatea 

procesului educativ din 

şcoală 

 Implicarea cadrelor 

didactice în elaborarea de 

materiale didactice 

auxiliare, articole s.a. 

 Interesul cadrelor didactice 

pentru continua 

perfecţionare şi implicarea 

acestora în utilizarea noilor 

curricule şi metode moderne 

de învăţământ 

 Existența unor cadre 

didactice care fac parte din 

Corpul de experți în 

 Starea generală a clădirii 

este foarte bună ca urmare 

a reparaţiilor efectuate prin 

finanțare externă și fonduri 

ale administrației locale, 

dar și a administrării și 
deservirii spațiilor în mod 

corect și eficient de către 

întreg personalul şcolii. 

 Spaţii de învăţământ 

generoase, atât ca săli de 

clase, cât şi ca ateliere şi 

cabinete 

 Dezvoltarea parteneri-

atelor cu ONG-uri  

  Existența atelierului de 

tipografie digitală 

 Existența atelierului de 

artă, meșteșuguri, (cro-

itorie, olărit, împletire fire 

textile și vegetale, 

tâmplărie, bucătărie) 

 Dotarea școlii cu table 

SMART și materiale 

didactice / softuri educați-

 Tradiţia şcolii: şcoala 

datează de peste 90 de 

ani, fiind prima şcoală 

din Bucureşti şi a doua 

din ţară. 

 

 Implicarea Primăriei de 

sector și a I.S.M.B. în 

rezolvarea problemelor 

şcolii. 

 

 Colaborarea eficientă și 
promptă cu instituţiile 

administrației publice 

locale și teritoriale, 

Primăria Sectorului 6, 

Primăria Municipiului 

București, ISMB, IS 6  

 

 Creșterea numărului de 

parteneriate educaționale 

și proiecte încheiate cu 

școlile din învățământul 

de masă, cu ONG-uri, cu 

comunitatea locală, cu 
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pregătire a elevilor – un 

CDS – Print XXI – 

tehnică poligrafică 

 

 Înființarea unui nou nivel 

școlar special 

profesional – domeniul 

Tehnici Poligrafice, 

calificare Tipăritor 

Ofset 
 

 Utilizarea curentă în 

procesul de învățământ a 

echipamentului 

informatic, utilizarea 

AEL, a aparaturii și 

materialelor pentru 

atelierele de creație, sala 

de sport 

 

 Transfer de bune practici 

educaționale în urma 

derulării de schimburi de 

experiență prin proiecte, 

programe parteneriate 

locale, municipale, națio-

nale și internaționale cu 

participarea cadrelor 

didactice și a elevilor 

Management educațional 

și din Corpul de experți 

mentori 
 Existența la nivelul unității a 

3 prof. metodiști : pentru 

Învățământ special, pentru 

Educație fizică și sport şi 

pentru Programe şi Proiecte 

Educative 

 Transmiterea în timp util a 

lucrărilor către instituțiile 

partenere 

 Participarea în număr mare a 

cadrelor didactice la cursuri 

de formare continuă și 

perfecționare / mastere 

 Existența unei baze de date 

privind populația școlară, 

cadre didactice, normare 

 Menținerea echipei 

manageriale din unitate și la 

nivelul comisiilor metodice 

pentru asigurarea 

continuității și atingerea 

obiectivelor propuse  

 Existența în unitate a 

instructorilor de educație 

extrașcolară 

 Mobilizarea elevilor pentru 

participarea la concursuri 

etc 

 

onale pentru cabinetul de 

chimie-fizică, cabinetul de 

matematică, cabinetul de 

biologie și cabinetul de 

geografie 

 

 Înfiinţarea Centrului 

Media în urma derulării 

celor 2 proiecte: Gifted for 

you (program Erasmus +, 

acţiunea KA2) şi Semn, 

cuvânt, imagine ( finanţat 

de Fundaţia Orange) 

 

 Gestionarea eficientă a 

resurselor financiare 

bugetare şi extrabugetare; 

 

 Existența a două cabinete 

de informatică și AeL, 

laborator de chimie, 

cabinete de geografie, 

biologie și matematică 

 

 Asigurarea desfășurării 

cursurilor într-un singur 

schimb și pe parcursul 

întregii zile 

Fundația SENSE 

International România, 

Fundația Light into 

Europe, Kleine Schule, 

Asociația Climb Again 

 

 Colaborarea cu Colegiul 

Tehnic Media în vederea 

dezvoltării acivităţilor 

din cadrul nivelului 

şcolar profesional special 

 

 Colaborarea cu operatorii 

economici: Regia 

Autonomă Monitorul 

Oficial şi Editura Coresi 

în vederea asigurării  

instruirii practice a 

elevilor din cadrul 

nivelului şcolar 

profesional special 

 

 Colaborarea eficientă cu 

sindicatul  

 

 Existența paginii web și 

Facebook ale școlii și 

actualizarea permanentă 

a acestora 
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PUNCTE SLABE  Slab control asupra 

formării reale de compe-

tențe la disciplinele 

școlare 

 Preocupare scăzută 

pentru individualizarea/ 

diferenţierea învăţării, în 

raport cu nevoile, 

interesele şi posibilităţile 

elevilor 

 Accent pe informație / 

conținuturi în detrimen-

tul altor componente ale 

conceptului de compe-

tență 

 Neglijarea aspectului 

formării de valori și 

atitudini prin intermediul 

fiecărei ore de curs 

 Abordare formală a 

orelor de consiliere și 

orientare 

 Interes scăzut al cadrelor 

didactice pentru cunoaș-

terea documentelor de 

strategie educațională 

privind asigurarea 

calității în educație, cât și 

a noutăților privind 

programele structurate pe 

competențe, proiectele de 

 Inexistența unei asociații de 

părinți  

 

 Existenţa unui număr relativ 

mare de cadre didactice 

suplinitoare (învăţători şi 

profesori educatori), ceea ce 

produce un anumit grad de 

discontinuitate a procesului 

de învăţământ 

 

 Supraîncărcarea fișei 

postului a personalului de 

conducere, cadre didactice 

etc.; 

 

 Suprapunerea lucrărilor 

urgente și termene nerealiste 

pentru unele lucrări 

solicitate. 

 

  Rezistenţa la inovaţie a 

unor cadre didactice, gradul 

de acceptare a noilor 

tehnologii informaţionale şi 

de comunicare 

 

 Inexistența / netipărirea / 

deprecierea fizică și 

morală a manualelor 

școlare pentru deficienți de 

auz 

 

 Lipsa implicării cadrelor 

didactice în elaborarea de 

materiale didactice 

personalizate care să poată 

fi reutilizate la serii diferite 

de elevi 

 

 

 Lipsa abonamentelor 

unității  la reviste / 

publicații de specialitate 

 

 Slaba preocupare a 

cadrelor didactice pentru 

atragerea de sponsorizări 

 

 Recompensele pentru 

activităţi de excepţie snt 

puţin stimulative, şcoala 

neavând resursele 

financiare disponibile 

necesare 

 Disfuncționalități  / 

comunicare formală în 

relația școală  - familie, 

școală – autorități locale 

 

 Neimplicarea 

corespunzătoare a 

părinţilor în educarea 

propriilor copii 
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reformă, aplicarea 

legislației școlare 

OPORTUNITĂȚI  Crearea de platforme 

educaționale ca urmare a 

activităților grupurilor de 

lucru din cadrul 

diverselor proiecte / 

programe 

 

 Existența preocupării 

privind actualizarea 

programelor școlare / 

elaborarea de noi 

programe opționale 

 

 Debutul școlarizării la o 

vârstă timpurie cu 

introducerea clasei 

pregătitoare care să 

permită formarea de 

abilități și atitudini 

proeducație la copii 

 

 Aplicarea ordinului plan 

cadru 4928 / 2005 în 

vederea continuării în 

unitate a școlarizării 

elevilor cu deficiențe 

severe, grave și profunde 

(clasele IX – X), ceea  ce 

duce la creșterea 

populației școlare și 

 Posibilitatea formării 

continue a cadrelor didactice 

prin programele oferite de 

CCD și universități; 
 

 

 Existenţa cursurilor acredi-

tate CNFP și CNFPA de 

formare profesională în 

cadrul proiectelor  strate-

gice (POSDRU)  

 

 Existența strategiei privind 

prevenirea criminalității și 

violenței în unitățile de 

învățământ preuniversitar 

2011 – 2016 

 

 Existența programelor de 

reconversie profesională 

dând posibilitatea cadrelor 

didactice de a avea dublă sau 

multiplă specializare 

 

 Existența programului 

ERASMUS +, KA1și KA 2, 

participarea la cursuri de 

 Permisivitatea cadrului 

legislativ în obţinerea de 

fonduri proprii; 

 

 Capacitatea unităţii şcolare 

de a obţine fonduri 

extrabugetare, 

 

 Participarea la programe şi 

proiecte educaţionale cu 

finanţare europeană: 

Programul Erasmus+ ( 

Gifted (for) you; I-

TALC); 

 

 Preocuparea continuă 

pentru susținerea bazei 

materiale. 

 

 Existenţa fondurilor 

structurale prin proiecte 

strategice (POSDRU, 

POCU) 

 Existența unor ONG –uri 

care finanțează proiecte 

educaționale și de 

 Colaborarea cu unele  

ONG, firme private, OG 

care finanţează proiecte 

educaţionale; 

 

 

 Colaborarea cu Poliția, 

Direcția Generală de 

Sănătate Publică, 

Biserica; 

 

 

 Existența la nivelul 

Consiliilor locale a unor 

programe de colaborare 

și parteneriat cu unitățile 

de învățământ 

 

 Legislaţia, metodologii şi 

adrese ale ISMB, IS6 

privind săptămâna de 

activităţi extracurriculare 

Școala Altfel 

 

 Colaborare cu DGASPC   
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reducerea abandonului 

școlar 

 

 Diversificarea ofertei 

educaționale prin autori-

zarea nivelului de 

învăţământ preşcolar 

special 

formare în țările din  

Uniunea Europeană și 

schimbul de bune practici în 

cadrul parteneriatelor 

strategice europene. 

 

egalizare a șanselor (Sense 

International, Orange) 

 

 Posibilitatea redirec-

ţionării fondului de 2% 

pentru asociaţia părinţilor 

AMENINȚĂRI  Scăderea puterii 

economice a familiei 

ceea ce contribuie la 

creşterea abandonului 

şcolar; 

 

 Lipsa unor evaluări 

naționale specifice 

gradului și tipului de 

deficiență în vederea 

admiterii într-un ciclu 

superior 

 

 Declinul demografic; 

 

 Migrarea personalului 

didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic spre alte domenii 

mai bine retribuite; 

 

 Inerția și slaba motivare a 

cadrelor didactice. 

 

 Slaba finanţare a procesului 

de învăţământ; 

 

 

 

 Situație economică 

dificilă, finanțare scăzută a 

învățământului 

 Existența unei oferte tot 

mai scăzute pentru piața 

muncii 

 Scăderea puterii 

economice a familiei ceea ce 

duce la creșterea 

abandonului școlar 

 Imposibilitatea de a motiva 

financiar cadrele didactice 

cu rezultate deosebite în 

procesul educativ (salariu 

de merit, 2% din fondul de 

salarii) 

 Dificultatea unor cadre 

didactice de a-și plăti 

cursurile de formare / 

perfecționare 

 

 Interesul și implicarea 

scăzută ale părinților în 

cunoașterea și rezolvarea 

problemelor școlii 

 Interes scăzut al familiei 

în determinarea traseului 

educațional optim al 

elevului 

 Interes scăzut al 

comunităţii pentru 

integrarea reală a elevilor 

deficienţi de auz în 

societate 

 Lipsa ofertelor din partea 

operatorilor economici 

pentru angajarea pe piaţa 

muncii a persoanelor cu 

deficienţe de auz din 

cauza nemotivării 

suficiente a acestora din 

partea autorităţilor 
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1.4. ANALIZA PEST(E) 

 

În sfera planificării strategice instituționale, analiza de context se impune, nu atât prin 

justificările sale teoretice, cât mai ales ca o cerință de ordin pragmatic. Școala nu este o instituție 

izolată de mediul în care funcționează. Din contră, prin însăși misiunea ei, este o instituție puternic 

ancorată social, care trebuie și poate să se pună în serviciul direct al comunității sociale. 

Comunitatea și, într-un sens mai larg, contextul constituie un potențial de resurse foarte important 

sub toate aspectele: uman, financiar, material, care nu se oferă neapărat de la sine, ci trebuie atras 

și valorificat de școală prin oferta pe care, la rândul ei, o propune comunității. 

Conform datelor politicilor de educație și formare din Europa, se estimează că 80% din 

locurile de muncă vor necesita utilizarea curentă a tehnologiilor informaționale,  operarea pe 

calculator, comunicarea și relaționarea, lucrul în echipă și comunicarea într-o limbă străină. 

Identificarea și descrierea comunității și a grupurilor de interes este necesară, știut fiind 

faptul că o bună analiză în acest domeniu va genera o mai ușoară integrare a absolvenților în 

societate. 

Analiza nevoii și cererii de educație pentru indivizi, grupuri și comunitate, scoate la 

iveală faptul că, sub presiunea reformării învățământului, piața educațională trebuie să fie 

extinsă și să devina concurențială în aproape toate segmentele sale. 

 

 

 

a. CONTEXTUL POLITIC 

 

Actualul context politic al educaţiei este structurat de Programul Naţional de Guvernare 

pentru  perioada 2013 -2016 şi urmăreşte  creșterea performanței sistemului de învățământ, 

asigurarea politicilor de echitate socială, asigurarea deprinderilor și competențelor care să 

permită dezvoltarea personală, intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot 

parcursul vieții, deschiderea sistemului de educație, formare profesională și cercetare către 

societate, către mediul social, economic și cultural, promovarea cetățeniei active, stimularea 

inovării și creativității și a spiritului antreprenorial, asigurarea competitivității, alinierea 

învățământului românesc la standardele internaționale. 

 

În contextul  mutaţiilor rapide din lumea contemporană, priorităţile şi strategia elaborată 

de M.E.C.S/M.E.N. urmăresc reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului 

preuniversitar şi implementarea unui nou cadru legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea şi coerenţa sistemului de învăţământ.  

 

Strategiile, documentele de politici educaţionale şi normele juridice care 

reglementează învăţământul preuniversitar sunt următoarele: 
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 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011; 

 Programul Naţional de Guvernare 2009/2012, Guvernul României; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 

 Programul ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Ordin nr. 3860/2011 – privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual  

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar   

 Ordinul M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. 

privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de   învăţământ preuniversitar. 

 Ordinul comun MECTS – MMFPS 4469 / 12.06.2012 / nr. 1804 / 03.07.2012  privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a 

Metodologiei cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot 

parcursul vieții  

 Ordinul 4860/12.08.2011 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind 

mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobate prin 

OMECTS nr. 5616 /2010, cu modificările și completările ulterioare 

 OMEN 4959/2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 

în unitățile învățământului de stat 

 OMECTS 5484/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și 

echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de 

către cadrele didactice 

 OMECTS 5486/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind 

acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar. 

 OMECTS 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru 

organizarea și funcționarea consorțiilor școlare 

 OMECTS 5559/07.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ 

 OMECTS 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 OMECTS 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar 

 OMECTS 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară 

 OMECTS 5573/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și 

funcționare a învățământului special și special integrat 
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 OMECTS 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă 

 OMECTS 5575/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind școlarizarea 

la domiciliu 

 OMECTS 5720/20.10.2009 pentru aprobarea Metodologia formării continue a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar 

 OMECTS 5641/22.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar 

 OMECTS 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența 

psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și 

a tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

 Instrucțiunea MECTS 6/2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în 

învățământul preuniversitar 

 Instrucțiunea MECTS nr. 4/2011 privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea 

medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat 

 Legea 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței din unitățile de învățământ 

 OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și 

modificări prin Legea nr. 87 / 2006 cu modificările ulterioare 

 Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările 

ulterioare 

 Strategia de prevenire a criminalității la nivel ISMB 2011 – 2016 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ preuniversitar aprobată prin OMEDCT nr. 1409 / 2007 și Legii 29 / 2010 

 

 

        Pornind de la necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul 

european de educaţie şi formare profesională, Oferta managerială a Şcolii Profesionale 

pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” - Planul de Dezvoltare Instituţională 2016 – 

2021, revizuit 2017 şi Planul de Acţiune al Şcolii 2017-2021, s-a fundamentat pe 

următoarele documente: 

 

 Rolul educaţiei şi formării în materializarea strategiei „Europa 2020”. 

 Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în 

aplicare a strategiei „Europa 2020 / 4.03.2011"; 

  Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoală. 16 indicatori ai calităţii – Comisia 

Europeană, Bruxelles, mai 2000; 
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  Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene, Bruxelles, februarie 2001; 

 “Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovării”, Consiliul 

Uniunii Europene, Bruxelles,  13 ianuarie 2008; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (“ET 2020”), Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene din 28.05.2009; 

 Programul Erasmus+, POCU – Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune 

Economică şi Socială a Uniunii Europene, 2014-2020; 

 Strategia Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020  

 Strategia ARACIP pentru perioada 2016 – 2020  

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu/ 

 Programul de dezvoltare strategică al ministerului educației - Strategia Sectorială de 

Dezvoltare 2014-2020 ”Educația – 2020” 

 

Demografie  

1. Scăderea populaţiei la nivelul întregii regiuni, ritmul cel mai alert de descreştere 

înregistrând populaţia de vârstă şcolară  

Recomandări:  

 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii (rata abandonului în regiunea Bucureşti – Ilfov este în anul şcolar 2006-2007 

de 9,4% destul de mare faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 8,2%, şi având un trend 

crescător faţă de anii trecuţi – 6,2% în 2005-2006).  

 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la Învăţământul Profesional 

şi Tehnic - IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, 

familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială, 

„educaţia de a doua şansă”.  

2. Îmbătrânirea populaţiei la nivelul întregii regiuni  

Recomandări: 

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării resurselor 

umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea din 

activitate mai târziu şi progresiv.  

 

Economie  

Serviciile: ocupă cea mai mare pondere în economia regională, în creştere constantă în ultimii 

ani şi devansând industria în formarea PIB şi a VAB. 

Recomandări: Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor 

prin:  

- creşterea cifrei de şcolarizare;  

http://europa.eu/
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- diversificarea calificărilor;  

- creşterea nivelului competenţelor profesionale.  

3. Piaţa muncii - municipiul Bucureşti atrage populaţia în vârstă de muncă din întreaga ţară, 

dar mai ales a celei din zonele limitrofe, aceasta fiind regiunea capabilă să genereze cele mai 

multe locuri de muncă şi de cea mai bună calitate. Ponderea segmentului tânăr însă, 0-14 ani 

este scăzută comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, lucru care nu trebuie să ne îngrijoreze 

având în vedere tocmai caracterul mai sus menţionat al acestei regiuni: magnet al forţei de 

muncă din întreaga ţară. În timp ce ratele de ocupare la nivel regional pentru cei cu nivel 

superior (89,4%) sau mediu (63,7%) de educaţie sunt sensibil mai mari faţă de media naţională 

pentru acelaşi nivel de educaţie, în cazul persoanelor cu nivel scăzut de educaţie rata de ocupare 

este mai mică în Regiunea Bucureşti - Ilfov (28,4%) decât la nivel naţional. La nivel regional 

rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie (21,8%) este aproape de două ori mai 

mică decât a bărbaţilor (37%) şi mult mai mică decât la nivel naţional pentru acelaşi nivel de 

pregătire (38,8%).   

Recomandări:  

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

Diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple : programe 

de formare la distanţă, consultanţă, etc.  

 Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor.  

Autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în programe 

de formare continuă pentru adulţi, dar și ca centre de evaluare-validare a competenţelor 

profesionale obţinute în alte contexte decat cele formale.  

Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, AMOFM, AJOFM, autorităţi şi 

alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor.  

Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire 

profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.  

Asigurarea unei mobilităţi profesionale ridicate a absolvenţilor de învăţământ preuniversitar 

ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii. 

 

 

b. CONTEXTUL ECONOMIC 

 

        În Municipiul Bucureşti  rata şomajului este de 2,08%.  La sfârşitul lunii august 2015  

în Bucureşti se înregistrau 22.521 de şomeri, sub media ratei la nivel naţional, sub media ratei 

la nivel național. 

Se constată o insuficientă cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii 

acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii, fapt ce se reflectă în opţiunile făcute la admiterea în 

clasa a IX-a. Față de anii trecuți, când cei mai mulți elevi cu deficiențe și părinții acestora au 

optat pentru continuarea studiilor în ciclul liceal – la specialitatea Științe ale naturii – în anul 
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2015-2016 majoritatea elevilor de clasa a VIII-a, iar în anul şcolar 2016-2017 toţi elevii ce au 

finalizat ciclul gimnazial în şcoala noastră, au optat pentru învățământul profesional din școala 

noastră, în detrimentul unor specializări din învățământul liceal.  

Amenințare: Șomajul și sărăcia determină la nivel național cât și local părăsirea 

timpurie a sistemului educațional special. 

 

 

c. CONTEXTUL SOCIAL 

 

Analiza demografică reliefează o scădere a populației școlare, cu efecte pe termen lung 

asupra sistemului de învățământ. Populația școlară din sistemul de învățământ special a scăzut, 

elevii cu deficiențe moderate și ușoare fiind integrați în învățământul de masă. În unitățile 

școlare speciale a crescut în schimb numărul elevilor cu deficiențe severe, grave și profunde și 

cu deficiențe senzoriale multiple. 

Obiectivul strategic îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de 

infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional), multiplicarea politicilor 

incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate.   

Totodată, se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare 

a competenţelor dobândite în contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de Legea 

Educaţiei Naţionale.  

 

 

d. CONTEXTUL  TEHNOLOGIC 

 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  urmărește 

dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor cu deficiențe de auz/ deficiențe asociate din 

învățământul gimnazial și profesional special. Pregătirea elevilor pentru o societate a 

cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologilor avansate presupune 

utilizarea maximală a resurselor IT de care dispune şcoala.  

În vederea inserției socio-profesionale,  elevii deficienți de auz/ cu deficiențe asociate își 

vor dobândi competențe cheie în urma parcurgerii curriculumului (trunchi comun și CDȘ) în 

cadrul procesului instructiv-educativ nivel profesional special.  

În urma parteneriatului cu SENSE Internațional a fost dotat un atelier cu aparatură 

specifică unei Tipografii (calculator cu softuri specializate, multifuncțională, ghilotină, 

mașină de fălțuit, mașină de broșat, aparat laminare, sistem spiralare și îndosariere și auxiliare, 

aparat de serigrafie). 

De asemenea, se va urmări utilizarea manualelor școlare digitalizate, precum și crearea 

de biblioteci virtuale, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011, respectiv a proiectelor MEN, 

vizând actualizarea și modernizarea mijloacelor și materialelor didactice utilizate la clasă. 
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Unitatea școlară este dotată cu calculatoare în fiecare sală de clasă și în cabinete, deține 

Laborator AEL și Informatică, conexiune la internet prin cablu și wireless. În laboratoare sunt 

table SMART și video-proiectoare. Școala este dotată cu sistem de sonorizare, sistem de 

monitorizare și supraveghere video.  

Amenințare: uzura morală și fizică, rapidă a echipamentelor, rezistența la schimbări de 

proces și metodă din partea cadrelor didactice. 

 

e. CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există 

indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea 

generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.  

În ultimii 15 ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura 

naturală de protecţie. 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” va valorifica 

potențialul elevilor și va identifica oportunitățile privind derularea de proiecte și parteneriate 

în vederea educației pentru un mediu curat și sănătos, în acord cu conceptul de dezvoltare 

durabilă. Considerăm bine venit orice proiect cu privire la protecția mediului, mai ales că, 

odată cu integrarea în Uniunea Europeană, aceasta este una din problemele esențiale care 

necesită rezolvare.  

Astfel, educația ecologică trebuie să devină o prioritate și o componentă activă în educarea 

tinerei generații. 

 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 

acţiune strategică a Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

perioada 2016 – 2021.  

 

 

2. STRATEGIA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  ÎN 
PERIOADA 2016 – 2021  

2.1.Viziune şi misiune 

 

VIZIUNEA 2020. Îmbunătățirea competențelor copiilor, tinerilor și a forței de 

muncă din România, în scopul adaptării continue a nevoilor, intereselor și abilităților 

individuale la cerințele pieței muncii.  

 

I. OBIECTIVE STRATEGICE 2020  

 Promovarea accesului egal la educație de calitate (educația timpurie, învățământul primar și 

secundar) și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii;  
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 Îmbunătățirea calității, eficienței și gradului de deschidere a învățământului terțiar, pentru 

creșterea ponderii absolvenților de învățământ terțiar;  

 Încurajarea și creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea 

competențelor forței de muncă, precum și îmbunătățirea calității și relevanței educației și a 

sistemelor de formare profesională pentru piața forței de muncă;  

 Creșterea accesului la educație de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educație și formării 

profesionale, inclusiv la nivelul instituțiilor culturale cu rol educativ.  

 

 

II.  ȚINTE STRATEGICE 2020  

 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie până la 11,3%;  

Creșterea ratei de participare la învățământul terțiar al tinerilor de 30-40 ani până la 26,7%;  

 Promovarea învățării permanente și creșterea ratei de participare a populației la formarea 

continuă până la 10%.  

 

 

III. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

Acces egal la educație de bună calitate și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii  

Direcții de acțiune pentru România 2020:  

 Creșterea participării, accesibilității și calității educației pentru copii cu vîrsta de 0-6 ani, cu 

accent pe educația antepreșcolară (0-3 ani);  

 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii (programe remediale, rute flexibile, căi 

alternative de educație, "a doua șansă", etc.), cu un accent special în mediul rural și populația 

de etnie romă;  

 Politici de incluziune și practici inclusive în învățământul preuniversitar;  

 Integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de educație în sistemul de învățământ și 

facilitarea integrării acestora pe piața muncii;  

 Creșterea atractivității sistemului de educație și formare profesională (campanii de 

informare, orientare și consiliere, concursuri profesionale de competențe, oportunități de 

carieră), cu accent special pe tinerii din mediul rural și cei de etnie romă;  

 Sisteme de asigurare a calității în educație și formare profesională, în conformitate cu Cadrul 

European de Referință pentru Asigurarea Calității;  

 Politici bazate pe date de cercetare cu privire la acces și participare la educație de calitate, 

cu scopul de a reduce părăsirea timpurie a școlii, cu accent special pe tinerii din mediul rural 

și cei de etnie romă;  
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 Îmbunătățirea competențelor și a sistemelor de formare a profesorilor, formatorilor, 

managerilor, personalului școlii, formatorilor şi a personalului de specialitate care îşi 

desfăşoară activitatea în sistemul de educaţie şi de formare profesională;  

 Dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv în format digital, promovarea creativității și 

combaterea stereotipurilor în educație și formare profesională.  

  Efectuarea de investiții eficiente în sistemele de învățământ și de formare la toate nivelurile 

(de la nivel preșcolar la nivel universitar); 

  Ameliorarea rezultatelor în domeniul educației, tratând fiecare segment (preșcolar, primar, 

secundar, profesional și universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă 

competențele-cheie și care are scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu; 

 

Viziunea noastră 

 Educația de calitate este premisa integrării socio-profesionale. 

 

Misiunea noastră este de a dezvolta o cultură a calităţii la nivelul 

întregului personal al şcolii, al elevilor şi al părinţilor, în vederea educării 

elevilor cu cerințe educaționale speciale,  pentru o dezvoltare durabilă și 

cetățenie europeană. 

 

 

Priorități 

 

1. Incluziunea, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor cu cerințe 

educaționale speciale. 

2.  Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii la 

nivel național și european 

3. Creşterea eficienţei activităţii didactice în vederea integrării socio-profesionale a 

elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

 

 

2.2. Sinteza problemelor identificate în ultimii cinci ani ce urmează a fi abordate în ofera 

managerială a instituţiei: Planul de Dezvoltare Instituțională şi Planul de Acţiune al Școlii 

 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Şcolii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” în perioada următoare  reprezintă soluţii propuse pentru 

rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru 

clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în continuare elementele de bază ale 

problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea 
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problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), 

evidenţiază eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe 

şi ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, 

s-a căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa 

necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi. 

 Probleme și rezultate vizate 

Probleme identificate Rezultate pe termen lung 

Interesul elevilor pentru activitatea de 

învăţare 

- media generală a clasei să fie FB la ciclul 

primar și peste 9,00 la gimnaziu în procent 

de 30% 

Absenteismul / abandonul școlar - reducerea numărului de absențe nemotivate 

Scăderea populației școlare - număr crescut de copii înscriși la toate 

nivelurile de învățământ 

Asigurarea siguranţei elevilor - eliminarea oricărui act ce poate duce la 

accidente și violenţa în mediul școlar 

Calitatea actului didactic - gradul de satisfacție al părinţilor și al 

elevilor să fie peste 85% 

Dezvoltarea/diversificarea ofertei educați-

onale - curriculum 

- 20 CDS-uri  

Dezvoltarea bazei materiale -table smart, softuri educaționale, 

laboratoare dotate corespunzător 

Dezvoltarea paletei de servicii educaționale 

oferite de instituție la sugestia părinților 

- înfiinţarea, autorizarea și acreditarea 

nivelului de învățământ preșcolar    

- acreditarea învățământului profesional 

special 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice - participarea cadrelor la acțiuni de formare 

profesională 

Desfășurarea activității din școală pe baza 

procedurilor 

- realizarea manualului calității și a 

procedurilor și instrumentelor de lucru 

pentru procesele din școală 

Politica de personal a școlii - personal didactic titular în procent de cel 

puțin 75% 

Activitatea cercurilor la nivel de școală - existența a cel puțin 6 cercuri active la 

nivelul școlii 

Atragerea de resurse financiare extrabugetare - atragerea a cel puțin 10000 de lei din 

resurse extrabugetare 

Promovarea imaginii școlii în comunitate - realizarea și întreținerea site-ului școlii, a 

paginii școlii pe rețele de socializare 

Statutul de Școală europeană - menținerea statutului de Școală europeană 
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Implicarea în proiecte europene - numărul de proiecte europene aprobate / 

desfășurate în calitate de promotor / partener 

Implicarea comunității locale în activitatea 

școlii 

- realizarea de parteneriate funcționale cu 

instituțiile locale, județene și naționale, 

fundații, asociații 
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Rezultate pe termen 

lung 

Indicatori Referința de bază Obiective  

- media generală a clasei 

să fie  FB la ciclul primar 

în proporţie de 50%; 

peste 9,00 la gimnaziu, în 

procent de cel puțin 30%; 

şi peste 7,00 la nivel 

professional în proporţie 

de minim 40% 

 

Rezultatele  statistice 

de la sfârșitul anului 

școlar 

Rezultatele statistice de 

la sfârșitul fiecărui an 

școlar  

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Susținerea performanței elevilor talentați și cu progres școlar 

remarcabil 

 Monitorizarea permanentă a progresului școlar 

 Pregătire suplimentară a elevilor, pe parcursul întregului an 

școlar, la disciplinele la care se susțin examenele naționale 

 

- reducerea numărului de 

absențe nemotivate 

Rezultatele  statistice 

de la sfârșitul anului 

școlar 

Rezultatele statistice de 

la sfârșitul fiecărui an 

școlar 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar 

 Consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevii  

claselor a VIII-a și a X-a gimnazial (conform Ordinului 

4928/2005), precum şi la nivel profesional 

- număr  crescut  de copii 

înscriși  

Raportări statistice la 

sfârșit de an școlar 

Rezultatele statistice de 

la sfârșitul fiecărui an 

școlar 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Monitorizarea și evaluarea semestrială a calității 

managementului de către CA, CEAC 

 Proiectarea anuală a activitățiii manageriale pe baza diagnozei 

realiste și stabilirea de ținte strategice conform nevoilor care ies 

din diagnoză 

 Realizarea planului de școlarizare la nivel preșcolar,  gimnazial 

și profesional special 

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a 

personalului  
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- eliminarea oricărui act 

ce poate duce la accidente 

și violență în mediul 

școlar 

Numărul actelor de 

violență și accidente 

la sfârșit de an școlar 

Rezultatele statistice de 

la sfârșitul fiecărui an 

școlar 

 Creșterea pe  parcursul fiecărui an școlar a  performanțelor în 

domeniile: curriculum, resurse, relații de comunicare 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Monitorizarea și evaluarea semestrială a calității 

managementului de către CA, CEAC 

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a 

personalului  

 Evaluarea periodică a elevilor cu scop de orientare pentru 

optimizarea învățării și cunoașterea nivelului real de cunoștințe 

și competențe 

  

- gradul de satisfacție al 

părinților și al elevilor 

să fie peste 85% 

Chestionarul aplicat 

părinților și elevilor 

Rezultatele chestiona-

rului aplicat în fiecare an 

școlar 

 Creșterea pe  parcursul fiecărui an școlar a  preformanțelor în 

domeniile: curriculum, resurse, relații de comunicare 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Dobândirea  de  abilități și deprinderi sociale de către elevii 

înscriși în învățământul special preșcolar, în vederea integrării în 

învățământul primar  

 Dobândirea  de  competențe cheie de către elevii înscriși în 

învățământul special profesional, în vederea inserției socio-

profesionale 

 Asigurarea, pe parcursul fiecărui an școlar, a condițiilor materiale 

și a resurselor umane pentru derularea optimă a activităților din 

școala profesională 

 Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare pentru 

susținerea unei activități orientate pe satisfacerea beneficiarilor 

educaționali 
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 -diversificarea 

opţionalelor la nivelul 

şcolii ( minim 1 CDŞ la 

nivelul unei clase; minim 

3 tipuri de CDŞ-uri pe 

niveluri şcolare)  

Numărul de opționale 

propuse și aprobate 

În anul școlar 2015 – 

2016 

Curriculum-ul optional 

parcurs de clasele CP – 

X: 

 la nivelul ariei 

curriculare (tehnologii) : 

„Lumea din calculator” 

(cls. CP–IV) si 

„Secretele calcula-

torului” (cls. V – VIII), 

Print XXI (cls. IX – X) 

 “Lumea culorilor” ( 

CP-IV) şi “Artă şi 

meşteşug” (V-X) 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Monitorizarea și evaluarea semestrială a calității 

managementului de către CA, CEAC 

 Dobândirea  de  abilități și deprinderi sociale de către elevii 

înscriși în învățământul special preșcolar, în vederea integrării 

în învățământul primar  

 Dobândirea  de  competențe cheie de către elevii înscriși în 

învățământul special profesional, în vederea inserției socio-

profesionale 

 Elaborarea CDȘ conform opțiunilor elevilor și părinților 

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a 

personalului  

 Evaluarea periodică a elevilor cu scop de orientare pentru 

optimizarea învățării și cunoașterea nivelului real de cunoștințe 

și competențe 

 

-table smart, softuri 

educaționale, laboratoare 

dotate corespunzător 

Rapoarte 

administrativ - 

contabile 

Situația materială la 

sfârșitul anului școlar 

2016 - 2017 

 Asigurarea, pe parcursul anului școlar, a condițiilor materiale și 

a resurselor umane pentru derularea optimă a activităților din 

școala profesională, grădiniță 

 Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare pentru 

susținerea unei activități orientate pe satisfacerea beneficiarilor 

educaționali 

 

- biblioteca școlară Existența bibliotecii 

școlare 

La sfârșitul anului școlar 

2016 – 2017 exista un 

număr de 637 de volume 

în biblioteca școlară  

 Asigurarea, pe parcursul anului școlar, a condițiilor materiale și 

a resurselor umane pentru derularea optimă a activităților din 

școala profesională 
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  Monitorizarea și evaluarea semestrială a calității   

 managementului de către CA, CEAC 

 Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare 

pentru susținerea unei activități orientate pe satisfacerea 

beneficiarilor educaționali 

 

- acreditarea nivelului 

preșcolar special  

Planul de școlarizare 

pentru fiecare an 

școlar din perioada 

2016 - 2021 

Planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2016 - 

2017 

 Creșterea pe  parcursul fiecărui an  școlar a  preformanțelor în 

domeniile: curriculum, resurse, relații de comunicare 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Dobândirea  de  abilități și deprinderi sociale de către elevii 

înscriși în învățământul special preșcolar, în vederea integrării 

în învățământul primar  

 Realizarea planului de școlarizare la nivel preșcolar, primar, 

gimnazial și profesional special 

 

- acreditarea nivelului 

profesional special 

 

Planul de școlarizare 

pentru fiecare an 

școlar din perioada 

2016 - 2021 

Planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2016 - 

2017 

 Dobândirea  de  competențe cheie de către elevii înscriși în 

învățământul special profesional, în vederea inserției socio-

profesionale 

 Consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevii  

claselor a VIII-a și a X-a gimnazial (conform Ordinului 

4928/2005) 

 Realizarea planului de școlarizare la nivel preșcolar, primar, 

gimnazial și profesional special 

 

- participarea cadrelor la 

acțiuni de formare 

profesională 

Cadrele didactice să 

aibă minim 90 de 

Raportul Comisiei 

privind perfecționarea 

cadrelor didactice 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a 

personalului  
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credite în ultimii 5 ani 

școlari 

 Participarea cadrelor didactice, în fiecare an școlar  la cursuri 

de perfecționare 

 Stimularea formării de mentori și realizarea de activități ale 

acestora în școală 

 

- personal didactic titular 

în procent de cel puțin 

75% la nivelul instituţiei 

şi minim 30 % la nivelul 

profesional 

Statul de funcții și de 

încadrare 

În anul școlar 2016 – 

2017 cadrele didactice 

titular erau în procent de 

60% la nivelul instituţiei 

şi ….% la nivel 

profesional 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Asigurarea, pe parcursul anului școlar, a condițiilor materiale 

și a resurselor umane pentru derularea optimă a activităților din 

școala profesională 

 Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a 

personalului  

- existența a cel puțin 6 

cercuri  / ateliere active 

la nivelul școlii 

Situația cercurilor / 

atelierelor la nivelul 

școlii în fiecare an 

școlar 

În anul școlar 2016 – 

2017 la nivelul școlii sunt 

active 5 ateliere 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Dobândirea  de  abilități și deprinderi sociale de către elevii 

înscriși în învățământul special preșcolar, în vederea integrării 

în învățământul primar  

 Dobândirea  de  competențe cheie de către elevii înscriși în 

învățământul special profesional, în vederea inserției socio-

profesionale 

- atragerea a cel puțin 

10000 de lei / an din 

resurse extrabugetare 

Rapoarte contabile 

sfărșit de an  

La sfârșitul anului 2016 a 

fost atrasă din resurse 

extrabugetare suma de 

19172 lei   

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare 

pentru susținerea unei activități orientate pe satisfacerea 

beneficiarilor educaționali 

-întreţinerea site-ului 

școlii 

Site-ul școlii – număr 

accesări 

La sfârșitul anului școlar 

2015 – 2016 există site-ul 

școlii – cu un număr de 

100 de vizitatori în medie 

pe lună 

 Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

 Asigurarea, pe parcursul anului școlar, a condițiilor materiale 

și a resurselor umane pentru derularea optimă a activităților din 

grădiniță, școală și  școala profesională 
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-proiecte europene 

aprobate / desfășurate în 

calitate de promotor / 

partener 

 

 5 proiecte europene 

aprobate/ desfășurate 

în calitate de 

promotor / partener 

La sfârșitul anului școlar 

2015 – 2016  - 3 proiecte 

în desfășurare / partener 

 Derularea programelor cu cofinanțare europeană 

 Accesarea programelor europene de educație în sprijinul 

creșterii calității actului educațional 

-realizarea de parte-

neriate funcționale cu 

instituțiile locale, 

județene și naționale, 

fundații, asociații 

Contracte de 

parteneriat semnate  

Raport de activitate al 

comisiei Proiecte și 

programe 

 Derularea programelor cu cofinanțare europeană 

 Accesarea programelor europene de educație în sprijinul 

creșterii calității actului educațional 

 Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare 

pentru susținerea unei activități orientate pe satisfacerea 

beneficiarilor educaționali 
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În urma sondajelor efectuate în rândul elevilor, părinţilor și comunității locale, am 

constatat următoarele :  

 

- elevii, părinții și comunitatea locală doresc ca școala noastră să-și diversifice oferta 

educațională prin: 

 

o introducerea de CDȘ-uri noi, adaptate pieții muncii,  

o acreditarea nivelului profesional special – specializarea Tehnică poligrafică, dat 

fiind că  acesta a fost autorizat în 2014 

o acreditarea nivelului preșcolar special, autorizat în anul 2016 

 

 

 

2.3. ȚINTE STRATEGICE - descriere 

 

 

Ţintele strategice care stau la baza elaborării planului de dezvoltare instituțională și 

a planurilor operaţionale ale Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” sunt: 

 

 

 

 

T1.  Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și 

integrării socio - profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

T2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor 

oferite beneficiarilor  

T3.  Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de 

management al calității 

T4. Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate 
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A. DOMENIUL ”CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ” 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1.  

Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și 

integrării socio-profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 

OBIECTIV GENERAL 1: Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei 

 
OBIECTIV GENERAL 2: Implementarea standardelor de referință și a indicatorilor de 
performanță în vederea asigurării calității 

 
 

 

 
B. DOMENIUL ”EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ” 

 
 
 

ȚINTA STRATEGICĂ 2. 

Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor oferite 

beneficiarilor. 

 
 
 
OBIECTIV GENERAL 1. Creșterea ratei de participare la educație și asigurarea 
egalității de șanse a copiilor cu cerințe educaționale speciale 
 

 
OBIECTIV GENERAL 2. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a 
elevilor precum şi a celor privind cariera 
 

 
OBIECTIV GENERAL 3: Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de 
dezvoltare personală a elevilor 
 
 

OBIECTIV GENERAL 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea 

accesului la formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în 

funcţie de nevoile identificate; 
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C. DOMENIUL ”MANAGEMENTUL CALITĂȚII” 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 3. Desfășurarea activității din școală pe baza 

principiilor sistemului de management al calității 

 

 

OBIECTIV GENERAL : Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu 

scop de optimizare a învățării. Curriculum structurat pe competențe și standarde în 

vederea susținerii examenelor naționale 2016-2021 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi 

dezvoltarea de noi parteneriate  

 
OBIECTIV GENERAL 1: Promovarea unei politici de imagine pro-activă, prin 
dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicare şi    relaţionare, cu partenerii 
educaţionali 
 
 

OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, 

național și internațional 

 
 

Surse de informaţii 

- documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiilor, Consiliul 

elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților)  

- documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte de activitate, documentele CEAC)  

- PLAI Bucureşti  

- chestionare, discuţii  

 

Monitorizare şi evaluare  

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întreg personalul şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare împreună cu Comisia 

pentru asigurarea şi evaluarea calităţii prin:  

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare feed-back, actualizare  

 Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

Consiliului Profesoral, catedrelor  
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 Prezentarea de rapoarte semestriale în CP şi CA  

3. CONCLUZII  

 

Oferta managerială a instituţiei, prin Planul de Dezvoltare Instituțională şi Planul de Acţiune 

al Şcolii, poate avea ca efecte: 

 Pentru elevi  

• achiziții la diferite discipline (cunoștințe, atitudini, valori)  

• abilități sociale  

• competențe de comunicare  

• motivare  

 Pentru cadrele didactice  

• competențe în domeniul curricular  

• competențe de comunicare educațională  

• motivare  

• abilități-sociale  

• competențe manageriale  

 Pentru școală ca întreg  

• schimbări în politica școlii  

• legături cu comunitatea  

• vizibilitatea rezultatelor proiectului  

• aspecte privind cetățenia europeană  

 

Proiectul își propune 3 etape:  

• 2016 – 2017 – Pregătire, experimentare.  

• 2017 – 2020 – Implementare, evaluări de domenii, dezvoltare.  

• 2020 – 2021 – Dezvoltare, evaluare.  

 

Fiecare etapă duce la anumite modificări în abordarea etapelor următoare.  

 

 

4. ECHIPA DE PROIECT  

 Planul de Dezvoltare Instituțională şi Planul de Acţiune al Școlii 

- expresie a unei analize, unei gândiri şi decizii colective 

- expresie a unui efort de echipă aflat într-un permanent proces de inovare 

 Componenţa echipei: 

 Managerul unităţii şcolare – coordonatorul echipei de proiect – prof. Stoica Florica 

 Membrii echipei – cu roluri specifice activităţii şi în funcţie de înclinaţii : 

- profesori –      Berdei Roxana, Gîrniceanu Cristina, Popa Roxana, Dumitrescu Daniela, 

Țîrlui Ileana                                            
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- părinţi –           Butcaru Afrodita 

- reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai partenerilor  de proiect – Neacşu Ioana 
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PLAN OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE AL  

PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

  AL ŞCOLII PROFESIONALE  SPECIALE PENTRU DEFICIENŢI DE 

AUZ „SFÂNTA MARIA” 

- nivel preşcolar, primar şi gimnazial - 

 

 2017 – 2018 

 

 

 

 

Dezbă tut ş i avizat în C.P. al Ş colii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” în data de:   21.09.2017 

APROBAT ÎN C.A. al Ş colii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” în data de :   ______________ 
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PREMISE 

 

Planul Operațional al Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” Bucureşti, pentru anul școlar 2017-

2018, este conceput şi elaborat pornind de la : 

- Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificări şi adăugiri 

- Planul de Dezvoltare Instituțională ISMB 2015-2019 

- Planul de Dezvoltare Instituțională al școlii 2016-2021, revizuit în septembrie 2017 

- Raportul de activitate al Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria”  pentru anul şcolar  2016–2017 

- Planul Managerial al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti  

- Raportul de activitate al ISMB pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

- ROFUIP OMENCS 5079/2016 

- Analiza P.E.S.T.E. 

- Analiza S.W.O.T. 

 

 

FUNDAMENTAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE 

 

 

 În fundamentarea Planului operațional de implementare a Planului de Dezvoltare Instituţională, în anul școlar 2017-2017 

managementul calității trebuie să țină cont de: 

 Planificarea calității – prin activități care să stabilească obiectivele și condițiile referitoare la calitate 

 Condițiile de aplicare a calității – conform normelor și condițiilor 

 Asigurarea calității – prin activități planificate, sistematice, astfel încât să demonstreze încredere 

 Controlul calității – prin activități de evaluare specifice fiecărui domeniu, analize și rapoarte 

 Îmbunătățirea calității – prin acțiuni hotărâte în urma evaluărilor, cursuri de formare și mentorat 
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ȚINTELE STRATEGICE, care stau la baza elaborării planului operaţional al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” sunt: 

 
1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și integrării socio-profesionale  a elevilor cu cerințe 

educaționale speciale. 
2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor oferite beneficiarilor  
3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de management al calității 
4. Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate 

 
 

A. DOMENIUL ”CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ” 
 
 

ȚINTA STRATEGICĂ 1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și integrării socio-profesionale  a 

elevilor cu cerințe educaționale speciale.  
 
OBIECTIV GENERAL 1:  Îmbunătăţirea calităţii şi eficacitatea educaţiei 
 
Obiective specifice: 

 95%  dintre cadrele didactice vor promova în actul didactic învățarea centrată pe elev. 
 Pe parcursul anului școlar va crește cu 25 % eficiența procesului de predare-învățare-evaluare. 
 La sfârșitul fiecărui semestru va fi monitorizată și evaluată calitatea managementului de către CA, CEAC 

 
 

Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / Resurse Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare 
și evaluare  

Indicatori de realizare 

95%  dintre 
cadrele didactice 
vor promova în 
actul didactic 

Evaluarea iniţi-
ală a elevilor 
 
Analiza rezulta-
telor obţinute de 

Teste 

Fişe de lucru 

Responsabili: 
 
Comisia CIEC 
 

15 oct 
2016 
 
 
 

Rezultatele 
elevilor 
 
Analiza 
statistică 

Fiecare cadru didactic are în 
portofoliu cel puțin un P.I.P. 
 
Rezultatele obţinute de elevi 
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învățarea centrată 
pe elev 

elevi la evalu-
area iniţială 
 
Întâlniri în 
cadrul comisi-
ilor metodice 
 
Adaptarea pro-
gramei școlare 
în funcție de 
dezvoltarea 
psihică, defici-
ență și abilitățile 
pe care le are 
elevul 

Programe şcolare din 
învăţământul de masă 

 

 

Planurile cadru 

Certificatul de 
handicap 

Toate cadrele didactice 
în funcţie de disciplină 

 

Comisia de 
Curriculum 
 
 
 
Comisii 
metodice 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Chestionare 
elevi 
 
Observaţia 
 
Interviul  
 
Programe 
şcolare 
adaptate 
 

Media generală pe clase va 
creşte cu cel puţin 10% la 
evaluarea finală comparativ 
cu evaluarea initial 
 
Premii la concursuri 
municipale și naționale 
 
Existenţa programelor 
şcolare adaptate pentru toate 
disciplinele şcolare 
 

Pe parcursul 
anului școlar va 
crește cu 25 % 
eficiența 
procesului de 
predare-învățare-
evaluare 

Utilizarea meto-
delor moderne și 
tehnologiei IT în 
procesul de pre-
dare-învățare-
evaluare 
 
Asistenţe la ore 
 
Workshop-uri 
tematice pentru 
profesori 
 
Activităţi non-
formale pentru 
elevi şi profesori 
 
Activităţi de-
monstrative în 

Toate cadrele 
didactice/ table 
SMART, tablete, 
laptop-uri, softuri 
educaţionale 

Platforma e-learning 
www.giftedforyou.eu-
ro 

www.testeonlinelmg.ro   

Responsabili 
Comisii 
metodice 

Permanent Fișele de 
asistență la 
ore 
 
 Rapoarte 
inspecții 
 
Portofolii 
cadre 
didactice 
 
Portofolii 
elevi 
 
Teste  
 
Grafic  
utilizare AeL 
 

70% dintre cadrele didactice 
utilizează metode moderne și 
tehnologia IT în procesul de 
predare-învățare-evaluare  
 
Peste 50% promovabilitate 
la testarea națională 
 
Rezultate bune şi foarte bune 
la evaluarea finală la clasa a 
IIa, aIVa, aVIa 
 
Număr accesări platform e-
learning 

http://www.giftedforyou.eu-ro/
http://www.giftedforyou.eu-ro/
http://www.testeonlinelmg.ro/
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comisii 
metodice 
 
 

Chestionare 
elevi şi părinţi 

La sfârșitul 
fiecărui semestru 
va fi monitorizată 
și evaluată 
calitatea 
managementului 
de către CA, 
CEAC 
 

Asistențe la ore 
 
Aplicarea 
chestionarelor 
 
Întocmirea 
rapoartelor de 
activitate 
 

Documente MEN 

Rapoarte de analiză a 

cadrelor didactice și a 

comisiilor 
 

C.A. 
 
C.E.A.C. 
 
Director 
 

 
Semestrial  

Fişe de 

observare a 

lecţiilor; 

Portofolii elevi  

Portofolii 

profesori; 

Chestionare; 

Teste iniţiale;  

Rapoarte de 

monitorizare 

internă;  

Plan de 

îmbunătăţire  

90% asistente realizate 90% 

chestionare aplicate si 

interpretate;  

 

70% teste interpretate 

 

 90% plan de îmbunătăţire 

realizat  
 
Existența analiza SWOT 

 
 
 

OBIECTIV GENERAL 2: Împlementarea standardelor de referință și a indicatorilor de performanță în vederea asigurării 
calității 
 
Obiective specifice:  
 Până la 29 septembrie 2017 va fi realizată proiectarea anuală a activității manageriale pe baza diagnozei realiste  
 Până la 31 august 2018 va fi analizat periodic stadiul de implementare a PDI  
 Până la 29 iunie 2017, 75 % dintre elevii înscriși în învățământul special profesional vor dobândi  competențe cheie în vederea inserției 

socio-profesionale  
 
 
Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 



OFERTA MANAGERIALĂ 2016-2021, revizuită în septembrie 2017 

6 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALA PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” 

 

 

Până la 29 
septembrie 2017 
va fi realizată 
proiectarea 
anuală a 
activității 
manageriale pe 
baza diagnozei 
realiste  

Întocmirea 

rapoartelor de 

analiză pentru 

anul școlar 2016– 

2017 

Elaborarea 

documentelor de 

proiectare și 
organizare a 

activității pentru 

anul școlar 2017 - 

2018 

 

Elaborarea planu-

rilor manageriale 

pe comisii 

metodice și de 

lucru 

 

Elaborarea plani-

ficărilor anuale şi 

calendaristice 

Documente MEN 

 

Rapoarte de 

activitate a cadrelor 

didactice și a 

responsabililor de 

comisii metodice 

 

Baza de date a 

şcolii 

 

BDNE 

 

Rapoarte de 

activitate ale 

compartimentelor 

secretariat, 

contabilitate, 

administraţie 

 
Date statistice 
colectate anterior 

Director 

 

CEAC 

 
Responsabili 
comisii metodice 
 
Responsabil 
Comisia de 
Curriculum 

1 octombrie 
2017 

Rapoarte 
 
 
Date statistice 
 
 
Chestionare 
cadre didactice  

Existența 

raportului general 

privind starea 

învățământului 

pentru 2016 – 

2017, avizat de 

inspectorul pentru 

management 

instituţional 

 

Existenţa planului 

managerial al 

directorului 

 

Existența 

planurilor 

manageriale ale 

comisiilor  - 

100% 

 

Existenţa 

planificărilor 

cadrelor didactice 

(100%) 
Până la 31 august 
2018 va fi 
analizat periodic 
stadiul de 
implementare a 
PDI 
 

Realizarea  

evaluării interne 

 
Analiza SWOT 

Documente MEN 

Rapoarte de analiză 

a cadrelor didactice 

și a comisiilor 
Date statistice 
colectate anterior 

Director 

 

CEAC 

 
Responsabili 
comisii metodice 

Semestrial 
31 august 2018 

Rapoarte 
 
 
Date statistice 

Inspecția școlară 
și analiza ei în CP 
și CA 
Raport Starea 
învățământului 
Rapoarte comisii 
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Până la 29 iunie 
2018, 75 % dintre 
elevii înscriși în 
învățământul 
special 
profesional (clasa 
a IXa, aXa, aXIa) 
vor dobândi  
competențe cheie 
în vederea 
inserției socio-
profesionale  
 

Asistenţe la orele 

de instruire 

practică 

 

Vizite la opera-

torul economic 

 

Asistenţe la orele 

de cultură de 

specialitate 

 

Evaluarea 

nivelului de 

cunoștințe 

dobândite şi a 

competențelor 

cheie 

 

Monitorizarea 

progresului 

fiecărui elev 

 

Atragere de 

sponsorizări 

pentru motivarea 

şi stimularea 

elevilor  

 

Elevii înscriși în 

clasa a IX-a,  aXa, 

aXIa , învățământ 

profesional special 

 

Programele şcolare 

 

Fişe de lucru 

 

Chestionare  

 

Interviu cu 

mentorul pentru 

practică 

 

Contracte de 

practică cu 

operatorii 

economici 

 

Convenţii de 

practică 

pentru fiecare elev 

 

Legislaţia 

corespunzătoare 

Director 

 

 

Responsabil 

comisie 

metodică 

 

 

Mentorul pentru 

practică 

 

 

Dirigintele 

 

 

Contabilul  

Permanent  Teste 
 
Procese verbale 
 
Fişe de asistenţă 
la ore 
 
Fișe de 
monitorizare 
progresului 

Rezultatele 
obţinute de elevi  
 
 
Nr. de obiecte 
confecționate și 
vândute la târguri 
 
Frecvenţa de 
100% la orele de 
instruire practică 
şi la orele de 
cultură generală şi 
de specialitate 
 
Numărul de burse 
allocate elevilor 
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Până la 1 
octombrie 2017 
revizuirea PDI 
2016-2021 conf. 
principiilor 
calității și a 
noilor nivele de 
învățământ 
existente în 
cadrul școlii 

Revizuirea PDI 

2016-2021 

Documente MEN 

PDI 2016-2021 

actual 

Director 

Responsabilii cu 

elaborarea PDI  

Octombrie  
2017 

PDI 2016-2021 
revizuit aprobat 
în CA 

Existența PDI 
2016-2021 
revizuit 

 
B. DOMENIUL ”EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ” 

 
ȚINTA 2. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea serviciilor oferite beneficiarilor 
 
OBIECTIV GENERAL 1. Creşterea ratei de participare la educație şi asigurarea egalităţii de şanse a copiilor cu cerințe educaționale 
speciale  
 

Obiective specifice:  
 Până la 30 octombrie 2017 se va realiza planul de școlarizare pentru nivelul preșcolar special; Respectarea procedurii de înregistrare 

a prezenței zilnice la grupă a preșcolarilor 
 Până la 1 septembrie 2018 va crește cu 10 % rata de participare la educație a copiilor cu cerințe educaționale speciale în Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”.  
 Până la 29 iunie 2018 va fi prevenit și combătut absenteismul și abandonul școlar în rândul elevilor Școlii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”. 
 
Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 

Respectarea 

procedurii de 

înregistrare  

Monitorizarea 

respectării 

procedurii de 

înregistrare  

Procedura 

operaţională 

privind 

înregistrarea 

Educatoare 
Secretară 

Permanent  Primirea 
tichetelor sociale 
de către părinții 
copiilor pt care se 
aplică Legea 

Existența fișelor 
de prezență la 
grupă completate 
zilnic 



OFERTA MANAGERIALĂ 2016-2021, revizuită în septembrie 2017 

9 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALA PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” 

 

 

a prezenței 

zilnice la grupă a 

preșcolarilor 

 

a prezenței zilnice 

la grupă 
 

prezenței la 

grădiniță 

Fișa de prezență 
 

248/2015 privind 
stimularea 
participării în 
învățământul 
preșcolar a 
copiilor 
provenind din 
familiile 
defavorizate 
 

Pănă la 30 
octombrie 2017 
se va realiza 
planul de 
școlarizare pentru 
nivelul preșcolar 
special 

Promovarea 
ofertei 
educaționale 
pentru grădiniță și 
înscrierea 
preșcolarilor 
 
Întâlniri cu 
părinţii şi 
reprezentanţi 
CMBRAE 
 

Pliante cu oferta 
educaţională 
 
Fluturaşi 
 
Metodologia în 
vigoare 

Asistent social 
Director  

30 octombrie 
2017 

Cereri de 
înscriere 
 
Dosare preșcolari 
 
Plan şcolarizare 

Existența a cel 
puțin 11 copii 
înscriși la grupa de 
grădiniță 

Până la 1 
septembrie 2018 
va crește cu 10 % 
rata de participare 
la educație a 
copiilor cu cerințe 
educaționale 
speciale în Școala 
Profesională 
Specială pentru 
Deficienți de Auz 
”Sfânta Maria”.  

Popularizarea  
ofertei 
educaționale a 
şcolii către 
Direcţiile de 
protective a 
copiilor, CJRAE 
şi CMBRAE 
 
Diversificarea 
ofertei educaţi-
onale  

Roll-up şi pliante 
cu oferta 
educaţională 
 
Întâlniri cu 
reprezentanţi ai 
Protecţiei Copilui 
Scrisori către 
Primării, DGAS 
PC, CJRAE 
 

Responsabilul de 
curriculum 
 
Responsabil 
CIEC 
 
Asistentul social 
 
Director 
 
 

 
1 septembrie 
2018 
 

 
Raportul 
Comisiei Interne 
de Evaluare 
Continuă 
 
Baza de date a 
şcolii 
 
Procese verbale 
CA 
 

 
Numărul de elevi 
înscrişi la fiecare 
clasă 
 
Creşterea cu 
minim 10% a 
procentului 
privind  nr de elevi 
înscrişi în anul 
şcolar 2018-2019 
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Organizarea de 
activităţi de 
diseminare 
 
Întâlniri cu 
părinţii 
 

Programul Şcoala 
Altfel 
 
Site şcoală 
 
Facebook şcoală 

Procese verbale 
CP 
 
Cereri de 
înscriere 
Dosare preșcolari 

faţă de anul şcolar 
2017-2018 
 
Crearea  a două 
grupe de grădiniţă 
pt anul şcolar 
2018-2019 

Pănă la 29 iunie 
2018 va fi 
prevenit și 
combătut 
absenteismul și 
abandonul școlar 
în rândul elevilor 
Școlii 
Profesionale 
Speciale pentru 
Deficienți de Auz 
”Sfânta Maria”. 
 

Întocmirea 
Planului de măsuri 
privind prevenirea 
și combaterea 
absenteismului și 
abandonului 
școlar 
 
Şedinţe cu părinţii 
 
Organizarea de 
activităţi 
demonstrative la 
orele de 
Consiliere-Orien-
tare cu 
participarea 
părinţilor 
 
Organizarea de 
activităţi 
extracuriculare 
attractive pentru 
elevi 
 

Documente MEN 
 
 
 
 
Planificare 
şedinţe cu părinţii 
 
Planificare 
activităţi de 
consiliere a 
părinţilor 
 
 
Planificarea 
activităţilor 
Comisie 
diriginţilor 
 
 
 
Planul de 
activităţi pentru 
activităţi 
extracurrculare 
 

Consilierul 
educative 
 
Diriginţi  
 
Responsabilul 
comisiei de 
frecvenţă 

29 iunie 2018 Plan de măsuri 
aprobat în CA 
 
Grafic activităţi 
de consiliere a 
părinţilor 
 
Graficul de 
activităţi 
extracurriculare 
 
Chestionare elevi 
 
Chestionare 
paărinţi 
 

Existența Planului 
de măsuri privind 
prevenirea și 
combaterea 
absenteismului și 
abandonului 
școlar 
 
Scăderea cu 
minim 10% a 
procentului 
privind  nr de 
absenţe pentru 
anul în curs 
comparativ cu 
anul trecut şcolar 
 
Număr elevi 
participant la 
activităţi 
extracurriculare 
 
Nr de elevi 
premiaţi 
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Premierea elevilor 
cu rezultate 
deosebite la 
diferite activităţi 
 
Atragere de 
sponsorizări 

 
 
Diplome de merit 
şi de participare 
 
 
 

Nr părinţi 
participanţi la 
activităţile 
organizate de 
şcoală 

 
 
 
 
 
 
 
OBIECTIV GENERAL 2.  Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a celor privind cariera 
 
Obiective specifice: 

 95% dintre elevii școlii vor participa la activitățile de dezvoltare personală 
 Toți elevii din anii terminali vor fi sprijiniți în luarea deciziei privind școala pe care o vor urma și în alegerea carierei. 

 
 
Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 

 
95% dintre elevii 
școlii vor 
participa la 
activitățile de 
dezvoltare 
personală 
 

 
Parcurgerea unor 
programe de 
dezvoltare 
personală a 
elevilor în cadrul 
orelor de 
psihodiagnoză și 
terapie 
ocupațională  

 
Profesori 
educatori 
 

 
Profesori 
psihodiagnoză 

 
Permanent 

 
Chestionare  
Teste 
 
 

 
Existența 
chestionarelor, a 
testelor şi analiza 
lor 



OFERTA MANAGERIALĂ 2016-2021, revizuită în septembrie 2017 

12 ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALA PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ  „SFÂNTA 

MARIA” 

 

 

 
 
Toți elevii din 
anii terminali vor 
fi sprijiniți în 
luarea deciziei 
privind școala pe 
care o vor urma 
și în alegerea 
carierei. 
 

 
Întocmirea 
graficului de 
activități privind 
furnizarea servi-
ciilor de consiliere 
și orientare școlară 
și profesională 
 
Realizarea activi-
tăților de 
consiliere și 
orientare școlară și 
profesională 

 
Pliante oferte 
educaționale – 
alte școli 
 
 
Oferta Școlii 
Profesionale 
Speciale pentru 
Deficienți de Auz 
”Sfânta Maria” 

 
Consilierul 
educativ 
Diriginți 

 
1 mai 2018 

 
Procese – verbale  
Chestionare  

 
Participarea la 
târguri de oferte 
educaționale 
 
Existența 
proceselor-
verbale 
 
Nr de elevi 
cuprinşi în şcolile 
profesionale şi în 
licee 
 

OBIECTIV GENERAL 3: Fundamentarea ofertei educațională pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor 
 

Obiective specifice: 
 Până la 31 ianuarie 2018 va fi ales CDȘ conform opțiunilor elevilor și părinților 
 Pe parcursul anului școlar 2017 -2018 vor fi asigurate în proporție de 90%  condițiile materiale și  resursele umane  pentru derularea 

optimă a activităților practice, la agenții economici parteneri, pentru elevii din clasele nivel profesional special 
 Identificarea agenților economici în vederea furnizării, începând cu anul școlar 2018-2019, a unui învățământ profesional-dual 

 Pe parcursul anului școlar 2017 -2018 vor fi asigurate în proporție de 90%  condițiile materiale și  resursele umane pentru derularea optimă 

a activităților din grupa de grădiniță 
 Pe parcursul întregului an școlar va fi susținută performanța elevilor talentați  

 
 

Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 

Până la 31 
ianuarie 2018 va 
fi ales CDȘ 
conform opțiu-

Aplicarea 
chestionarelor 
beneficiarilor 
educaționali 

Chestionare 
 
Suporturi de curs 
 

Responsabilul 
Comisiei de 
Curriculum 

31 ianuarie 
2018 

Rapoartele 
comisiilor 
metodice şi a 

Existența 
procese-lor 
verbale 
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nilor elevilor și 
părinților 

privind alegerea 
CDȘ 

Programe 
opţionale 

Responsabilii 
Comisiilor 
Metodice 

Comisiei de 
Curriculum 
Chestionare  

Grad de 
satisfacție și 
participare al 
elevilor şi 
părinţilor 

Pe parcursul 
anului școlar 
2017 -2018 vor 
fi asigurate în 
proporție de 
90%  condițiile 
materiale și  
resursele umane  
pentru derularea 
optimă a 
activităților 
practice, la 
agenții 
economici 
parteneri, pentru 
elevii din 
clasele nivel 
profesional 
special 
 

Îmbunătățirea 
bazei materiale 
 
 
Formarea 

abilităților și 
deprinderilor 

elevilor în 

folosirea 

aparaturii 

existente 

 

 

Participarea la 

cursuri de formare 

a maiştrilor, 

inginerului şi a 

profesorilor ce 

predau la nivelul 

professional 

 

Atragere de 

sponsorizări în 

vederea achiziţi-

onării de apara-

tură şi consuma-

 
 
Aparatura 
existentă în 
Tipografie 
 
 
Echipamentele de 
lucru 
 
 
 
 
 
 Manuale  şi 
programe speci-
fice de Tehnici 
poligrafice, în 
vederea obţinerii 
calificării de 
tipăritor ofset   
 
 
Consumabile 
pentru atelierul de 
tipografie din 
şcoală 
 
 

 
 
 
 
Profesor pregătire 
practică/ Maistrul 
 
 
 
 
 
Dirigintele 
  

 
 
 
 
Permanent  

 
 
Starea de 
funcționare a 
aparaturii 
 
Monitorizarea 
frecvenței 
utilizării aparaturii 
 
 
Asistenţe la ore 
 
Asistenţe la 
practică 
 
Evaluarea practică 
a elevilor 
 
Nivelul de 
pregătire al 
profesorilor ce 
predau la clasele 
de nivel 
profesional 
 

 
 
Confecționarea 
obiectelor de către 
elevi în Tipografie 
 
Gradul de 
participare a 
elevilor la orele de 
instruire practică 
 
 
Gradul de 
participare a 
elevilor la orele de 
cultură de 
specialitate 
 
Frecvenţa elevilor 
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bile pentru tipo-

grafia din şcoală 

 

 

Parteneriate cu 

operatori econo-

mici în vederea 

asigurării instruirii 

practice a elevilor: 

Monitorul Oficial, 

Best Print, Coresi 

 

 

Dezvoltarea 

parteneriatului cu 

Colegiul Tehnic 

Media 

 

 

Profesorii de 
diferite 
specialităţi care 
predau la nivelul 
profesional 
 
 
 
Burse pentru 
elevi 

Identificarea 

agenților 

economici în 

vederea 

furnizării, 

începând cu 

anul școlar 

2018-2019, a 

unui învățământ 

profesional-dual 
 

Participarea la 

Târgul de oferte 

ROMEXPO 2017 

 

Promovarea 

ofertei 

educaționale 

pentru 

învățământul 

profesional 

 

 

Operatori 

economici 

 

Oferta 

educațională 

pentru 

învățământul 

professional 

 

Rezultatele 

elevilor 

 

Director 

 

CA 

 

Inginer 

 

Maistru tipograf 

 

 

Consilierul 

educativ 

 

 

29 iunie 2018 

 

Centralizator 

contracte de 

parteneriat 

 

Existența 

contractelor 

semnate cu agenții 

economici 

parteneri 
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Promovarea 

rezultatelor 

obținute de elevi 

la concursuri 

munici-pale, 

naționale 

Pe parcursul 

anului școlar 

2017 -2018 vor 

fi asigurate în 

proporție de 

90%  condițiile 

materiale și  

resursele umane 

pentru derularea 

optimă a 

activităților din 

grupa de 

grădiniță 

 

Formarea de 
abilități și 
deprinderi 
Preșcolarilor 
 
Achiziţie de 
materiale 
didactice şi 
auxiliare 
 
Asigurare de 
mobilier pentru 
spatial educative 
cât şi pentru 
dormitor 
 
Pregătirea 
cadrelor didactice 
prin participarea la 
cursuri de formare 
şi perfecţionare 
 
Atragere de 
sponsorizări 
 
Colaborare cu 
Administraţia 

 
Cadre didactice 
 
Educatori 
Profesorul 
psihopedagog 
Prof 
kinetoterapeut 
 
Jocuri didactice 
 
Computer 
 
Tablete 
 
Televizor 
 
 DVD 

 
Directorul 
 
CA 
 
Cadrele didactice 
de la grupa de 
grădiniță 
 
Administratorul 

 
Permanent 

 
Fișele de 
monitorizare a 
progresului 
preșcolarilor 

 
 
 
Progresul 
preșcolarilor 
 
Gradul de 
satisfacţie al 
părinţilor şi al 
elevilor 
 
Numărul de 
preşcolari din 
unitate 
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Şcolilor S 6 în 
vederea dotării 
corespunzătoare 

Pe parcursul 
întregului an 
școlar va fi 
susținută 
performanța 
elevilor talentați  

 
 

Evaluarea elevilor 
 
Întocmirea grafi-
cului de pregătire 
suplimentară a 
elevilor care vor 
participa la 
olimpiade  
 
Pregătirea supli-
mentară a elevilor  
 
Înscrierea elevilor 
la concursurile 
şcolare 
 
Participarea 
elevilor la 
cercurile din 
şcoală 
 
Organizarea de 
expoziţii 

Elevii 
 
Cadre didactice şi 
didactice 
auxiliare 
 
Materiale 
consumabile 
 
Atelierele de artă 
şi meşteşug 
 
Atelierul de 
tâmplărie 
 
Softuri 
educaţionale 
 
Tablete 
 
Laptop-uri 

Responsabilii 
Comisii metodice 
 
Profesorii 
educatori 
 
Instructorii de 
educaţie 
extracurriculară 

 
 
Sem. I 
 
 
Sem. II 

 

Creșterea 
randamentului 
școlar și a 
rezultatelor 
obținute la 
competițiile pe 
discipline și 
interdisciplinary 
Chestionare 
Observaţia 
Interviuri 
Fişe de înscriere la 
concursuri 

Rezultate obținute 
la concursuri și 
olimpiade 
 
Nr de expoziţii 
organizate 
 
Nr de elevi 
participant la 
concursuri 

 OBIECTIV GENERAL 4: Deyvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate 

 
Obiective specifice: 

 Până la 31 august 2018 vor fi atinse cel puțin 90% dintre standardele profesionale prin formarea continuă a personalului didactic  
 Până la 31 august 2018, 50% dintre angajații școlii vor participa la programe de dezvoltare profesională   
 Creșterea cu minim 25 % a numărului de cadre didactice titulare pentru anul şcolar 2018-2019 
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Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 

Până la 31 august 
2018 vor fi atinse 
cel puțin 90% 
dintre standardele 
profesionale prin 
formarea 
continuă a 
personalului 
didactic 
 

Evaluarea cadrelor 
didactice 
Realizarea de 
activităţi demon-
strative în cadrul 
comisiilor 
metodice 
Realizarea de 
proiecte didactice 
de către profesorii 
debutanţi 

Asistențe la ore Director 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent  Fișe de asistență 
la ore 
 
Proiecte 
didactice 
Fişe de evaluare 
 
Procese verbale 
 
Rapoarte de 
activitate 

Calificativ FB în 
procent de 100% 
 
Creşterea 
numărului de 
personal calificat 

Până la 31 august 
2018, 50% dintre 
angajații școlii 
vor participa la 
programe de 
dezvoltare 
profesională 
 
 

Consilierea 
angajaților pentru 
participarea la 
perfecționarea 
periodică 
obligatorie  
Promovarea 
ofertei CCD, a 
Universităţii Buc. 
Participarea la 
cursuri de formare 
a cadrelor 
didactice şi 
didactic-auxiliare 

Cursuri CCD, 
POSDRU etc 

Responsabil 
Comisie 
perfectionare 

Permanent  Număr angajați 
participanți 
Număr angajați  
promovați 

Număr crescut al 
participanților la 
programe de 
formare 
 
Număr de credite 
obținute. 
Număr de atestate 

Creșterea cu 
minim 25 % a 
numărului de 
cadre didactice 
titulare pentru 

Motivarea 

cadrelor didactice 

suplini-toare/ 

colabora-toare în 

vederea 

Cadre didactice 

suplinitoare/ 

colaboratoare 

Director 31 august 2018 Promovarea 

examenului de 

titularizare 

 

Numărul de cadre 

didactice titulare 

(minim 25 cadre 

didactice titulare) 
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anul şcolar 2018-
2019 
 

titularizării/ trans-

ferării la Școala 

Profesională 

Specială pt. 

Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” 

 

Aprobarea 

dosarelor de 

transfer 

 
 
 
 

C. DOMENIUL ”MANAGEMENTUL CALITĂŢII” 
 

 
ȚINTA 3. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de management al calității 
 
OBIECTIV GENERAL: Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de optimizare a învățării. Curriculum 
structurat pe competențe și  standarde în vederea susținerii examenelor naționale  

 
 

Obiective specifice: 
 

 În anul școlar 2017-2018, toți elevii vor fi evaluați periodic, cu scopul optimizării învățării și pentru cunoașterea nivelului real de 
cunoștințe și competențe 

 În anul școlar 2017 – 2018 va fi monitorizat permanent progresul școlar al tuturor elevilor  
 Toți elevii de clasa a VIII-a vor fi pregătiți suplimentar  pe parcursul întregului an școlar, la disciplinele la care se susțin examenele    
     naționale 

 
 
 
Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 
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În anul școlar 
2017-2018, toți 
elevii vor fi 
evaluați periodic, 
cu scopul 
optimizării învă-
țării și pentru 
cunoașterea 
nive-lului real de 
cunoștințe și 
competențe 

Evaluări inițiale – 
repere pentru 
adaptarea 
procesului de 
învățare la 
particularitățile 
elevului deficient 
de auz/ cu 
deficiențe asociate 

Fișe de evaluare Responsabili 
Comisii metodice 

16 octombrie 
2017 

Date statistice 
 
Teste de evaluare 
 
Rapoarte Comisii 
metodice 
 
Existența 
planului de 
recapitulare  
 
Statistici  

Notele obţinute 
de elevi şi media 
pe clasă va fi 
peste 7 în 
proporţie de 50% 
la nivelul unitţii  
 
Nr de PIP-uri 
 
 

În anul școlar 
2017 – 2018 va fi 
monitorizat per-
manent 
progresul școlar 
al tuturor elevilor  

Evaluări periodice 
Evidența 
progresului școlar 
Întâlniri cu părinţii 
şi elevii 
Consilierea 
elevilor 
Realizarea de PIP-
uri 

Fișe de evaluare 
 
 
Fișe de 
monitorizare a 
progresului 
 
PIP-uri 

Diriginți 
 
 
Responsabili 
Comisii metodice 
 
 Profesorul de 
psihodiagnoză 

Permanent  Procente de 
promovare 
 
 
Note 
 
Medii  

Progresul școlar 
în rezultate 
obținute 
Participarea la 
concursuri, 
olimpiade 

Toți elevii de 
clasa a VIII-a vor 
fi pregătiți 
suplimentar  pe 
parcursul 
întregului an 
școlar, la 
disciplinele la 
care se susțin 
examenele 
naționale 

Realizarea 
planului de măsuri 
remediale 
 
Activități de 
pregătire 
suplimentară a 
elevilor 

Elevi 
Cadre didactice 

Profesor 
matematică 
 
Profesor Limba 
română 

Permanent  Note  
Rapoarte Comsii 
metodice 
Procese verbale 
şedinţe cu părinţii 
Prezenţa la orele 
de pregătire 
suplimentară 
Condica de 
prezenţă cadre 
didactice 

Procent de 
promovare la EN 
clasa a IIa, aIVa, 
aVIa, a VIIIa 
minim 75% 
 
Procent de 
promovare la 
simulări EN 
minim 75% 
 

ȚINTA 4. Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate  
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OBIECTIV GENERAL 1: Promovarea unei politici de imagine pro-activă, prin dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de 
comunicare şi  relaţionare cu partenerii educaţionali 
 
Obiective specifice 
 Pe parcursul întregului an școlar va fi asigurată transparența instituțională, în limitele legii 
 În anul școlar 2017 – 2018 vor fi realizate noi parteneriate, în vederea derulării proiectelor la nivel local, național și internațional 

 
Obiective specifice Activități  Instrumente / 

Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 

monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 

realizare 

Pe parcursul 
întregului an școlar 
va fi asigurată 

transpa-rența 
instituțională, în 
limitele legii 

Diseminarea 
activităților 
derulate de școală 

Afişare la avizierul 
şcolii, pe site-ul 
şcolii, pe site-uri de 
socializare 
Şedinţe cu părinţii 
Workshop-uri cu 

cadrele didactice  şi 
cu părinţii 
 

Legislația privind 
asigurarea 
transparenței 

educaționale 
Site şcoală 
Grup yahoo 
profesori 
Grupuri yahoo cu 
părinţii pe clase 

Director 
C.A. 
Secretar  

informatician 

An școlar 2017-
2018 

Rapoarte 
 
Chestionare 

 
Fișe de 
monitorizare  
 
Procese verbale 
 

Existența Fișelor 
de monitorizare  
 

Existența 
Rapoartelor de 
diseminare 

În anul școlar 2017 – 
2018 vor fi realizate 

noi parteneriate, în 
vederea derulării 
proiectelor la nivel 
local, național și 
internațional 

Identificarea 
posibililor 

parteneri și 
semnarea 
contractelor în 
vederea derulării 
unor proiecte 

Contracte de 
parteneriat 

Responsabil  
proiecte 

educaționale 

An școlar 2017-
2018 

Centralizator 
contracte de 

parteneriat 

Existența 
contractelor de 

parteneriat semnate 
în anul școlar 2017-
2018 

 
 
 
 
OBIECTIV GENERAL 2: Creşterea prestigiului școlii în comunitate, la nivel local, național și internațional 
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Obiective specifice: 
 

 Pe parcursul anului școlar 2017 – 2018 se va asigura implementarea proiectelor europene finanţate din programul Erasmus 
+coordonate de Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz „Sf. Maria” 

 În anul școlar 2017 – 2018 vor fi accesate programe europene de educație în sprijinul creșterii calității actului educațional 
 Obținerea titlului de Școală Europeană 2018 

 
 
Obiective 
specifice 

Activități  Instrumente / 
Resurse 

Responsabil  Termen  Modalități de 
monitorizare și 
evaluare  

Indicatori de 
realizare 

Pe parcursul 
anului școlar 2017 
– 2018 se va 
asigura 
implementarea 
proiectelor 
europene finanţate 
din programul 
Erasmus 
+coordonate de 
Şcoala 
Profesională 
Specială pentru 
Deficienţi de Auz 
„Sf. Maria” 
 

Selectarea 
cadrelor didactice 
şi a elevilor 
participanţi în 
programul 
Erasmus+: 
 
1.  Acțiunea KA1 
- Quality 
Education for a 
Safer Future of 
the Hearing 
Impaired 
Students, for 
Equal Job 
Opportunities on 
the European 
Market   - 
READY FOR 
THE FUTURE  
 

Programul 
Erasmus + 
 
Contracte de 
finanțare 
 
Site-uri proiecte 
 
Site şcoală 
 
Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manageri proiecte 
 
Echipe de 
management și de 
implementare a 
proiectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul I de 
implementare 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapoarte 
intermediare  
 
Chestionare 
 
Fișe de 
monitorizare şi 
evaluare 
 
Interviuri cu 
elevi, părinţi, 
cadre didactice 
 

Procese verbale 

diseminare 

 

 

 

 

 

Derularea optimă 
a programelor 
 
 
Existența Fișelor 
de monitorizare  
 
 
Existența 
Rapoartelor 
intermediare și a 
planurilor de 
implementare 
 
Participarea a cel 
puţin 50% dintre 
părinţi la 
workshop-uri 
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2. Acțiunea KA2 - 
Let’s Discover 
Europe Together 
Finding 
Harmony in 
Differencies -
EUROPE’S 
FRIENDS  
 
3. Programul 
Horizon 2020, 
proiectul 
NEWTON 
 
4. Programul 
Horizon 2020+ 
proiectul 
BEACONING 
 
 
Participarea cadre-
lor didactice și a 
elevilor în cadrul 
proiectelor 
europene 
 
Diseminarea şi 
valorizarea activi-
tăţilor şi rezulta-
telor din cele două 
proiecte 
 
Organizarea de 
workshop-uri 

 
 
Programul New 
Horizon 2020 
 
Contracte de 
parteneriat cu 
Universitatea din 
Dublin , 
Universitatea 
Bucureşti, 
SIVECO 
 
Site proiect 
 
Facebook 

 
 
Manageri proiecte 
 
Echipe de 
management și de 
implementare a 
proiectelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017-2018 

Rapoarte 
activităţi 
 
Chestionare 
 
Fișe de 
monitorizare şi 
evaluare 
 
Interviuri cu 
elevi, părinţi, 
cadre didactice 
 

Procese verbale 

diseminare 

 

 

 

Participarea a cel 
puţin 100 cadre 
didactice din 
şcolile din 
Bucureşti şi din 
ţară la activităţile 
de diseminare şi 
valorizare 
 
 
 Realizarea 
activităţilor 
planificate, cf 
diagramei Gantt 
pentru primul an 
de implementare 
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În anul școlar 2017 
– 2018 vor fi 
accesate programe 
europene de 
educație în 
sprijinul creșterii 
calității actului 
educațional 

 
 

 
Implicarea 
cadrelor didactice 
în parteneriate și 
accesarea 
programelor 
europene 
 
Depunere de 
aplicaţii în diferite 
programe 
 
Identificarea de 
parteneri 
 
Realizarea unei 
analize de nevoi şi 
stabilirea 
obiectivelor 
pentru un nou 
proiect 
 
Participare la 
vizite de studiu şi 
schimburi de 
experienţă cu 
şcoli din UE 
 
 
Continuarea 
activităţilor din 
cadrul 
CLUBULUI 
EUROPEAN 

 
Programele 
europene  
Erasmus + 
 
 
 
Clubul European 
 
 
 
Programele 
CAEN, CAERI 
CAEMB 
 
 
 
Programele 
finanţate din 
fonduri 
structurale 

 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
Coordonatorul de 
programe și 
proiecte educative 
 
 
 
Coordonatori 
proiecte 
 

 
 
 
Permanent  

 
 
Acorduri de 
parteneriat 
 
 
 
 
Analiza de nevoi 
 
 
 
 
Chestionare 
 
 
 
 
Rapoarte comisii 
 
 
 
 
Depunere de 
aplicaţii 
 

 
 
Număr de 
proiecte europene 
depuse şi 
aprobate 
 
 
 
 
 Număr de 
participanţi ( 
elevi şi profesori) 
la vizite de 
studiu, mobilităţi, 
schimburi de 
experienţă 
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 din unitate 
 

 
Obținerea titlului 
de Școală 
Europeană 2018 
 

 
Implicarea 
cadrelor didactice 
și a elevilor în 
activități derulate 
la nivel national şi 
international 
 
Depunerea 
aplicaţiei şi 
participarea la 
Concursul 
Naţional Şcoala 
Europeană 

 
Diplome 
concursuri 
international 
 
Diplome 
participări 
conferințe, 
simpozioane 
international 
 
Participări 
proiecte 
europene etc. 
 

 
Director 
 
Responsabil  
programe şi 
proiecte europene 
 
Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 
 

 
An școlar  
2017-2018 

 
Participarea la 
Competiția 
Națională 
”Școala 
Europeană” 

 
Existența titlului 
de Școală 
Europeană 
 

 
 
 
 

 

Director, 

Florica STOICA  


