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ARGUMENT 

 

 În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele şcolare apar ca 

o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, profesionişti de toate 

categoriile, iar şcoala este cea care îi pregăteşte. Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat 

cerinţelor sociale ce urmează a fi formate de elevi şi în acelaşi timp să asigure corelarea conţinuturilor 

învăţării cu aceste competenţe. Astfel, dominanta activităţii didactice trece pe asimilarea 

instrumentelor de prelucrare şi accesare la un nivel superior a informaţiei, absolut necesară integrării 

absolventului de învățământ profesional special în viaţa socială şi profesională. 

 

 Planul de acțiune al școlii (PAS) face parte din sistemul de asigurare şi de management al 

calităţii, descrie modul în care Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” 

urmează să îşi atingă obiectivele şi reprezintă o parte a sistemului informaţional în învăţământ. Școala 

noastră oferă o şansă pentru fiecare elev să îşi dezvolte acele abilităţi cheie generale care le vor spori 

şansele de angajare, şansa unei desăvârşiri profesionale, a formării ca personalitate socială, şansa de a 

izbândi prin forţele proprii. Finalitatea esenţială a pregătirii şcolare profesionale este inserţia socială și 

profesională a absolvenţilor care trebuie să fie competitivi cu standardele europene. Ei sunt pregătiți 

asfel încât să răspundă comenzii sociale a comunităţii care oferă oportunităţi în meserii sau ocupaţii 

pentru domenii economice esenţiale, cu mare căutare pe piaţa muncii. 

 Pe de altă parte, Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă o modalitate de prezentare a 

rezultatelor obţinute de şcoală în anul precedent şi un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii 

săi parteneri, o punte de legătură pentru colaborarea sistematică cu aceştia. Planul de acțiune al școlii 

(PAS) este o cale de a prezenta nivelul de performanţă al şcolii către potenţialii clienţi şi către alte 

părţi interesate. 

  

 Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, 

manageri, etc.) au ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o 

integrare socio-profesională adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor proceselor de predare – 

învăţare şi vor fi îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, ceea ce ar creşte eficienţa 

colaborării dintre profesor/maistru instructor şi elev. 

 Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi 

economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi 

absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în 

societatea viitorului ca angajaţi  bine  pregătiţi  din  punct  de vedere al cunoştinţelor tehnice şi 

teoretice şi din punct de vedere social.  

 

 Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învățământul profesional în perspectiva anului 2026. El poate fi utilizat 

pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către alte unități din învățământ sau de 

către furnizori. 

 Structura Planului de acțiune al școlii (PAS) 2021-2026 și modalitățile de realizare ale acestuia 

se bazează pe recomandările formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea 

învățământului profesional și tehnic (PRAI 2016-2025), Planul local de acțiune pentru învățământul 

profesional și tehnic (PLAI 2013-2020), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare 
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planificării în învățământul profesional și tehnic și Ghidul de elaborare a Planurilor de 

Acțiune/Dezvoltare ale școlii (versiunea 9, iulie 2007). 

Planul de acțiune al școlii reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi 

iniţiative. Acesta: 

• Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, 

resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare). 

• Oferă colectivului școlii posibilitatea participării la schimbare. 

• Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii școlii. 

• Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii. 

• Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

• Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul școlii, implicând în educaţie mai mulţi factori 

(familie, comunitate, instituţii educaţionale) şi stimulează dezvoltarea imaginii școlii în întregul ei. 

 

 CONTEXT LEGISLATIV 

▪ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ O.M.E.C. nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,;  

▪ HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul 

preuniversitar – intră în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022 

▪  Regulamentul Intern al Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz  ”Sf. Maria” 

adoptat în cadrul Consiliului de Administrație și prezentat Consiliului Profesoral al unității; 

▪ Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.; 

▪ LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

▪ HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare 

şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

▪ HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei deEvaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie; 

▪ Standarde de referință și indicatori de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar; 

▪ Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; 

▪ Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

▪ Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu 

▪ funcții manageriale; 

▪ OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional preuniversitar. 

▪ Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte. 

▪ Hotărârea nr.1251/13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 

învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor / elevilor/ tinerilor cu cerinţe 

educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ integrat; 

▪ Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în Romania; 

▪ O.S.G.G. nr. 600 / 2018 pentru aprobarea sistemului de control intern managerial 
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 CAPITOLUL I: DATE GENERALE DE PREZENTARE 

 

 I.1. Prezentare generală (istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale și financiare, 

relația cu comunitatea locală și organigramă) 

 

1.1.1. 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 de surzi 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 cantina, acestea au fost preluate de 

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

  

 Titulaturi ale şcolii : 

1919-2011 – Școala pentru fete surde 

      Școala pentru surzi  nr. 2  

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

2012-2016 – Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

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

 

Primul director: prof. BACALBAȘA LUCREȚIA (1919-1924) 

Directori - în ultimii ani școlari: 

 

Prof. Tănăsescu Ludovica   

Prof. Tunșanu Eliza   

Prof. Ionescu Lia 

Prof. Nedeianu Liana 

Prof. Stoica Florica 

  

 

 Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sfânta Maria” este situată în Muntenia, municipiul București şi deserveşte o zonă cu o suprafaţă de 

aproximativ 300 km2 și nu numai, deoarece școlarizează și copii/tineri din alte regiuni ale țării 

(Oltenia, Moldova, Dobrogea).  

 Școala oferă instruire în domeniul Tehnici poligrafice, cu calificarea profesională – Tipăritor 

Offset. Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate de nivelul 3 în 

domeniul Tehnici poligrafice din București, ea recrutează elevi din întreaga regiune – mulţi dintre 

aceşti elevi locuiesc în internatul cu o capacitate de aproximativ o sută de locuri situat în vecinătatea 

imediată a școlii.  Şcoala cuprinde o grupă de grădiniță, clase primare și gimnaziale şi un ciclu de 

calificare profesională.  
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 În anul școlar 2021-2022, în această şcoală au fost înscrişi 167 elevi, cu vârste cuprinse între 3 şi 

23 ani (6 elevi - învățământ preșcolar special, 49 elevi - învăţământ primar, 68 elevi - învăţământ 

gimnazial, 44 elevi - învățământ profesional special) la cursurile de zi. Şcoala are un personal didactic 

format din 55 de persoane (didactic, didactic-auxiliar) şi un personal nedidactic de 7 persoane.  

 În perioada martie 2010 – februarie 2013 școala a fost introdusă în programul de reabilitare a 

școlilor finanţat de Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti. A fost vorba 

despre modernizarea celor două corpuri de clădire ale școlii (corpul 1 cu sălile de clasă, laboratoare, 

etc. și corpul 2 cu sala de sport, sala de kinetoterapie, etc.). S-au construit spaţii noi, cabinete, 

laboratoare şi infirmerie, toate dotate cu mobilier modern şi funcţional. Au fost modernizate şi extinse 

echipamentele utilizate pentru sprijinirea procesului de predare-învăţare și de terapie-recuperare. 

 Demersul educaţional al școlii, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a 

tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume 

dinamică, supusă unor transformări continue. 

 Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra 

propriilor trasee de dezvoltare profesională. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, 

şcoala va funcţiona într-un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” competenţelor 

profesionale. 

 

 

1.1.2. Cadrul geografic și cultural 

 

București este capitala României și se află în sud-estul României, între Ploiești la nord și 

Giurgiu la sud. Orașul se află în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află 

Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului. 

Prima mențiune a localității apare în 1459, în timpul celei de-a doua domnii a lui Vlad Țepeș. În 1862 

devine capitala Principatelor Unite. De atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul scenei 

artistice, culturale și mass-media românești. Arhitectura elegantă și atmosfera sa urbană i-au adus în 

Belle Époque supranumele de „Micul Paris”.  

 

Bucureștiul are o suprafață de 228 km², ceea ce înseamnă că orașul ocupă 0,08% din întreg 

teritoriul României. Altitudinea variază de la 57,1 m în zona podului de la Cățelu, în partea de sud-est 

a orașului, până la aproximativ 93 m în Bucureștii Noi - Mogoșoaia. Orașul are o formă aproximativ 

rotundă, cu centrul situat la intersecția axelor imaginare nord-sud și est-vest din Piața Universității. 

Monumentul pentru kilometrul zero al României este plasat chiar la sud de Piața Universității, în fața 

Bisericii Sf. Gheorghe Nou din Piața Sf. Gheorghe.  

 

Este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Populația 

relativ stabilă face ca Bucureștiul să fie printre marile orașe din Uniunea Europeană. Conform datelor 

preliminare din recensământul 2011, 1.677.985 de locuitori trăiesc în limitele orașului, mai puțini față 

de cifra înregistrată la recensământul din 2002. O estimare a Institutului Național de Statistică arăta că 

populația Bucureștiului la 1 ianuarie 2016 era de 2.106.144 de locuitori, adică 9,4% din populația 

totală a României. Dintre aceștia, 981.835 erau bărbați, iar 1.124.309 femei. Densitatea populației 

Bucureștiului este foarte mare, de 9.993,8 loc./km² în 2015. Doar 54% dintre bucureșteni s‑au născut 

în oraș. 37% dintre locuitori au venit și s‑au stabilit în București pentru și după studii, iar alți 24% 

datorită locului de muncă. Față de alte orașe, Capitala are un procent mai scăzut de tineri: sunt aici 
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24,4% locuitori cu vârste cuprinse între 0 și 24 de ani. Bucureștiul recuperează însă față de alte 

structuri administrative când vine vorba de populația activă: 61,1% dintre locuitori au vârste cuprinse 

între 25 și 64 de ani. 

 

Din punct de vedere religios, predomină creștinii, din care 132.987 (75%) ortodocși, 16.991 

(10%) romano-catolici, 5.854 (3%) protestanți, 796 creștini armeni și 206 lipoveni (ortodocși de rit 

vechi). Dintre celelalte religii, cei mai numeroși sunt evreii (20.749 - 12%, având 10 sinagogi și 20 

capele), precum și un mic număr de musulmani (predominant turci). Ortodocșii sunt predominant 

români, existând și mici grupuri de bulgari și refugiați albanezi ortodocși. Romano-catolicii erau 

germani, maghiari și polonezi. Protestanții sunt germani și maghiari. 

 

Cea mai numeroasă comunitate minoritară în București, la recensământul din 2011, a fost 

comunitatea rromă (23.973 de persoane, adică 1,27% din populație). În cursul anilor '90 mulți romi au 

emigrat în Occident sau s-au întors în localitățile din provincie din care emigraseră în anii 1970–1989. 

În2011, în capitală minoritățile declarate au fost de 3.359 de maghiari (0,18%), 1.333 de evrei, 1.209 

de germani, 565 de armeni. Bucureștiul are și o comunitate chineză și un mic număr de refugiați de 

diferite naționalități (sirieni, pakistanezi, afgani, birmani, ucraineni și africani), care locuiesc în 

principal în „cartiere‑dormitor” precum Pantelimon. 

 

Din punct de vedere economic, București este orașul cel mai prosper din România și este unul 

dintre principalele centre industriale și noduri de transport din Europa de Est. Orașul are facilități 

pentru convenții, instituții de învățământ, zone culturale, centre comerciale, și zone de agrement. 

Regiunea București-Ilfov a contribuit în anul 2018 cu 26,6% din PIB-ul la nivel național, respectiv 

251.350 miliarde lei (54.013 miliarde euro). În București se regăsește cea mai mare parte dintre 

ramurile economice specifice României, începând cu domeniul serviciilor și terminând cu 

construcțiile. Aici se găsesc întreprinderile constructoare de mașini (utilaj greu, utilaj siderurgic, 

petrolier, mașini și utilaje agricole, locomotive, vagoane, avioane și elicoptere, autobuze), industria 

electrotehnică, electronică, mecanică fină, optică, întreprinderi chimice, de materiale de construcție, 

de prelucrare a lemnului.  

 

Bucureștiul are un statut special în țară, fiind singurul oraș care nu aparține niciunui județ. Este 

administrat de Primăria Municipiului București, are același nivel administrativ ca și județele României 

și este împărțit în șase sectoare. Puterea Primăriei Generale este la fel ca a oricărui consiliu județean 

din România. Ea este responsabilă cu utilitățile (apa, transportul, bulevardele principale), iar 

Primăriile sectoarelor au responsabilitatea contactului dintre cetățeni și consiliile locale, străzi 

secundare, parcuri, școli și servicii de salubrizare.Consiliul General al Municipiului București se 

compune din 55 de consilieri (conform alegerilor locale din 2020). 

 

Sectoarele sunt dispuse radial (și numerotate în sensul acelor de ceasornic), astfel încât fiecare 

să aibă în administrație o parte a centrului Bucureștiului. Împărțirea actuală pe sectoare a 

Bucureștiului este cea prevăzută de Decretul nr. 284/1979, în vigoare și în prezent. Până în prezent, nu 

există un consens administrativ în legătură cu numărul de cartiere ale orașului, dar Planul Urbanistic 

General al Bucureștiului identifică 70 de cartiere diferite. Pe de altă parte, un studiu antropologic al 

Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a identificat mai mult de 100. 
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Sistemul judiciar al Bucureștiului este similar cu cel al celorlalte județe. Fiecare dintre cele 

șase sectoare are propria judecătorie, în timp ce infracțiunile mai grave sunt direcționate spre 

Tribunalul București. Curtea de Apel București judecă recursurile la deciziile luate de judecătoriile și 

tribunalele Bucureștiului și a altor cinci județe învecinate (Teleorman, Ialomița, Giurgiu, Călărași și 

Ilfov). Bucureștiul este, de asemenea, sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții Constituționale 

și a Direcției Naționale Anticorupție. 

 

Bucureștiul are o forță de poliție municipală, Poliția București, care este responsabilă de 

controlul criminalității în întregul oraș și operează cu 26 de secții. Poliția București își are sediul 

central pe Calea Victoriei, în centrul orașului. Începând cu anul 2004, fiecare primărie de sector are, 

de asemenea, sub administrația sa o poliție comunitară, care se ocupă de problemele comunității 

locale. În București se află și inspectoratele generale ale Jandarmeriei și ale Poliției Române. 

 

Viața culturală a Bucureștiului este un melanj bogat între cultura tradițională (elitistă) – 

reprezentată de un sector consistent de arte ale spectacolului (teatru, operă, dans și muzică), dar și de o 

rețea extinsă și diversă de muzee – o cultură de masă (recreere) – reprezentată de un număr tot mai 

mare de festivaluri, concerte și evenimente în aer liber – și o scenă a artelor contemporane cu 

dezvoltare rapidă.  

 

În București își au sediul Parlamentul (găzduit în Palatul Parlamentului sau Casa Poporului), 

Guvernul și Președinția României. De asemenea, își au sediul numeroase instituții de cultură, precum: 

Academia Română (fondată în 1866), peste 60 de institute de cercetare, Universitatea, Institutul 

Politehnic, Institutul de Medicină, alte numeroase institute de învățământ superior, mari biblioteci 

(Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională, Biblioteca Centrală Universitară, etc.). 

 

Cultura tradițională românească continuă să aibă o influență majoră în arte, precum teatru, film 

și muzică. Bucureștiul are două muzee etnografice de renume internațional:  

- Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, situat în Parcul Herăstrău, acoperă o suprafață 

de 14 ha și conține peste 380 de monumente de arhitectură tradițională din toate colțurile țării. Muzeul 

Satului este, de asemenea, cel mai vizitat obiectiv cultural din România. 

- Muzeul Țăranului Român a fost declarat în 1996 Muzeul European al Anului. Patronat de 

Ministerul Culturii, muzeul conservă și expune numeroase colecții de obiecte și monumente ale 

culturii materiale și spirituale. Muzeul deține una dintre cele mai bogate colecții de obiecte țărănești 

din România, cu un patrimoniu evaluat la peste 90.000 de piese organizate în mai multe colecții: 

ceramică, port, textile, obiecte din lemn, religioase, obiceiuri etc. 

- Muzeul Național de Istorie a României este un alt muzeu important din București, care 

conține o colecție de artefacte care detaliază istoria și cultura românească din preistorie și până în 

epoca modernă. 

 

Bucureștiul este un puternic centru universitar, cu 120 de licee și 33 de universități publice și 

private și campusuri universitare, care atrag elevi și studenți din toată țara. În anul 2014, în București 

funcționau 17 unități de învățământ superior public (finanțate de stat), dintre care cele mai mari sunt 

Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Politehnică.  
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1.1.3. Școala azi 

 

Simboluri: 

 Sigla Școlii Profesionale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

 Pagina web a Școlii Profesionale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

(http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro ) 

 Facebook-ul Școlii Profesionale pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 

(https://www.facebook.com/people/Scoala-Profesionala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-

Sfanta-Maria) 

 

Valori și principii cultivate și promovate de școală: 

• Profesionalism: să deținem cunoştinte, abilităţi și respect faţă de  muncă, cu dorinţa de a fi cel 

mai bun în domeniul de activitate; 

• Integritate:  să avem puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă; 

• Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună, elevi, cadre didactice, părinţi, personalul 

şcolii, comunitate, să arătam grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi; 

• Respect: să arătăm consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană; 

• Responsabilitate: să ducem la îndeplinire obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea 

propriilor acţiuni; 

• Toleranţă: să acceptăm multiculturalismul, diversitatea etnică-religioasă şi de idei; 

• Eficiență: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă; 

• Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de 

întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin 

moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 

 

 

http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
https://www.facebook.com/people/Scoala-Profesionala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria
https://www.facebook.com/people/Scoala-Profesionala-Speciala-pentru-Deficienti-de-Auz-Sfanta-Maria
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Din anul școlar 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 anul 2015, precum și în anul 2018, școala a obținut 

titlul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2015, respectiv ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2018.  

 

Din anul școlar 2016-2017 Școala Profesională Specială pentru deficienți de Auz ”Sf. Maria” a 

primit autorizare de funcționare pentru nivelul preșcolar special conform OMENCS 

4693/04.08.2016, iar din anul școlar 2021-2022 acreditare pentru nivelul special profesional – 

domeniul Tehnici Poligrafice, calificare Tipăritor Offset (OME nr. 3685/19.04.2021, Anexa 5) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ei 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 – interes 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 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 (laborator TIC și 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); 
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- participarea la proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei (Erasmus+, atât în calitate 

de partener cât și în calitate de coordonator de proiecte); 

- obținerea acreditării pentru Domeniul Tehnici Poligrafice, calificarea Tipăritor offset , începând 

cu anul școlar 2021-2022. 

 

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 al recuperării în funcţie de nevoile educaţionale şi potenţialul 

elevilor, alături de participarea la competiţii şcolare locale, naţionale şi internaționale. 

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 deficiențe 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. 

 

În 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. 

Analiza complexă a comunităţii relevă faptul că, dacă facem o analiză asupra datelor prezentate 

la analiza datelor de tip cantitativ, vom constata următoarele:  

▪ Specificul şcolii este acela de a şcolariza copii cu deficiențe de auz și asociate, cu diferite grade de 

dizabilitate, sau elevi care au înregistrat dificultăţi de integrare în şcolile de masă.  

▪ Toți elevii sunt încadraţi în diferite grade de handicap: mediu, accentuat şi grav, având certificate 

de încadrare în grad de handicap, conform procedurii specifice.  

▪ Se constată, de la an la an, o creştere a numărului copiilor cu TSA și asociate grave. 

 

 

1.1.4. Particularități ale instituției 

 

 Școala Profesională Specială Pentru Deficienți de Auz”Sfânta Maria”, București şcolarizează elevi 

din București și din alte județe ale țării.  

 Elevii din alte localităţi stau în internatul de la Centrul pentru copii cu dizabilitați „Domnița 

Bălașa”, iar cei din localitățile apropiate fac naveta zilnic.  

 Elevii se deplasează la şcoală cu mijloacele de transport în comun sau cu mijloacele de transport 

personale, ale familiei.  

 Școala Profesională Specială Pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” este organizată pe principii 

nediscriminatorii.  
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 Recrutarea, admiterea elevilor și examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se 

realizează în conformitate cu reglementările legale elaborate de M.E. 

 Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011 privind legea 

educaţiei naţionale şi ale reglementărilor M.E. 

 Școala Profesională Specială Pentru Deficienți Se Auz ”Sfânta Maria” oferă în profilul Tehnici  

poligrafice, calificarea profesională Tipăritor Offset, în filiera tehnică, nivel de calificare 3. 

 Cadrele didactice din unitate utilizează, în procesul instructiv-educativ și terapeutic-recuperator 

comunicarea totală, specificul școlii fiind utilizarea LMG (limbaj mimico-gestual) și a 

dactilemelor. 

  

 

 

 

 

 

1.2. Analiza rezultatelor anilor școlari trecuți (2017-2022) 

 

1.2.1. Curriculum 

 

• La nivelul catedrelor, proiectarea curriculară s-a realizat în mod unitar, pe ani de studiu, pe baza 

discuţiilor dintre membrii catedrei; 

• Alegerea manualelor a fost facută de fiecare cadru didactic, în urma discuţiilor cu reprezentanţii 

comitetelor de părinţi şi în funcţie de specificul clasei; 

• Testarea iniţială s-a realizat conform graficului, subiectele au fost concepute la nivelul comisiilor 

metodice, rezultatele au fost comunicate părinţilor; în urma analizei acestora la nivelul catedrelor 

s-a stabilit un plan de măsuri remediale. 

• Din anul școlar 2021-2022, Școala Profesională Specială pentru deficienți de Auz ”Sf. Maria” a 

primit acreditare pentru nivelul special profesional – domeniul Tehnici Poligrafice, calificare 

Tipăritor Offset (OME nr. 3685/19.04.2021, Anexa 5) 
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1.2.2. Rezultatele elevilor  

 

Rezultatele elevilor la evaluărilor iniţiale şi finale 2021-2022 

 

Disciplina Limba şi literatura română Matematică 

Clasa 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 

 

 

Rezultatele elevilor la examenul de Evaluare Națională 2017-2022 

 

An școlar 2017-2018 2018-2019 2109-2020 2020-2021 2021-2022 

Nr. elevi înscriși EN 10 8 10 5 10 

Nr. elevi participanți la EN 10 8 10 3 10 

Limba și 

Literatura 

Română 

Sub 5 1 1 1 1 3 

5-5.99 2 7 5 2 2 

6-6.99 2 0 4 0 5 

7-7.99 2 0 0 0 0 

8.-8.99 2 0 0 0 0 

9-10 1 0 0 0 0 

Matematică Sub 5 1 0 0 1 1 

5-5.99 1 5 5 0 0 

6-6.99 3 2 2 1 0 

7-7.99 4 1 3 2 9 

8.-8.99 1 0 0 0 0 

9-10 0 0 0 0 0 

Nr. elevilor admiși 9 8 10 3 7 

Procentul elevilor admiși 90% 100% 100% 60% 70% 

 

 

 



Planul de acțiune al școlii (2021-2026) 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți De Auz ”Sf. Maria 
15 

Concluzii: 

- Elevii au avut dificultăţi în înţelegerea mesajului scris și implicit a cerinţelor subiectelor.  

- 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. 

 

Rezultatele elevilor la examenul de competențe profesionale 

  

 

 

 

 

 

 

 Elevii absolvenți ai clasei a XII-a, învățământ profesional special, au avut ca rezultate la 

examenul de competențe profesionale: 6 calificative de EXCELENT, 4 calificative de FOARTE 

BINE și 1 calificativ BINE. Procentul de promovare a examenului de calificare este de 100% în anul 

școlar 2020-2021, mediile de absolvire la calificarea profesională Tipăritor Offset. 

 

Rezultatele elevilor din perspectiva performanțelor la concursuri, competiții școlare 

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

perioada 2016 - 2021 la numeroase concursuri unde au obţinut rezultate foarte bune care ne-au 

clasat în primele locuri printre școlile speciale de la nivelul țării.  

Participarea la aceste concursuri a fost încununată de numeroase premii pe care elevii școlii 

noastre le-au obținut: 

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

✓ ”CAMPIONI SPECIALI” competiția sportivă pro-integrare - desfășurată la București – premii I, 

II, III la probele de fotbal, pantomimă, șah și tenis de masă 

✓ ”DE LA EGAL LA EGAL” -   Concurs de șah – premii I, II, III  

✓ ”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 – Premiu de Regie (2016)  

✓ SNAC – Premiul special, Mențiune, Premiul III – dans modern și dans tradițional 

✓ Cross 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 – Locul II – Municipiu – 2016, Locul III – Municipiu – 2017 

✓ Premii I, II, III, Mențiuni la diferite concursuri desfășurate în țară: „Copilăria-Un poem, etapa II; 

„Comori ale sufletului”; „Flori de martie” - Școala Gimnazială nr.11 Buzău; „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; 

Anul școlar Număr absolvenți 
 Calificativ 

B FB Excelent  

2020-2021 23 0 7 16 

2021-2022 11 1 4 6 

Anul școlar Număr absolvenți 
Medii de absolvire/ Nivel profesional 

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

2020-2021 23      23 

2021-2022 11     1 10 
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„Copii salvați planeta albastră”; „Familia mea”; „Sărbătoarea învierii-Lumina sufletelor noastre” - 

Școala „Carmen Sylva” Iași și Școala „B.P.Hașdeu” Iași; „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. 

 

Rezultate  în anul școlar 2021-2022: 

✓ Concursul Naţional pentru Deficienţi de Auz, Sibiu 2022, etapa naţională, la clasele VII-VIII, s-au 

obținut următoarele rezultate:  

Clasa a-VIII-a  

▪ Limba şi Literatura Română - Fojică Marius - Premiul II 

▪ Matematică - Simion Iulia- Premiul II 

▪ Educație plastic - Filip Maria - Premiul III 

▪ Informatică Gîrcu Adrian - Premiul I 

Clasa a-VII-a 

▪ Limba şi Literatura Română - Scarlat Maia - Premiul II 

▪ Matematică - Cioacătă Daniel – Mențiune 

▪ Educație plastic -  Stan Staicu Alberto – Premiu Special 

▪ Informatică - Orzea Nicolae – Premiul II 

✓ Concursul Naţional „Made for Europe”, etapa pe municipiu 2022: Simion Iulia și Gârcu Adrian - 

Premiul I 

✓ Concursul Naţional „Made for Europe”, etapa naţională, Târgoviște, aprilie 2022: Gârcu Adrian- 

Premiul II,  Simion Iulia-Mențiune 

✓ Concursul de reviste şcolare, etapa pe sector, 2022: Premiul I-  Revista „Dincolo de cuvânt”, 

Secţiunea Caleidoscop 

✓ Concursul de reviste şcolare, etapa pe municipiu: Premiul I-  Revista „Dincolo de cuvânt”, 

Secţiunea Caleidoscop 

✓ Concurs de artă culinară în proiectului ”Culinariada-Educație gastronomică sustenabilă practică 

pentru o educație sănătoasă în rândul tinerilor și combaterea risipei alimentare”: Premiul Special- 

Orzea Nicolae Alexandru Ionescu Maria Cristina, Vărzari Ana Anisia 

✓ Concursul municipal ”Antreprenor de succes” – premiul II 

***Notă:       

 Ca urmare a situației pandemice existente la nivel mondial, în anul școlar 2019-2020 au fost 

suspendate toate activitatile extrașcolare, concursurile și competitiile prin OMEC nr. 

4304/21.05.2020, iar în anul școlar 2020-2021 prin OMEC nr. 5924/03.11.2020. 

 

1.2.3. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 

S-a realizat prin: 

- perfecţionarea în vederea obţinerii gradelor didactice; 

- participarea la cursuri de formare și profesionalizare; 

- masterate; 

- activităţi metodice la nivel de şcoală, sector şi municipiu – lecţii demonstrative, referate 

- participarea la conferințe, simpozioane, etc. 

 Obţinerea gradelor didactice reprezintă o proprietate a cadrelor didactice, la toate nivelele de 

învăţământ. Astfel, în anul şcolar 2021 – 2022, două cadre didactice au obţinut gradul II. Demersul 

didactic a avut ca scop crearea unor valori reale care să înscrie Școala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz „Sfânta Maria” printre şcolile cu rezultate bune din capitală. 
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1.2.4. Resurse materiale și financiare 

  

Achiziţionarea  unor  echipamente  noi  - dotări pentru atelierul de tipografie: 

➢ Donații în cadrul Proiectului „Un sens dat vieții”, Sense International România cu sprijinul 

financiar al Fundației Orange, 2016-2017: 

• Mașină de tipar digital 

• Mașină de broșat cu termo-clei A3  

• Ghilotină mecano-electrică A3  

• Mașină de plastifiat coli A4 

• Mașină de fălțuit minifals A4 

• Izograf (xerox) la o singură culoare 

➢ Donații de la persoane fizice 2017-2019: 

• Papșer format A4  

• Mașină de biguit 

• Mașină de capsat manuală 

• Aparat de îndosariat cu arc metalic și inel de plastic A4 

➢ Donație din Campania „De la semn la sens”, organizată de școala noastră în parteneriat cu 

Colegiul „Matei Basarab” 2017: 

• Carusel pentru serigrafie manual (imprimare pe suport textil, lemn, plastic) 

➢ Achiziție în cadrul Proiectului ERASMUS+ „GO Work” Nr. 2018-1-RO01-KA102-047995, 

programul Erasmus+, actiunea KA1, VET: 

• Mașină de tampografie (imprimare pe suport textil, ceramic) 

 

I. 2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ - an școlar 2022-2023 

 

Nivel de învățământ Clasa Nr. de clase Nr. de elevi 

Preșcolar Gradiniță 1 grupă 6 elevi 

Primar Pregătitoare 1 clasă 12 elevi 

I-a 2 clase 9 elevi 

a II-a 1 clasă 10 elevi 

a III-a 1 clasă 13 elevi 

a IV-a 1 clasă 5 elevi 

Gimnazial a V-a 1 clasă 13 elevi 

a VI-a 1 clasă 14 elevi 

a VII-a 1 clasă 10 elevi 

a VIII-a 2 clase 14 elevi 

a X-a 1 clasă 5 elevi 

Profesional special a IX-a 1 clasă 12 elevi 

a X-a 2 clase 20 elevi 

a XI-a 2 clasă 12 elevi 

a XII-a 1 clasă 11 elevi 

Total 19 clase 166 elevi 
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I.3. Organigrama 

 
1.4. Cultura organizațională  

 Educaţia este cel mai puternic motor al schimbării sociale şi al dezvoltării, dar pentru activarea 

acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi 

echitabile bazată pe cunoaştere. 

  Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât la nivelul şcoli, cât 

şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv. 

 Ne propunem următoarele obiective: 

▪ formarea unui corp profesoral care să ofere servicii de calitate; 

▪ promovarea şi realizarea unui marketing educaţional centrat pe elev; 

▪ realizarea unui management financiar eficient; 

▪ crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de 

calitate și motivant; 

▪ formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări 

şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune 

elevul și raportate la piața muncii; 

▪ atragerea de parteneri educaţionali în procesul de învățare ce vizează cerinţele educaţionale ale 

societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea 

liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative. 

▪ atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării 

elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice. 

▪ menţinerea de către echipa managerială a relaţiilor de colaborare permanente, deschise, 

transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului Local, ai 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia de Proximitate 

 Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional ridicat. 

 Valorile dominante sunt: performanţă, calitate, competenţă, egalitate de şanse, forţa echipei, 

implicare personală, responsabilitate, respect, alături de cooperare, ataşamentul faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se mai 

întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, automulţumire, dar sunt ocazionale şi 

numai în anumite contexte. 
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  Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul 

Intern, Codul de etică, care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, 

a personalului didactic auxiliar şi nedidactic. În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea 

spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism, prin angajarea membrilor instituţiei 

şcolare la acțiuni. Relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin 

reciproc. 

 

 CAPITOLUL II .  DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1. CONTEXT EUROPEAN  

  

 Consiliul European a adoptat o Recomandare actualizată a Consiliului privind competențele-

cheie și învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul Recomandării este să promoveze dezvoltarea 

competențelor-cheie și a competențelor de bază: 

▪ punând la dispoziția tuturor programe de înaltă calitate în materie de educație, formare și 

învățare pe tot parcursul vieții 

▪ sprijinind personalul didactic în implementarea unor abordări bazate pe competențe în materie 

de predare și învățare 

▪ promovând o varietate de abordări și contexte de învățare din perspectiva învățării de-a lungul 

vieții explorând diverse metode de evaluare și validare a competențelor-cheie. 

 În contextul cadrului de cooperare în materie de politici europene în domeniul educației și 

formării (ET 2020), statele membre și-au propus ca ponderea elevilor în vârstă de 15 ani cu rezultate 

slabe la competențele de bază să ajungă sub 15 % în 2020. 

 Comisia sprijină țările UE în consolidarea competențelor de bază și a competențelor-cheie 

pentru toți cetățenii, facilitând învățarea reciprocă și schimbul de bune practici. 

 Asigurarea calității implică revizuirea sistematică a modului în care este furnizată educația, 

pentru a menține și îmbunătăți calitatea, echitatea și eficiența acesteia. Ea include autoevaluarea școlii, 

evaluarea externă (inclusiv inspecții), evaluarea cadrelor didactice și a directorilor și evaluarea 

elevilor. 

 Dezvoltarea unor sisteme solide de asigurare a calității este esențială pentru a sprijini o educație 

de înaltă calitate și incluzivă în cadrul unui Spațiu european al educației. De asemenea, este important 

să sprijinim punerea în aplicare a recomandărilor din 2018 ale Consiliului privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții și promovarea valorilor comune, inclusiv a educației și a 

dimensiunii europene a predării. 

 Politica UE în domeniul educației și formării este concepută să sprijine acțiuni la nivelul statelor 

membre – care rămân responsabile pentru aceste domenii de competență – și să contribuie la 

abordarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, deficitul de competențe, evoluțiile 

tehnologice și concurența la nivel global. 

  Programul Educație și formare 2020 (ET 2020) reprezintă cadrul UE de cooperare în domeniul 

educației și formării. În plus, UE își concentrează eforturile și asupra elaborării de politici și inițiative 

în următoarele sectoare: 

▪ Educația și îngrijirea copiilor preșcolari 

▪ Politici școlare 

▪ Educație și formare profesională 

▪ Învățarea în rândul adulților 

▪ Învățământ superior 
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▪ Cooperare internațională și dialog politic 

▪ Multilingvism 

▪ Educația și migranții 

 

 Comisia sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale: 

▪ colaborează îndeaproape cu factorii de decizie politică de la nivel național pentru a îi sprijini  în 

elaborarea de politici și sisteme de educație școlară, inclusiv în monitorizarea progreselor înregistrate 

în vederea atingerii obiectivelor în cadrul semestrului european. Comisia colectează și partajează 

informații și analize și încurajează schimbul de opinii privind dezvoltarea de politici și abordări. O 

modalitate este prin intermediul grupurilor de lucru ET 2020. Din 2016, Grupul de lucru privind 

școlile a primit un mandat extins pentru a dezvolta guvernanța sistemelor de învățământ cu scopul de 

a promova o calitate mai ridicată prin stimularea inovării și a incluziunii. 

▪ Prin programul Erasmus+, Comisia oferă contribuții semnificative la proiectele de cooperare 

europeană care promovează mobilitatea profesorilor și a elevilor. 

  

 Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la viitorul învățământului 

european în contextul pandemiei de COVID-1 

- salută creativitatea și ingeniozitatea de care au dat dovadă instituțiile de educație și formare, în 

special personalul lor didactic, precum și elevii/studenții și părinții în adaptarea la învățământul online 

și de la distanță, în special având în vedere evoluția rapidă a circumstanțelor și perioada de 

incertitudine; salută, în mod similar, exemplele pozitive ale cetățenilor, ale societății civile și ale 

furnizorilor de educație non-formală în ceea ce privește adaptarea practicilor lor educaționale și 

dezvoltarea de inițiative care au permis continuarea procesului de învățare; 

-subliniază, cu toate acestea, că tranziția digitală bruscă din domeniul educației și al formării a 

evidențiat un decalaj digital în ceea ce privește accesul la infrastructura și dispozitivele digitale, 

calitatea predării on-line și competențele studenților, ale profesorilor și ale formatorilor; 

- deplânge faptul că mai avem încă în Europa elevi și studenți care nu au acces la educația digitală; 

reiterează necesitatea de a îmbunătăți conectivitatea la nivel european, în special în zonele rurale și 

îndepărtate, și de a mări accesul la echipamente digitale; atrage atenția asupra inovării de vârf în 

materie de computere, de tablete și de programe informatice în Europa; 

-este preocupat de decalajele în materie de competențe digitale din rândul profesorilor și al elevilor, 

care împiedică o educație digitală eficace; reamintește, prin urmare, necesitatea de a investi în 

oportunitățile de perfecționare și de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice și formatorii din 

întreaga Europă, pentru a se asigura că aceștia nu doar au competențe digitale, ci le și pot preda; 

subliniază valoarea mobilității cadrelor didactice și a schimbului de cunoștințe ca instrument cheie în 

acest sens și invită Comisia să sprijine în continuare astfel de activități; 

- consideră că principala lecție care trebuie învățată de pe urma crizei este că incluziunea și egalitatea 

de șanse, atât în ceea ce privește accesul, cât și în ceea ce privește calitatea, trebuie să se afle în 

centrul viitoarelor politici ale Uniunii în materie de educație și formare; 

- subliniază că criza a demonstrat necesitatea unei abordări multiparticipative și multicreative a 

politicii în domeniul educației, care să includă profesorii și formatorii, cursanții, furnizorii de educație 

și pregătire non-formală, părinții, întreprinderile, societatea civilă, sindicatele, autoritățile locale și 

organizațiile comunitare, atât în ceea ce privește conceperea, cât și punerea în aplicare; reamintește că 

învățarea are loc în contexte formale, non-formale și informale și că procesul de elaborare a politicilor 

trebuie orientat către această abordare axată pe parametri multipli; 
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- este convins că această criză reprezintă o oportunitate de a reflecta în profunzime la viitoarea 

orientare a politicii în materie de educație și de formare și la locul acesteia în cadrul agendei mai largi 

de redresare post-pandemie; subliniază rolul central pe care îl joacă educația în tranzițiile verzi și 

digitale; reamintește că Pactul verde european recunoaște rolul esențial al școlilor, al instituțiilor de 

formare și al universităților în promovarea schimbării 

- consideră că o mai bună cooperare și coordonare între statele membre și o politică a Uniunii mai 

ambițioasă în materie de educație și de formare ar fi îmbunătățit eficacitatea răspunsului la criza 

cauzată de COVID-19 și îndeamnă Uniunea să joace un rol mai activ de coordonare în viitor; 

- reamintește că programul Erasmus + este principalul instrument de finanțare care susține 

construirea spațiului european al educației; subliniază contribuția instrumentelor dezvoltate cu 

sprijinul programului Erasmus + la crearea și schimbul de resurse pedagogice, de exemplu prin 

intermediul e-Twinning, și la dezvoltarea unor module de formare a cadrelor didactice, de exemplu 

prin intermediul platformei School Education Gateway; consideră că aceste instrumente ar trebui 

extinse, finanțate și promovate mai bine în cadrul comunității educaționale, pentru a aduce o 

schimbare reală în ceea ce privește predarea și învățarea online; reamintește că sprijină ideea ca 

programul Erasmus+ să completeze, dar să nu înlocuiască mobilitatea cu instrumente de învățare și 

cooperare virtuale; atrage atenția asupra contribuției valoroase a mai multor proiecte-pilot și acțiuni 

pregătitoare (PPAP) legate de educație propuse de Parlament și solicită ca PPAP de succes să fie 

integrate în politici și programe; (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-

0282_RO.html ) 

 

 

2.2.       CONTEXT NAȚIONAL- REGIONAL ȘI LOCAL 

 

➢ Priorități naționale - Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030: 

 Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de cadrul legislativ 

constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele educaţionale şi 

nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de cunoaştere.  

 Se accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a realiza 

parcursuri şcolare individualizate prin alternative educaţionale, introducerea unor noi mijloace de 

selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la 

cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.   

➢ Ținte 2030:  

▪ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

▪ Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare 

libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale; 

▪ Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

▪ Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_RO.html
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▪ Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea și calificarea personalului didactic; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

▪ Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul 

vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE; 

▪ Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente. 

 

 2.2.1. CONTEXTUL NAŢIONAL este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 

deosebită: 

I. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 -2020 -2030  

 În societatea românească există o largă recunoaștere a faptului că educaţia reprezintă factorul 

strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea multidimensională şi 

anticipativă a capitalului uman. Educaţia este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în 

fapt, este un proces de învăţare socială în cautare de soluţii inovative. Astfel, în „Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030” sunt precizate o serie de 

obiective privind Educaţia şi formarea profesională care au diferite termene la care trebuie realizate, 

dar şi obiective specifice prin care să se ajungă la obiectivul general.  

1. Orizont 2013. Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin 

corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite 

pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane 

persoane. 

2. Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE- 27 în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 

dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

3. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din 

România la nivelul performanţelor superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al 

UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu disabilităţi.  

II. Strategia de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual 

 Stabiliește obiectivele și direcțiile de acțiune pentru perioada 2020 -2025, definind astfel 

orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a formării profesionale inițiale în sistem dual din 

perspectiva formării unei forțe de muncă bine calificată pentru operatorii economici și a accesului 

elevilor la un sistem de educație și formare inițială de calitate.  

 Obiective strategice:  

OS1 - Asigurarea calității și sustenabilității formării profesionale inițiale în sistem dual prin 

armonizare și completare legislativă, prin monitorizare și evaluare de etapă 

a. Creșterea retenției elevilor școlarizați în Învățământul dual de la un an școlar la altul de la 75% 

în 2018 la o valoare anuală de 90% până în 2025 și menținerea la acest minim nivel după 2025 

b. Creșterea procentului de absolvenți în învățământul dual care își obțin certificatul de calificare 

la o valoare de peste 90% începând cu anul 2024, pornind de la o medie de 74,44% înregistrată 

în 2012-2017 (clase cu elemente de dual) 
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OS2 - Asigurarea accesului egal la educație și formare profesională inițială de calitate, cu accent 

pe identificarea și incluziunea potențialilor beneficiari, inclusiv a celor aparținând grupurilor 

vulnerabile/dezavantajate. 

a. Creșterea ratei de realizare a planului de școlarizare în învățământul dual de la 75% (o medie 

pe anii 2017-2019) la o valoare de 90% în 2024.  

b. Creșterea numărului de unități de învățământ de tip școală profesională specială în care se 

organizează clase de tip dual* 

c. Creșterea numărului de elevi proveniți din mediile defavorizate, aparținând grupurilor 

vulnerabile școlarizați în învățământul dual* 

*Nivelul de creștere pentru ținte, va fi stabilit în baza analizelor și studiilor proprii ce vor determina 

nivelul inițial. 

 

OS3 - Dezvoltarea învățământului dual atât din punct de vedere transversal prin creșterea 

numărului de domenii, de calificări și a numărului de absolvenți, cât și longitudinal prin adaptarea 

cadrului legislativ pentru calificările de nivel 4 și 5, precum și la nivel universitar. 

a. Completarea cadrului metodologic în vederea implementării învățământului dual pentru 

calificări profesionale de nivel 4 pentru anul de școlarizare 2021-2022, respectiv de nivel 5 

până în 2025.  

b. Îndeplinirea în totalitate a cerințelor venite din piața forței de muncă privind includerea în 

ofertă a solicitărilor, actualizarea calificărilor, respectiv autorizarea/acreditarea pe noi 

calificări. 

 

OS4 - Elaborarea și derularea de proiecte și programe care să fundamenteze deciziile cu privire la 

organizarea şi dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem dual. 

a. Actualizarea și armonizarea legislației în domeniu ca răspuns prompt al contextelor socio-

economice.  

 

OS5 - Cooperarea națională, regională și internațională, prin parteneriate și proiecte prin 

asigurarea unui cadru de dezvoltare necesar formării profesionale inițiale în sistem dual și 

facilitarea relaționării directe cu sisteme similare din alte țări. 

a. Consolidarea poziției Autorității la nivel național și internațional ca principal organism de 

dezvoltare și organizare a învățământului dual.  

b. Declararea învățământului dual ca obiectiv de țară.  

c. Creșterea anuală a numărului de unități de învățământ în sistem dual cu personalitate juridică* 

 

*Nivelul de creștere pentru ținte, va fi stabilit în urma consultării cu partenerii economici și 

struncturile de dialog social, prin raportare la nevoi și capacități sistemice. 

OS6 - Dezvoltarea instituțională în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniul formării 

profesionale inițiale în sistem dual. 

a. Acoperirea națională a problematicii învățământului dual printr-o funcționare eficientă a 

birourilor regionale.  

b. Abordarea procedurală a tuturor activităților și la toate nivelurile învățămantului dual. 
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DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

1. Programul de informare, consiliere și promovare 

Obiectiv general: Asigurarea promovării conceptului de formare profesională inițială în sistem 

dual și consilierea beneficiarilor direcți, indirecți și a partenerilor. 

Obiective specifice: 

✓ Facilitarea unui dialog al structurilor responsabile cu mediul educațional și cel economic și 

activarea mecanismelor de interacțiune dintre acestea; 

✓ Identificarea și promovarea exemplelor de bune practici în cadrul parteneriatelor din sistemul 

dual de formare profesională inițială; 

✓ Consilierea familiior, a unităților de învățământ și a operatorilor economici în scopul participării 

elevilor în formarea profesională iniţială în sistem dual; 

✓ Îmbunatățirea mecanismelor de orientare școlar-profesională pentru elevii de gimnaziu cu 

implicarea tuturor instituțiilor abilitate și ale societății civile; 

✓ Fundamentarea percepției privind învățământul dual ca șansa la reușită profesională. 

 

2. Programul de cercetare și inovare 

Obiectiv general: Realizarea de baze de date, sisteme informatice, studii, strategii, prognoze, 

precum şi alte lucrări strategice necesare, care să fundamenteze deciziile cu privire la organizarea 

şi dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem dual. 

 Obiective specifice: 

✓ Constituirea unor baze de date privind actualizarea și dezvoltarea de noi competențe necesare pe 

piața forței de muncă în vederea creșterii relevanței formării profesionale inițiale în sistem dual; 

✓ Fundamentarea deciziilor care să conducă la completarea cadrului legislativ în vederea 

dezvoltării nivelurilor de calificare 4, 5 și 6; 

✓ Raportarea anuală către mediul de afaceri și factorii de decizie, a evoluției învățământului dual. 

 

3. Programul de asigurare a calității 

 Obiectiv general: Asigurarea cadrului legislativ unitar și coerent precum și a metodologiilor 

necesare dezvoltării formării profesionale iniţiale în sistem dual și implementarea unor 

sisteme/procese de monitorizare și evaluare eficiente. 

 Obiective specifice: 

✓ Creșterea relevanței formării profesionale inițiale în sistem dual, ca răspuns eficient la nevoile 

de competențe și noi calificări; 

✓ Adaptarea metodologiilor și procedurilor spefice formării profesionale inițiale în sistem dual în 

baza exemplelor de bune practici; 

✓ Asigurarea setului de competențe cheie (digitale, limbi străine, antreprenoriat, etc) prin formarea 

profesională inițială în sistem dual; 

 

4. Programul de cooperare națională, regională și internațională 

 Obiectiv general: Dezvoltarea de parteneriate și proiecte strategice cu instituții, organisme și 

organizații naționale și internaționale care să asigure o abordare multisectorială și o mai bună absorție 

a fondurilor externe precum și facilitarea transferului de bune practici. 

 Obiective specifice: 

✓ Extinderea formării profesionale inițiale în sistem dual pentru nivelurile de calificare 4, 5 și 

respectiv 6; 

✓ Dezvoltarea pe orizontală a învățământului dual; 
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✓ Crearea unor mecanisme eficiente de identificare a tinerilor care au părăsit sistemul de educație 

și/sau formare și care nu se regăsesc pe piața forței de muncă și atragerea acestora în sistemul dual 

de formare profesională inițială; 

✓ Inițierea și dezvoltarea unui dialog la nivel european cu structuri similare Autorității în vederea 

realizării unui cadru comun de actiune în domeniul formării profesionale inițiale de tip dual; 

✓ Identificarea și promovarea unor mecanisme de finanțare care să conducă la modernizarea bazei 

materiale și a spațiilor de cazare și masă și asigurarea transportului; 

✓ Crearea și activarea de mecanisme interinstituționale pentru identificarea elevilor apartinând 

diferitelor grupuri vulnerabile în vederea asigurării incluziunii lor și completarea pachetului de 

acțiuni de portecție socială. 

 

5. Programul de asigurare a sustenabilității 

  

 Obiectiv general: Creșterea relevanței formării profesionale inițiale în sistem dual prin 

asigurarea unei continuități a ofertei, adaptată la nevoile pieței forței de muncă și prin realizarea unui 

sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță privind inserția și retenția absolvenților din acest 

tip de învățământ. 

 Obiective specifice: 

✓ Asigurarea coerenței și aplicabilității cadrului de reglementare; 

✓ Asigurarea premiselor care să permită fie reorientarea în meserii care au la bază calificări din 

același domeniu de activitate fie evoluția în carieră; 

✓ Dezvoltarea metodologiilor și monitorizarea indicatorilor de performanță privind inserția și 

retenția absolvenților proveniți din sistemul dual pe piața muncii; 

✓ Creșterea numărului de Școli profesionale în sistem dual cu personalitate juridică; 

✓ Dezvoltarea învățământului dual prin diversificarea mecanismelor de finanțare cu scopul 

atragerii de fonduri externe; 

✓ Sporirea atractivității învățământului dual din perspectiva operatorului economic 

 

6. Programul de dezvoltare instituțională 

  

 Obiectiv general: Organizarea, funcționarea și coordonarea activității Autorității, în vederea 

asigurări îndeplinirii misiunii și a obiectivelor strategice. 

 Obiective specifice: 

✓ Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității la nivelul Autorității; 

✓ Identificarea nevoilor beneficiarilor și definirea unor politici publice coerente și integrate în 

vederea dezvoltării înățământului dual care să ducă la adaptarea și eficientizarea cadrului de 

reglementare; 

✓ Dezvoltarea de control intern managerial la nivelul Autorității; 

✓ Utilizarea resurselor Autorității în condițiile de economicitate, eficiență și eficacitate pentru 

realizarea scopului și obiectivelor instituționale; 

✓ Formarea și perfecționarea continuă a angajaților Autorității; 

✓ Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public și pentru transparență 

decizională. 
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 Prin implementarea strategiei, Autoritatea urmărește obținerea următoarelor rezultate: 

1. Producerea unei schimbări pozitive la nivelul mentalității beneficiarilor direcți și indirecți privind 

educația și formarea profesională; 

2. Creșterea numărului de activități și proiecte de promovare, informare, orientare și consiliere a 

beneficiarilor direcți și indirecți; 

3. Creșterea gradului de conștientizare a mediului de afaceri privind beneficiile implicări prin 

susținerea învățămantului dual; 

4. Recunoașterea importanței/relevanței analizelor, studiilor și cercetărilor efectuate la nivelul 

Autorității, de către beneficiarii direcți și indirecți; 

5. Construirea de legături interinstituționale care să asigure o mai bună dezvoltare a cadrului legislativ 

și metodologic pentru învățământul dual; 

6. Dezvoltarea unui sistem informatic care sa asigure o utilizare eficientă a bazelor de date la nivelul 

tuturor beneficiarilor implicați; 

7. Adoptarea legislației specifice învățământului dual, actualizată și armonizată cu legislația specifică 

domeniilor conexe și tendințelor de dezvoltarea ale pieței fortei de muncă; 

8. Creșterea responsabilității tuturor actorilor implicăți în învățământul dual, cu asigurarea 

monitorizării periodice pe diferite paliere; 

9. Creșterea gradului de corelare între cererea și oferta de locuri în învățămnântul dual și de absorție 

în piața forței de muncă; 

10. Creșterea accesării finanțărilor externe în vederea dezvoltării învățământului dual; 

11. Dezvoltarea relațiilor la nivelul UE cu organisme similare Autorității în vederea unei abordări 

unitare a sistemelor de învățămant de tip dual; 

12. Dezvoltarea unor modele de bună practică în implementarea parteneriatelor din învățământul 

dual. 

 

2.2.2. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL  

 Regiunea Bucureşti - Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României - şi judeţul 

Ilfov,  este  situată  în  sud-estul  ţării, în  partea  centrală a Câmpiei Române,  la aproximativ 100 km 

sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. Suprapunându-se în 

întregime unor subunităţi ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural relativ monoton, în care 

predomină văile create de apele curgătoare ce traversează regiunea, numeroase lacuri naturale şi 

artificiale. 

 Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1821 km2, din care teritoriul administrativ  al  

Municipiului  Bucureşti  reprezintă  13,07%,  iar  cel  al  judeţului  Ilfov 86,93% (Sursa: INS, Anuarul 

Statistic al României). Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici unităţi 

teritorial administrative ale României din punct de vedere al întinderii. 

  

 Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020, cuprinsă în PDR BI are în vedere: 

1) Trei obiective strategice globale puternic interconectate: 

1. consolidarea competitivităţii regionale; 

2. reducerea disparităţilor intra-regionale; 

3. dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă. 

2) Șase obiective specifice: 

1. Creşterea competitivităţii IMM-urilor; 

2. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

3. Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în cadrul regiunii 
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4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din cadrul reţelelor de 

transport 

5. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile; 

6. Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 Strategia regiunii Bucureşti Ilfov, prin obiectivele sale specifice, va contribui substanţial şi la 

îndeplinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării după cum urmează:  

✓ îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalităţii,  

✓ încurajarea energiilor durabile,  

✓ promovarea culturii,  

✓ îmbunătăţirea şi întreţinerea calităţii apelor,  

✓ conservarea biodiversităţii şi a calităţii aerului şi solurilor,  

✓ dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei,  

✓ sprijinirea competitivităţii întreprinderilor. 

 Strategia de dezvoltare regională pune accent şi pe mediul rural, obiectivele şi acţiunile cheie 

propuse promovând îmbunătăţirea calităţii vieţii, atractivitatea şi dezvoltarea strategică şi economică a 

spaţiului rural. Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi o regiune în care oamenii se bucură de mediile de viaţă 

urbane şi rurale, distincte dar interconectate, în care pot valorifica oportunităţile de viaţă şi de muncă 

bine plătită şi posibilităţi variate de locuire, servicii publice performante şi facilităţi culturale şi de 

recreere. 

 

2.2.3. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE – BUCUREŞTI-ILFOV  

(conform PLAI 2013 – 2020) 

 

 Prioritatea 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare 

identificate la nivelul capitalei / regional şi creşterea ofertei unităţilor şcolare din capitală pentru 

formarea profesională continuă a adulţilor 

 Obiective specifice: 

1) Dezvoltarea parteneriatului social în IPT la nivel de capitală / al unităţilor de învăţământ în 

vederea identificării nevoii de formare 

2) Adaptarea ofertei educaţionale la nivelul IPT la cerinţele identificate pe piaţa muncii din 

capitală 

3) Creşterea la nivelul capitalei a ponderii participării populaţiei adulte la cursuri de formare 

profesională continuă 

 Prioritatea 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii 

populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în învăţământ. 

 Obiective specifice: 

1) Promovarea exemplelor de bună practică realizate la nivelul capitalei în cadrul unităţilor cu 

învăţământ gimnazial din capitală 

 Prioritatea 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

 Obiective specifice: 

1) Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii unităţilor IPT 

2) Dotarea unităţilor şcolare IPT cu echipamente de specialitate şi IT în vederea creşterii calităţii 

procesului de învăţământ şi îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în vigoare 
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 Prioritatea 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din 

unităţile şcolare IPT din capitală 

 Obiective specifice: 

1) Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională 

2) Adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a 

cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populaţiei şcolare 

 Prioritatea 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional al elevilor 

 Obiective specifice: 

1) Creşterea numărului de elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare în vederea 

alegerii traseului profesional 

 

București este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. 

Populația stabilă de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie printre marile orașe din 

Uniunea Europeană. Conform datelor preliminare din recensământul - 2011, 1.677.985 de locuitori 

trăiesc în limitele orașului, mai puțini față de cifra înregistrată la recensământul din 2002. O 

estimare a Institutului Național de Statistică arăta că populația Bucureștiului la 1 ianuarie 2016 era 

de 2.106.144 de locuitori, adică 9,4% din populația totală a României. Dintre aceștia, 981.835 erau 

bărbați, iar 1.124.309 femei. Densitatea populației Bucureștiului este foarte mare, de 9.993,8 

loc./km² în 2015. Doar 54% dintre bucureșteni s‑au născut în oraș. 37% dintre locuitori au venit și 

s‑au stabilit în București pentru și după studii, iar alți 24% datorită locului de muncă. Față de alte 

orașe, Capitala are un procent mai scăzut de tineri: sunt aici 24,4% locuitori cu vârste cuprinse între 

0 și 24 de ani. Bucureștiul recuperează însă față de alte structuri administrative când vine vorba de 

populația activă: 61,1% dintre locuitori au vârste cuprinse între 25 și 64 de ani 

  

Din punct de vedere economic, București este orașul cel mai prosper din România și este unul 

dintre principalele centre industriale și noduri de transport din Europa de Est. Orașul are facilități 

pentru convenții, instituții de învățământ, zone culturale, centre comerciale, și zone de agrement.  

Regiunea Bucuresti-Ilfov a contribuit in anul 2018 cu 26,6% din PIB-ul la nivel național, respectiv 

251.350 miliarde lei (54.013 miliarde euro). În București se regăsește cea mai mare parte dintre 

ramurile economice specifice României, începând cu domeniul serviciilor și terminând cu 

construcțiile. Aici sunt întreprinderile constructoare de mașini (utilaj greu, utilaj siderurgic, petrolier, 

mașini și utilaje agricole, locomotive, vagoane, avioane și elicoptere, autobuze), industria 

electrotehnică, electronică, mecanică fină, optică; întreprinderi chimice, de materiale de construcție, 

de prelucrare a lemnului. Bucureștiul este un important nod feroviar, rutier și aerian. 

 

 În medie, conform statisticilor, la sfârșitul anului 2018, Capitala a concentrat 20,6% din 

salariaţii înregistraţi la nivel naţional. În ceea ce priveşte populaţia civilă ocupată, potrivit datelor 

Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti, din totalul înregistrat la nivelul Capitalei 

(cca.1,1 mil. persoane), 19% desfăşurau activităţi de comerţ, 13% lucrau în construcţii, 10% în 

industria prelucrătoare, 8% în informații și comunicații, 7% în activități profesionale, științifice și 

tehnice, 6% în transport și depozitare, 6% în sănătate și asistență socială, 4% în educație, 24% alte 

activități. 
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Populaţia activă totală (peste 15 ani) continuă trendul crescător din 2013, ajungând în anul 

2015 la 1.145 mii persoane, ceea ce reprezintă 12,5% din populaţia activă totală de la nivel naţional. 

Comparativ cu anul 2002, numărul persoanelor active din regiunea Bucureşti Ilfov a crescut cu 149mii 

persoane. În anul 2015, populaţia activă de sex masculin este în procent de 53,5% din populaţia 

regiunii, în creştere uşoară faţă de anul precedent atât procentual – de la 53,3% în anul 2014, cât şi în 

valori absolute – de la 610 mii persoane, în 2014 la 613 mii persoane în 2015. Poziţionarea capitalei în 

regiunea Bucureşti Ilfov determină un procent foarte mare al populaţiei active din mediul urban de 

90,7%, în scădere faţă de anul 2014 cu 1,15%. 

 

 Pentru grupa de vârstă 15-24 de ani, rata de activitate variază destul de mult în intervalul  

2002-2015,  ajungând  la  27,1%,  faţă  de  31,3%  cât  se  înregistrează  la  nivel naţional, însă mai 

mare faţă de cea înregistrată în regiunile Nord Vest (26,4%), Centru (25,6%), Sud Vest Oltenia (25,7). 

Detalierea pe sexe, ne arată că rata de activitate rămâne aproape constantă în ultimii ani, în jurul 

valorii de 29,7% pentru persoanele de sex masculin şi 25,1% pentru cele de sex feminin. În ceea ce 

priveşte distribuţia teritorială, rata de activitate în anul 2015, în regiunea Bucureşti Ilfov, este de 

27,5% în mediul urban şi 25,6% în mediul rural, în evoluţie crescătoare faţă de anul 2014. 

 

 Rata şomajului în Bucureşti s-a menţinut la un nivel mult mai redus decât cel înregistrat la 

nivel naţional. Astfel, în luna decembrie 2019 rata şomajului era, în Capitală, de 1,3%, faţă de 3,3% – 

rata şomajului la nivel naţional. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

în decembrie 2018, în Capitală erau înregistraţi 15,7 mii şomeri, faţă de 289 mii persoane la nivel 

naţional. Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de 

instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM 

(33,20%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 31,20% din totalul şomerilor înregistraţi, 

iar cei cu studii universitare 4,76 %. Conform Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în 

Sistem Dual, un milion de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani nu figurează în nicio statistică, 

nefiind nici angajați, nici încadrați într-un sistem de învățământ. Una din consecințele principale ale 

acestei situații este deficitul foarte mare de forță de muncă din țara noastră. 81% dintre angajatorii din 

România întâmpină dificultăţi în ocuparea posturilor vacante, conform unui Studiului 

ManpowerGroup. Potrivit angajatorilor, principalele cauze ale dificultăţilor sunt numărul insuficient 

de candidaţi disponibili pe piaţă (41%), lipsa de cunoştinţe profesionale specifice (aşa-numitele hard 

skills) (22%) şi lipsa experienţei necesare pentru postul vizat (16%). De asemenea, România va avea 

un deficit de forţă de muncă de 1,1 milioane persoane în 2021, dacă nu se iau măsuri, susțin 

reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României.  

Numărul şomerilor este mai mare pentru cei de sex masculin - o pondere de 63% în anul 2015 

din totalul şomerilor înregistraţi. Pe medii rezidenţiale, se remarcă faptul că numărul şomerilor la 

nivelul judeţului Ilfov este nesemnificativ. Rata şomajului - Este de evidenţiat că această rată este 

foarte scăzută pentru regiunea Bucureşti Ilfov în anul 2015 (14,6%), singura regiune care are o rată 

mai mică (9,3%), fiind Nord Est. Această rată este considerabil mai mică şi decât rata înregistrată la 

nivel naţional, de 21,7%. Rata şomajului BIM este mai mare pentru persoanele de sex masculin 

(17,5%) decât cea înregistrată pentru cele de sex feminin (11,1%). Distribuţia  teritorială  ne  arată  o  

evoluţie  descrescătoare  faţă  de  anul  2014  a  ratei şomajului BIM pentru grupa de vârstă 15-24 ani, 

mai mare în mediul urban (15,1%) faţă de cea înregistrată în mediul rural (11,0%). 
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 Populaţia ocupată, după nivelul de educaţie, la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov a crescut 

pentru persoanele cu nivel de educaţie superior, de la 33,1% în anul 2008 la 40,3% în anul 2015, în 

detrimentul celor care au un nivel de educaţie profesional, care au scăzut de la 15,5% în anul 2008 la 

8,9% în anul 2015. Detalierea pentru structura populaţiei ocupate  care  au  un  nivel  de  educaţie  

profesional  pe  sexe,  ne  arată  un  procent  de 11,5% pentru cea de sex masculin şi 6,0% pentru cea 

de sex feminin. Detalierea pe medii ne rezidenţă ne arată  un procent de 8,7% pentru cei din mediul 

urban, faţă de 11,1% pentru cei din mediul rural. Populaţia ocupată cu nivel de educaţie postliceal de 

specialitate sau tehnic de maiştri a scăzut de la 5,4% în anul 2008 la 3,3% în anul 2015, fiind mai 

scăzută pentru cei de sex masculin (2,1%) faţă de cei de sex feminin (4,6%), mai ridicată pentru cei 

din mediul urban (4,6%) faţă de cei din mediul rural (3,6%). Populaţia în pregătire profesională şi 

alte categorii de populaţie în vârstă de muncă este în creştere uşoară de la 248,2 mii persoane 

înregistrate în anul 2013 la 236,8 mii persoane înregistrate în anul 2014, aproape la jumătate faţă de 

numărul de 473,8 mii persoane înregistrate în anul 2002. 

 

 

Capitolul III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN, perioada 2017-2022 

 

 Date de identificare a școlii – anul școlar 2022-2023 

 

Date de identificare  

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 

Preșcolar special, primar, gimnazial şi profesional special 

Limba de predare Română 

Număr de clase 21 clase (1 -  învăţământ preșcolar special, 6 - învăţământ primar,  

8 - învăţământ gimnazial, 6 - învățământ profesional special) 

Număr de elevi 171 elevi (4 - învățământ preșcolar special, 50 - învăţământ primar, 64 -

învăţământ gimnazial, 53 - învățământ profesional special) 

Număr de posturi 73 Posturi (54 - didactic, 12 - didactic auxiliar, 7 - nedidactic) 

 

 

 

 

 

 

mailto:surzi2@yahoo.com
http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
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3.1. Resurse curriculare  

 

Curriculum-ul parcurs de clasele I – X (învățământ gimnazial), în anul școlar 2021-2022 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: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, 

dizabilități auditive - Anexa nr. 4 la OMEC nr. 3622/27.04.2018 

- cls. Pregătitoare A: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, 

dizabilități auditive - Anexa nr. 13 la OMEC nr. 3622/27.04.2018 

- cls. IA - VIII A: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, 

dizabilități auditive - Anexa nr. 13 la OMEC nr. 3622/27.04.2018 

- cls. VB-XB: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități 

intelectuale grave, severe și/sau asociate - Anexa nr. 9 la OMEC nr. 3622/27.04.2018 

- cls. VIIIB: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități 

intelectuale grave, severe și/sau asociate OMEDC 4928/2005 

- cls. VC-XC: Plan-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități 

intelectuale grave, severe și/sau asociate - Anexa nr. 12 la OMEC nr. 3622/27.04.2018 

- cls. IX - XII A – învățământ profesional: 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; 

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 lipsei de manuale şcolare pentru învăţământul special. 

Secvenţa de Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ) și Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL) se 

realizează prin intermediul Comisiei pentru curriculum - numită anual prin decizie internă, 

coordonată de director şi formată din reprezentanţii tuturor ariilor curriculare.  
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Etapele parcurse anual în stabilirea CDȘ/CDL 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 CDȘ/CDL de către Comisia pentru 

curriculum; 

4) Consultarea părinţilor şi finalizarea proiectului pentru CDȘ/CDL; 

5) Dezbaterea şi aprobarea ofertei pentru CDȘ/CDL 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, CDȘ/CDL 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). 

 

Cursurile  opţionale incluse în CDȘ/CDL (2016-2022) 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) 

- ȘTIINȚE: Fizică, Elemente de fizică-chimie (V-X) 

 

3.2. Resurse umane – elevi 

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

pentru nivelul primar şi gimnazial este de 45 minute, respectiv 50 minute pentru nivelul profesional, 

iar a pauzelor/activităților recreative este de 15 min/30 min pentru nivelul primar şi gimnazial, 

respectiv 10 min/20 min pentru nivelul profesional.              

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

specialităţi, profesori 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. 

➢ 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.  
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Structura claselor - perioada 2016 – 2022 

An școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

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 1 7 1 6 1 7 1 6 

Primar 6 56 5 42 5 37 5 37 5 49 

Gimnazial 7 52 9 62 10 67 10 68 10 68 

Profesional 4 44 5 55 5 53 5 54 5 44 

Total 18 160 20 166 21 163 21 166 21 167 

 

    

           Structura claselor                                                 Variația numărului de elevi  

 

Analiza datelor calitative fundamentează strategia Şcolii Profesionale Speciale pentru 

Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, unitate care în perioada 2017 - 2022, a şcolarizat copii cu deficiențe 

de auz și asociate, în clase de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional special, sub 

îndrumarea profesorilor cu înaltă calificare. O analiză cantitativă a efectivelor de elevi din ultimii 5 

ani, arată o creștere atât a numărului de clase, cât și a numărului de elevi, astfel: de la 18 clase cu 

160 de elevi deficiențe de auz/asociate, în anul școlar 2017-2018, la 21 de clase cu 167 de elevi 

deficiențe de auz/asociate, în anul școlar 2021-2022. 

 

➢ Situaţia la învăţătură 

Pregătirea generală a elevilor Şcolii Profesională 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).  

Rezultate - evaluări  iniţiale şi finale (2021-2022) 

Disciplina  Limba şi literatura română Matematică 

Clasa 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 
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Rezultate - examen de Evaluare Națională (2017-2022) 

An școlar 2017-2018 2018-2019 2109-2020 2020-2021 2021-2022 

Nr. elevi înscriși EN 10 8 10 5 10 

Nr. elevi participanți la EN 10 8 10 3 10 

Limba și 

Literatura 

Română 

Sub 5 1 1 1 3 3 

5-5.99 2 7 5 2 2 

6-6.99 2 0 4 5 5 

7-7.99 2 0 0 0 0 

8.-8.99 2 0 0 0 0 

9-10 1 0 0 0 0 

Matematică 

Sub 5 1 0 0 1 1 

5-5.99 1 5 5 0 0 

6-6.99 3 2 2 0 0 

7-7.99 4 1 3 9 9 

8.-8.99 1 0 0 0 0 

9-10 0 0 0 0 0 

Nr. elevilor admiși 9 8 10 3 7 

Procentul elevilor admiși 90% 100% 100% 60% 70% 

 

Concluzii: 

- Elevii au avut dificultăţi în înţelegerea mesajului scris și implicit a cerinţelor subiectelor.  

- 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 deficiențe de auz și 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. 

 La nivelul învățământului profesional special, cele trei generații de absolvenți (2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) au avut ca rezultate la examenul de competențe profesionale peste 

75% dintre elevi, calificativul BINE, FOARTE BINE și EXCELENT.   

Procentul de promovare a examenului de  calificare din totalul absolvenților clasei a XII-

a din anii terminali este constant, astfel se înregistrează un procent de promovare de 100% în 

perioada  2018-2022. 

 

Calificative- Examenul de competențe profesionale (2018-2022) 

Anul școlar Număr absolvenți 
 Calificativ 

B FB Excelent 

2018-2019 10 0 2 8 

2019-2020 10 0 - 10 

2020-2021 23 0 7 16 

2021-2022 11 1 6 4 

Total elevi 43 1 9 34 
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Medii de absolvire - Calificarea profesională Tipăritor Offset(2018-2022) 

Anul școlar Număr absolvenți Medii de absolvire/ Nivel profesional 

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

2018-2019 10 - - - - - 10 

2019-2020 10 - - - - - 10 

2020-2021 23 - - - - - 23 

2021-2022 11 - - - - 1 10 

 

➢ Strategia privind monitorizarea evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor 

Monitorizarea evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor se va face prin următoarele căi şi 

mijloace: 

1. Discuţii individuale cu absolvenţii în momentul în care se anunţă rezultatul final al sesiunii 

derulate pentru examenul de competențe profesionale sau de admitere într-o altă formă de 

învăţământ; 

2. Discuţii individuale şi colective cu absolvenţii participanţi la festivitatea de deschidere a unui 

nou an şcolar; 

3. Corespondenţa electronică şi nu numai, dintre absolvenţi şi profesorul diriginte sau, oricare alt 

profesor al şcolii; 

4. Discuţii cu membri ai familiei absolventului sau cu alte cunoştinţe ale acestuia, care, deţin 

informaţii; 

5. Corespondenţă/ discuţii cu reprezentanţi ai unor instituţii de învăţământ în care studiază 

absolvenţii noştri; 

6. Site-uri de socializare; 

7. Organizarea unor întâlniri periodice sau cu diferite ocazii, dintre reprezentanţii şcolii şi 

absolvenţi. 

 

➢ Date referitoare la frecvența elevilor: 

 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:  

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii 

sunt plecaţi din localitate pentru muncă; 

b. Copii care provin 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. 
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Frecvența elevilor – perioada 2017-2022 

 
An școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nivel de 

învățămân

t 

Nr. absențe Nr. absențe Nr. absențe Nr. absențe Nr. absențe 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

Motivat

e 

Nemotivat

e 

Preșcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primar- 

Gimnazial- 

Profesional 

356 211 402 952 1593 1094 250 608 462 762 

Total 

absențe pe 

an 

567 1354 2687 858 1224 

 

➢ Situaţia la disciplină/violență 

 

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 consecvență și asumarea regulilor de conduită. 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”. 

 

3.3. Resurse  umane – profesori 

Sub aspectul pregătirii profesionale şia calităţii prestaţiei 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.  

                                        

Situația angajaților unității școlare 

 

Ani școlari: 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Total norme didactice 48,20 49,62 57,61 56,38 

Total cadre didactice 46 54 54 55 

Cadre didactice Calificate  42 51 49 53 

Nou venite în școală 5 9 9 6 

Colaboratori  14 6 20 17 

Cadre didactice auxiliare 13 13 13 13 

Personal nedidactic 7 7 7 7 
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➢ Cea mai semnificativă creștere se poate observa la numărul de cadre didactice cu definitivat, de la 

4 de profesori, în anul școlar 2017-2018, la 12 de profesori, în anul școlar 2021-2022. 

 

Personalul didactic, distribuția pe grade didactice: 

 Cadre Didactice Gradul I Gradul II Definitivat Fără definitivat Necalificați 

2017-2018 46 23 5 4 10 4 

2018-2019 54 26 4 11 10 3 

2019-2020 54 24 3 10 12 5 

2020-2021 54 26 2 12 11 3 

2021-2022 55 27 6 12 8 2 

 

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 școlari. 

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 la 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 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. 

Ani școlari Nr. de ore de formare 

2017-2018 712 

2018-2019 1560 

2019-2020 921 

2020-2021 2164 

2021-2022 2238 

 

 
Variația nr. de ore de formare (2017-2022) 
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Sub aspectul disciplinei cadrelor didactice şi a personalului, în ultimii ani, nu au fost 

înregistrate 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. 

 

3.4. Resurse materiale și financiare 

Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” funcţionează într-o 

clădire construită în anul 1976, amplasată în sectorul 6, Municipiul București. În scopul menţinerii 

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

programul de reabilitare finanțat de BEI (2010-2013).  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 are două corpuri de clădire. Sălile de clasă, laboratoarele și atelierele funcţionează într-o 

singură clădire dispusă pe 3 niveluri. Corpul 2 al unității noastre are: 1 sală sport, 1 sală de 

kinetoterapie, 2 săli depozitare materiale, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare. Clădirile Şcolii Profesionale 

Speciale pentru Deficienți de “Sfânta Maria” sunt în proprietatea publică a Primăriei Capitalei. 

 

Spaţii  şcolare 

Nr.crt. Tipul  de  spaţiu Nr. spaţii Suprafaţa 

(m2) 

1. Săli de clasă / grupe 21 528,42 

2. Cabinete folosite în activități didactice (3 cabinete de informatică, 

10 cabinete pentru terapii și activități specifice, 1 cabinet de 

audiologie) 

14 162,51 

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  spațiu 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 

4. Alte spaţii (atelier mecanic) 1 17,22 
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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 

 

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 

✓ Școala dispune de mobilier școlar suficient și în stare bună de funcționare. 

✓ Școala este conectată la rețeaua de internet prin cablu și prin wi-fi, deține un număr de 17 

imprimante și multifuncționale, iar dotarea cu calculatoare/tableteeste: 

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

• 15 calculatoare în cabinetul de informatică; 

• 12 laptop-uri în cabinetul multimedia; 

• calculatoare utilizate de personalul nedidactic (secretariat, contabilitate, bibliotecă); 

• calculatoare utilizate de cadre didactice; 

• calculatoarea utilizate de elevi, existând câte un calculator în fiecare sală de clasă; 

• 18 tablete pentru elevi - cabinet media. 

✓ Unitatea școlară are în dotare softuri de specialitate și 6 table smart pentru elevi și profesori:  

• 1 - cancelarie,  

• 1 - laborator chimie,  

• 1- cabinet de biologie,  

• 1 - cabinet de geografie,  

• 1 - cabinet de matematică, 

• 1 - cabinet media. 

✓ APARATURĂ SPECIFICĂ UNEI MINITIPOGRAFII: 

• Mașină de tipar digital 

• Mașină de broșat cu termo-clei A3  

• Ghilotină mecano-electrică A3  

• Mașină de plastifiat coli A4 

• Mașină de fălțuit minifals A4 

• Izograf (xerox) la o singură culoare 

• Papșer format A4  

• Mașină de biguit 

• Mașină de capsat manuală 

• Aparat de îndosariat cu arc metalic 

și inel de plastic A4 

• Carusel pentru serigrafie manual 

(imprimare pe suport textil, lemn, 

plastic) 

• Mașină de tampografie (imprimare 

pe suport textil, ceramic) 

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; 

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. 
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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. 

Operatorii economici – învățământul profesional special: 

▪ Monitorul Oficial 

▪ Editura Coresi 

▪ Up Date Advertising SRL 

▪ Imprimeria Arta Grafică 

▪ Gelmar SRL 

▪ Sotis SRL 

 

3.5. Activitățile extracurriculare și extrașcolare 

 

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, tenis de câmp, volei, 

baschet, șah); 

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

artistice susţinute de elevi; La nivelul școlii există trupa de teatru gestual NECUVINTE, care a obținut 

numeroase premii de-a lungul acestei perioade. 

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. 

5) În școală există o revistă semestrială ”Dincolo de cuvânt”, editată deprofesori și elevi pentru cadre 

didactice, elevi, prinți și membrii comunității locale, care se tipărește ăn școală. Menționăm că aceastp 

revistă a fost premiată atât la nivel de sector, municipal, dar și național. 

 

3.6. Cooperarea internațională – Participare în cadrul programelor europene 

 

În perioada 2016 – 2021, 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.  

Pentru perioada 2021-2027, unitatea noastră școlară a obținut ACREDITARE ERASMUS 

VET pentru proiectele de mobilitate și formare profesională VET a tinerilor, 2020-1-RO01-KA120-

VET-095509 (01.03.2021-31.12.2027), prin participarea la stagii de practică în cadrul țărilor din 

Uniunea Europeană, precum și ACREDITARE ERASMUS EDU-SCH, în domeniul educației 

școlare, 2020-1-RO01-KA120-SCH-095601 (01.03.2021-31.12.2027) care dă astfel posibilitatea 

participării cadrelor didactice la activități de formare și de job Shadowing în cadrul unor instituții din 

Uniunea Europeană care asigură formare de calitate. 
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Proiectele cu finanţare de la comunitatea europeană derulate în această perioadă au fost: 

- Proiectul de parteneriat strategic, în domeniul educației școlare, acțiunea KA2 „Let’s Discover 

Europe Together Finding Harmony in Differencies-EUROPE S FRIENDS”, nr. 2017-1-RO01-

KA219-037409,  2017-2019 

- Proiectul de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare Acțiunea Cheie 1 „Educaţie de calitate pentru 

un viitor mai sigur al elevilor deficienţi de auz, pentru şanse egale de angajare pe piaţa 

europeană - Pregătiţi pentru viitor – READY FOR THE FUTURE”, nr.  2017-1-RO01-KA101-

036577, 2017-2019  

- Proiectul de mobilitate KA1 în domeniul formării profesionale-VET „Elevi buni, buni 

profesionisti! Pregătirea practică a tinerilor deficienţi de auz bază a inserţiei socioprofesionale – 

GO WORK!” , nr. 2018-1-RO01-KA102-047995, 2018-2020 

- Școală pilot în proiectul NEWTON, din cadrul programului New Horizon 2020, coordonat de 

Universitatea din Dublin în parteneriat cu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei, 2018-2019. 

- Proiectul de mobility staff, acțiunea KA1, ”Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor 

pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități” (T-EACH!), cu nr. 2019-1-RO01-KA101-

062716, acțiunea KA1 -  proiecte de mobilitate, program Erasmus+ (2019-2022), în calitate de 

coordonator. 

- Proiectul de parteneriat strategic școlar, acțiunea KA2, ”Equalizing the chances of success in life 

of pre-university students through a quality digital education  - Q-Ed!”,  nr.  2020-1-RO01-

KA201-080061 (2020-2022), în calitate de partener. 

- Proiectul VET, educație școlară, acțiunea KA1, ”Traseul educațional și profesional al elevului 

deficient de auz între opțiune și decizie - OPT-ED!, nr. 2020-1-RO01-KA102-079170 (2020-

2022), în calitate de coordonator. 

- Proiectul de parteneriat strategic, educație școlară, acțiunea KA2, ”Bullying și cyberbullying în 

lumea tăcerii și nu numai - BE CYBERWISE!), nr. 2020-1-RO01-KA229-080106, (2020-2022), 

în calitate de coordonator. 



Capitolul IV.  ANALIZA SWOT – anul școlar 2021-2022 

 

 Analiza SWOT este o metodă des folosită pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra școlii. Ea funcționează ca o radiografie a 

școlii și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai organizației, precum și poziția acesteia în raport cu școli cu scopul de a pune în 

lumină punctele tari și slabe ale școlii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat. 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 

P
U

N
C

T
E

  
T

A
R

I 

 

▪ Existenţa nivelului școlar 

profesional acreditat, calificarea 

Tipăritor Offset, și a acordurilor pt.  

învățământul profesional dual 

▪ Existenţa nivelului preșcolar 

autorizat începând cu anul școlar 

2017-2018 

▪ Promovabilitate de 100% la 

examenul de certificare a calificărilor 

profesionale  

▪ Schimburi de experiență prin 

proiecte/parteneriate naționale și 

internaționale  

▪ Oferta educaţională diversificată   

▪ Derularea de programe 

educaționale și recuperatorii 

specifice nivelului de vârstă și 

diagnosticului medical 

 

 

▪ Existența resursei umane calificate, cu 30 

titulari, din care 10 în învățământul 

profesional (33,33%) 

▪ Încadrarea cu personal calificat – 100% 

▪ Existența cadre didactice în Corpul de 

experți în Management educațional, 

Corpul de experți mentori și Corpul de 

profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale 

▪ Existența la nivelul unității a 8 profesori 

metodiști (Învățământ special =1, Chimie 

= 1, Educație fizică și sport =1, Învățământ 

particular și alternative educaționale =1, 

Programe şi Proiecte Educative = 4) 

▪ Transmiterea în timp util a lucrărilor 

către instituțiile partenere 

▪ Participarea la un număr mare de cursuri 

de formare continuă și perfecționare / 

mastere a anumitor cadre didactice 

▪ 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 

 

▪ Dezvoltarea bazei materiale ca 

urmare a parteneriatelor cu ONG-urile  

▪ Existența atelierului de tipografie 

digitală 

▪ Funcționarea optimă a Centrului 

Media 

▪ Dotarea școlii cu table SMART (40% 

din clase)  

▪ Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare bugetare şi extrabugetare 

▪ Existența a unui număr sufficient de 

cabinete de Terapii specifice 

▪ Existența a două cabinete de 

informatică, a cabinetelor de chimie-

fizică, matematică, biologie și 

geografie, a laboratorului de chimie 

▪ Existența atelierelor de artă, 

meșteșuguri, (croitorie, olărit, împletire 

fire textile și vegetale, tâmplărie, 

bucătărie) 

▪ Existența unei săli de sport și a unei 

săli de Kinetoterapie 

 

▪ Tradiţia şcolii: şcoala datează de 100 de ani, 

fiind prima şcoală din Bucureşti şi a doua din 

ţară, cu specificul deficiențe de auz. 

▪ Buna colaborare și implicarea Primăriei de 

sector, a Administrației Școlilor sector 6 și a 

I.S.M.B. în rezolvarea problemelor şcolii. 

▪ Colaborarea eficientă și promptă cu 

instituţiile administrației publice locale și 

teritoriale; 

▪ Creșterea numărului de parteneriate 

educaționale și proiecte încheiate cu școlile 

din învățământul de masă, cu ONG-uri, cu 

comunitatea locală 

▪ Colaborarea cu fundații/asociații/ONG-uri: 

Sense International, Light into Europe, 

fundația Oringe, Salvați Copii, Climb Again, 

etc. 

▪ Colaborarea cu Colegiul Tehnic Media în 

vederea dezvoltării activităţilor din cadrul 

nivelului şcolar profesional special 

▪ Colaborarea cu operatorii economici: Regia 

Autonomă Monitorul Oficial, UPDATE 

Advertising SRL, editura Coresi şi 

Imprimeria ARTA GRAFICĂ în vederea 
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obiectivelor propuse  

▪ Cadre didactice cu competenţe digitale 

care au adaptat materialele pentru predarea 

la clasă 

▪ Cadre didactice care folosesc 

comunicarea totală, inclusiv dactilemele și 

Limbajul Mimico-Gestual 

▪ Existența Asociației profesorilor de 

educație specială SETA, începând cu anul 

calendaristic 2021 

asigurării instruirii practice a elevilor din 

cadrul nivelului şcolar profesional special 

▪ Colaborarea eficientă cu sindicatul - FSLI 

▪ Existența paginilor web 

www.scoalasurzi2bucuresti.ro  și Facebook 

ale școlii și actualizarea permanentă a acestora 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

 

▪ Lipsa acreditării nivelului preșcolar  

▪ Abordare formală a activităților de 

orientare profesională, consiliere 

individuală şi a carierei 

▪ Lipsa softurilor educaționale, a 

materialelor didactice electronice în 

LMG specifice deficienților de auz, 

învățarea on-line 

▪ Manuale vechi pentru deficienții de 

auz 

▪ Utiliarea insuficientă a metodelor 

interactive la ore și transmiterea 

greoaie a conţinuturilor în mediul on-

line  

 

▪ Scăderea populației școlare doar cu 

deficiențe de auz 

▪ Ofertă redusă a calificărilor profesionale 

▪ Participarea unui nr. redus de angajați la 

cursuri de formare și perfecționare 

(inclusiv TIC) 

▪ Înregistrarea de rezultate slabe la 

Evaluarea Națională 

▪ Interes scăzut al cadrelor didactice pentru 

elaborarea de materiale didactice 

(electronice), documentelor de strategie 

educațională 

▪ Supraîncărcarea fișei postului a 

personalului de conducere, cadrelor 

didactice etc.; 

▪ Suprapunerea lucrărilor urgente și 

termene nerealiste pentru unele lucrări 

solicitate.  

▪ Inexistența unei asociații de părinți 

 

▪ Lipsa device-uri pentru elevii din 

familii sărace 

▪ Inexistența / netipărirea / deprecierea 

fizică și morală a manualelor școlare 

pentru deficienți de auz 

▪ Lipsa abonamentelor unității la 

reviste / publicații de specialitate 

▪ Slaba preocupare a cadrelor didactice 

pentru atragerea de sponsorizări 

▪ Deprecierea morală și fizică a 

materialelor didactice, a mobilierului 

etc. din sălile de clasă, cabinetele de 

terapii specifice, laboratoare, sala de 

kinetoterapie, etc. 

 

▪ Manifestarea unei slabe implicări a părinților 

în viața școlară și în angajarea propriilor copii 

după absovire 

▪ Derularea de proiecte educaționale cu 

comunitatea locală fără buget alocat 

▪ Disfuncționalități / comunicare formală în 

relația școală - familie, școală – autorități 

locale 

 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

 

▪ Crearea de platforme educaționale 

ca urmare a activităților grupurilor de 

lucru din cadrul diverselor proiecte / 

programe 

▪ Dezvoltarea învățământului 

 

▪ Posibilitatea formării continue a cadrelor 

didactice prin programele oferite de CCD, 

universități și proiectele europene în cadrul 

programului ERASMUS+  

▪ Existența strategiei privind prevenirea 

 

▪ Permisivitatea cadrului legislativ în 

obţinerea de fonduri proprii; 

▪ Capacitatea unităţii şcolare de a 

obţine fonduri extrabugetare, prin 

participarea la programe şi proiecte 

 

▪ Colaborarea cu ONG, firme private care 

finanţează proiectele educaţionale; 

▪ Sprijinirea şcolarizării elevilor din 

învăţământul profesional special de 4 ani prin 

acordarea de burse profesionale; 

http://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/
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profesional dual criminalității și violenței în unitățile de 

învățământ preuniversitar  

▪ Participarea anuală în activitățile 

Campaniei „19 zile împotriva violenței” 

▪ Existența programelor de reconversie 

profesională care dau posibilitatea cadrelor 

didactice de a avea dublă sau multiplă 

specializare 

▪ Existența programului ERASMUS+, 

KA1 și KA2, care promovează schimbul 

de bune practici în cadrul parteneriatelor 

strategice europene. 

educaţionale cu finanţare europeană  

▪ Preocuparea continuă din partea 

conducerii școlii pentru susținerea 

bazei materiale. 

▪ Existenţa fondurilor structurale prin 

proiecte strategice (POCU) 

▪ Existența unor ONG –uri care 

finanțează proiecte educaționale și de 

egalizare a șanselor (Sense 

International, Orange, Patriarhia 

Română) 

▪ Posibilitatea redirecţionării fondului 

de 2% pentru asociaţia profesorilor 

▪ Acordarea unor facilitați (burse 

suplimentare, echipament de protecție, masa 

de prânz etc) de către unii agenții economici 

elevilor de la învăţământul profesional dual de 

4 ani; 

▪ Colaborarea cu Poliția, Direcția Generală de 

Sănătate Publică, Biserica; 

▪ Existența la nivelul Consiliilor locale a unor 

programe de colaborare și parteneriat cu 

unitatea noastră de învățământ 

▪ Colaborare cu DGASPC prin Centrul pentru 

Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa”   

▪ Școala primește anual anunțuri pentru 

angajarea absolvenților noștri. Acestea se 

transmit mai departe către absolvenți și 

familiile lor. 
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▪ Lipsa unor evaluări naționale 

specifice gradului și tipului de 

deficiență în vederea admiterii într-

un ciclu superior 

▪ Integrarea elevilor deficienţi de auz 

în învăţământul de masă  

▪ Educaţia on-line permite 

consolidarea noţiunilor învăţate dar 

nu asigură o învăţare optimă şi 

eficientă a conţinuturilor noi  

▪ Concurenţa intensă şi greu de 

contracarat din partea mass-media 

care promovează de cele mai multe 

ori non-valori şi subcultură; 

▪ Concurenţa din partea unităților de 

învățământ pentru deficienți de auz 

din București, lucru care ne afectează 

la realizarea planului de școlarizare. 

 

▪ Declinul demografic și integrarea 

elevilor deficienţi de auz în învăţământul 

de masă  

▪ Inerția și slaba motivare financiară a 

cadrelor didactice tinere, debutante 

▪ Migrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic spre alte domenii mai 

bine retribuite 

▪ Slaba finanţare a procesului de 

învăţământ  

▪ Scăderea puterii economice a familiei 

ceea ce contribuie la creşterea riscului de 

abandon şcolar 

▪ Interesul slab şi implicarea scăzută a 

părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii 

 

▪ Imposibilitatea școlii de a motiva 

financiar cadrele didactice cu rezultate 

deosebite sau de a asigura participarea 

la cursuri ale cadrelor didactice  

▪ Inconsecvenţa cadrului legislativ 

referitor la modul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ 

▪ Dificultatea unor cadre didactice de 

a-și plăti cursurile de formare/ 

perfecționare 

 

▪ Interes scăzut al familiei în determinarea 

traseului educațional și pentru angajarea 

copiilor – absolvenți de învățământ 

profesional special.  

▪ Menținerea de către absolvenți, pentru un 

timp scurt, a locurilor de muncă, din diferite 

motive (salarizare mică, oboseală, navetă, etc.) 
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   Capitolul V. ANALIZA P.E.S.T.(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. Politic 

 

Planul de Acțiune (PAS) ale Şcolii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sf. Maria” 

din Bucureşti, este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european. PAS-ul a 

fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ 

din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la 

management şi are scop crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii. De asemenea 

în elaborarea acestui plan managerial am ţinut cont de priorităţile prevăzute în politicile educţionale, 

respectiv obiectivele Strategiei „CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ PÂNĂ ÎN 2030”, care prevede că 

sistemul de învăţământ profesional şi tehnic trebuie să fie mai atractiv, relevant, orientat spre carieră, 

inovator, accesibil, flexibil şi ar trebui să contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea continuă, 

precum şi de ţintele PRAI şi PLAI 2016-2025 şi priorităţile Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti. 

 

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

perioada 2020-2025 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. 

urmăresc reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar şi implementarea 

unui nou cadru legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi coerenţa sistemului de 

învăţământ.  

 

 

 



Planul de acțiune al școlii (2021-2026) 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți De Auz ”Sf. Maria 46 

 

Pornind de la necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul european de 

educaţie şi formare profesională, Planul de Acțiune al Școlii 2021 – 2026, se fundamentează pe 

următoarele documente: 

▪ Rolul educaţiei şi formării în materializarea strategiei „CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ 

PÂNĂ ÎN 2030” 

▪ Monitorul educației și formării – Comisia Europeană. Raportul măsoară progresele înregistrate 

de țările membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor Cadrului strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației și formării profesionale; 

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

în domeniul educaţiei şi formării profesionale (“ET 2020”) 

▪ Erasmus+ - programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și 

sport pentru perioada 2021-2027. Prin Erasmus+ pot fi finanțate proiecte sub două tipuri de acțiuni 

în domeniul formare profesională: una destinată mobilităților transnaționale și alta destinată 

parteneriatelor pentru cooperare. În ceea ce privește acțiunea destinată mobilităților, aceasta 

acoperă: proiecte de scurtă durată, proiecte cu acreditare, acreditarea VET. Parteneriatele pentru 

cooperare finanțează următoarele tipuri de proiecte: parteneriate de cooperare și parteneriate la 

scară mică (de mică anvergură). 

▪ POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul 

programelor și politicilor publice ale României 

▪ Strategia națională de dezvoltare  a formării profesionale inițiale în sistem dual din România 

pentru perioada 2020 – 2025 

▪ Strategia ARACIP pentru perioada 2016 – 2020  

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

▪ Raportul școlii noastre privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2020-2021 

 

b. Economic 

În regiunea Bucureşti-Ilfov, în ultimii ani, în ipotezele scenariului moderat, cererea potenţială 

de forţă de muncă înregistrează uşoare creşteri per total. Activităţile economice în cazul cărora se 

observă o cerere potenţială de forţă de muncă în scădere sunt Agricultura, Industria prelucrătoare, 

Construcţiile şi Comerţul. Creşteri  se  pot  nota  în  sectoarele  Transport,  depozitare  şi  comunicaţii,  

Hoteluri  şi restaurante, Tranzacţii imobiliare, Intermedieri financiare, Închirieri şi activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor, în Învăţământ şi în Sănătate şi asistenţă socială. 

 

Rata ridicată a şomajului de lungă durată în rândul tinerilor (10,2% în anul 2014) conduce la 

următoarele recomandări: 

o adaptarea permanetă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii pentru liceul tehnologic şi 

creşterea ponderii de răspuns pozitiv la solicitările directe ale operatorilor economici pentru 

şcolarizarea în învăţământul profesional; 

o creşterea numărului de acţiuni de consiliere şi orientare profesională pentru elevii din gimnaziu 

pentru a conştientiza avantajele parcurgerii unui traseu profesional, care poate să le ofere şi un 

certificat de competenţe, dar şi posibilitatea continuării studiilor la nivel superior, inclusiv către 

învăţământul superior; 

o orientarea unităţilor de învăţământ spre programe de formare profesională atât pentru formarea 

profesională iniţială, cât şi pentru cea continuă, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

o informarea, folosind toate căile mass media, a unui număr considerabil de operatori economici 

din regiunea Bucureşti Ilfov asupra posibilităţii de implicare în derularea stagiilor  de  pregătire  

http://europa.eu/
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practică  a  elevilor  din  învăţământul  profesional,  în  vederea selectării ulterioare din rândul 

absolvenţilor a viitoarei forţe de muncă; 

o întărirea parteneriatului instituţional al Inspectoratelor Şcolare cu Agenţiile pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă din regiune şi cu autorităţile publice locale în vederea adoptării de măsuri active 

pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru scăderea şomajului în rândul tinerilor. 

 Evoluţiile prognozate ale numărului de locuri de muncă la nivel sectorial şi pe activităţi ale 

sectoarelor economice, duc spre următoarele recomandări: 

o identificarea periodică a necesarului de formare profesională prin realizarea de studii la nivel 

regional, cu detaliere la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov; aceste studii se pot 

realiza în parteneriat cu asociaţiile profesionale, confederaţiile patronale din  regiune,  entităţi  

interesate  în  a  se  implica  în  asigurarea  de  forţă  de  muncă  bine pregătită şi de calitate 

companiilor pe care le reprezintă; 

o adaptarea proiectelor planurilor de şcolarizare la solicitările pieţei muncii, cu orientare spre noile 

tehnologii şi către sectoarele economice cu potenţial de creştere la nivel regional; 

o actualizarea cunoştinţelor de specialitate a cadrelor didactice care predau în învăţământul  

profesional  şi  tehnic  prin  participarea  la  stagii  de  pregătire  la  operatorii economici; 

o îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale tutorilor de practică de la operatorii economici care 

se implică în stagiile de pregătire practică a elevilor; 

o recunoaşterea competenţelor dobândite pe cale nonformală şi informală; 

o creşterea accesului la educaţie în condiţii de calitate a procesului instructiv educativ, derulat în 

unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la operatorii economici; 

o identificarea cauzelor pentru care elevii din gimnaziu şi părinţii acestora nu aleg într-o măsură 

mai mare continuarea studiilor în învăţământul profesional şi tehnic; 

o identificarea măsurilor care se pot lua pentru elevii din rural şi din categorii socio economice 

defavorizate care nu pot continua studiile. 

 

c. 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. Tehnologic 

În perioada 2021-2026 se va urmări dezvoltarea competenţelor digitale, antreprenoriale și de 

comunicare ale elevilor. Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor 

şi a generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT și multimedia de 

care dispune şcoala.  

De asemenea, se va urmări pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor școlare digitalizate, 

precum și crearea de biblioteci virtuale, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011, respectiv a 
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proiectelor ME, vizând actualizarea și modernizarea mijloacelor și materialelor didactice utilizate la 

clasă. Ca majoritatea unităților școlare, și unitatea noastră este conectată la Internet. 

Amenințare: lipsa echipamentelor IT pentru toate sălile de curs, lipsa device-uri pentru elevi, 

rezistența la schimbări de proces și metodă din partea cadrelor didactice. 

 

e. 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 20 de ani au dispărut 60% din 

spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană extinsă are ca obiectiv general 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare, iar prin prisma aderării la 

Uniunea Europeană se impune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile 

şcolare. 

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. 

 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ROMÂNIA 2025:  

 

➢ 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 rromă;  

➢ Politici de incluziune și practici incluzive 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 rromă;  

➢ 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 

rromă;  

➢ 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. 
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Priorități pentru România 2025: 

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. 

 

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

managerială a instituţiei - Planul de Acţiune al Școlii (PAS), 2021-2026. 

 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 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. 

 

Țintele strategice ale PDI 2016-2021: 

 

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 

În urma analizei realizate ca urmare a implementării PDI în perioada 2016-2021, au fost 

identificate o serie de probleme la nivelul unității și stabilite mai multe obiective pe termen lung, 

perioada 2021-2026. 

 



Probleme identificate – acțiuni de atingere a obiectivelor pe termen lung 
 

Probleme 

identificate 

Obiective 

Acțiuni 
Indicatori de 

realizare Până la sfârșitul anului școlar 

2025-2026: 

Scăderea 

populației școlare 

- creșterea cu 25% a numărului de 

elevii înscriși la toate nivelurile de 

învățământ; 

- dublarea nr. de clase pe fiecare nivel 

de învățământ; 

 

- 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 

-Raportări statistice 

la sfârșit de an școlar 

Calitatea actului 

didactic 

- creșterea gradului de satisfacție 

peste 85% al elevilor și părinţilor față 

de calitatea actului didactic 

- 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 

-Chestionarul aplicat 

părinților și elevilor 

Dezvoltarea 

serviciilor 

educaționale 

oferite  

- înfiinţarea, autorizarea provizorie a 

cel puțin două (2) niveluri de 

învățământ profesional special 

(mecanic de întreținere, cofetar, 

bucătar) 

- acreditarea nivelului de învățământ 

preșcolar special (grădinița); 

- 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 

-Planul de 

școlarizare pentru 

fiecare an școlar din 

perioada 2021 – 

2026 

 

Dezvoltarea/ 

diversificarea 

ofertei 

educaționale - 

curriculum 

- existența a cel puțin unui (1) 

CDȘ/CDL pentru fiecare nivel de 

învățământ; 

- 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  

-Numărul de 

CDȘ/CDL-uri 

propuse și aprobate 
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- 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 

Dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice, 

a personalului 

nedidactic 

- creșterea cu 50% a 

cursurilor/programelor  de formare 

profesională la care au promovat 

cadrele didactice și personalul 

nedidactic; 

- Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei  

- Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă a personalului 

- Participarea cadrelor didactice, în fiecare an școlar  la cursuri de 

perfecționare 

- Stimularea formării de mentori și realizarea de activități ale acestora în 

școală 

-Cadrele didactice să 

aibă minim 90 de 

credite în ultimii 5 

ani școlari 

Interesul elevilor 

pentru activitatea 

de învăţare 

- creșterea cu 30% a mediei generală a 

clasei la  FB la ciclul primar, peste 

9.00 la gimnaziu și peste 8.00 la 

profesională; 

- 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 

-Rezultatele  

statistice de la 

sfârșitul anului școlar 

Siguranţa elevilor 

în mediul școlar 

- reducerea la 0 a actelor ce pot duce 

la accidente și violenţa în mediul 

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 

 

-Numărul actelor de 

violență și accidente 

la sfârșit de an școlar 

Absenteismul / 

abandonul școlar 

- reducerea numărului de absențe 

nemotivate, cu 50% și a abandonului 

școlar la 0; 

- 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, clasele a XII-a 

-Rezultatele  

statistice de la 

sfârșitul anului școlar 

Politica de 

personal a școlii 

creșterea cu cel puțin 50% a 

personalului didactic titular pentru 

nivelul primar-gimnazial, cu cel puțin 

75% a personalului didactic titular 

pentru nivelul profesional și cu cel 

puțin 90% a personalului didactic 

titular pentru nivelul preșcolar 

- 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  

 

-Statul de funcții și 

de încadrare 
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Dezvoltarea bazei 

materiale 

- existența a cel puțin unei table smart 

în fiecare clasă/laborator/atelier/sală; 

- îmbunătățirea cu 50% a bazei 

didactice a școlii cu softuri 

educaționale, materile didactice, etc. 

- reîntregirea patrimoniului școlii cu 

clădirea internatului și mărirea 

capacității unității școlare 

- 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 

-Rapoarte 

administrativ - 

contabile 

Activitatea 

cercurilor la nivel 

de școală 

- existența a cel puțin 6 cercuri 

active la nivelul școlii; 

- 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 

-Situația cercurilor/ 

atelierelor la nivelul 

școlii în fiecare an 

școlar 

Implicarea 

comunității locale 

în activitatea școlii 

- creșterea nr. de parteneriate 

funcționale cu instituțiile locale, 

județene și naționale, fundații, 

asociații, cu 25%; 

- 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 

Contracte de 

parteneriat semnate  

Implicarea în 

proiecte europene 

- aprobarea și desfășurarea a cel puțin 

unui (1) proiect european pe an 

școlar, în calitate de coordonator / 

partener; 

- Derularea programelor cu co-finanțare europeană 

- Accesarea programelor europene de educație în sprijinul creșterii calității 

actului educațional 

 5 proiecte europene 

aprobate/desfășurate 

în calitate de 

coordonator/partener 

Statutul de Școală 

Europeană 

- menținerea statutului de Școală 

Europeană; 

- Implmentarea și finalizarea proiectelor educaționale la nivel local, refional, 

național și internațional 

- Participarea la competiții, concursuri, simpozionae, conferințe, etc. 

 

Promovarea 

imaginii școlii în 

comunitate 

- întreținerea site-ului școlii, a paginii 

de facebook a școlii 

- 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 

-Site-ul școlii – 

număr accesări 

Atragerea de 

resurse financiare 

extrabugetare 

- atragerea anual a cel puțin 10.000 de 

lei din resurse extrabugetare; 

- Îmbunătățirea calităţii şi eficacităţii educaţiei 

- Diversificarea și proiectarea realistă a resurselor bugetare pentru susținerea 

unei activități orientate pe satisfacerea beneficiarilor educaționali 

-Rapoarte contabile 

sfărșit de an  

 

 



 

Capitolul VI. VIZIUNEA ȘCOLII 

Viziunea noastră este de a deveni o instituție importantă de învățământ la nivel european privind 

educarea și dezvoltarea de competențe socio-profesionale la elevii cu deficiențe de auz și asociate, 

menite să-i ajute să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității locale. 

 

Capitolul VII: MISIUNEA ȘCOLII 

Misiunea noastră este de a oferi elevilor cu deficiențe de auz și asociate, oportunităţi de educaţie, de 

terapie-recuperare și de instruire profesională accesibile, de înaltă calitate, sprijinind creșterea calităţii 

vieţii, dezvoltarea carierei profesionale şi prosperitatea economică. 

 

Capitolul VIII. ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE  

 În fundamentarea Planului operațional de implementare a Planului de Acțiune al Școlii, 2021-

2026, 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 

 Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am 

formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale: 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1. Creșterea, în fiecare an școlar până în 2026, cu 5%, a populației 

școlare cu deficiențe de auz/deficiențe asociate. 

 

Necesitate:  În ultimii ani s-a putut observa o scădere a populației școlare la nivelul întregii țări și la 

nivel local - zona București-Ilfov. Urmare a dezvoltării serviciilor medicale de prevenire, depistare 

precoce și de intervenție timpurie este scăderea numărului copiilor cu deficiențe senzoriale 

auditive/asociate. Elevii deficienți de auz înscriși în învățământul de masă nu beneficiază de un proces 

educațional specific tipului de deficiență: curriculum adaptat, terapii și activități specifice, educație 

perceptiv-auditivă și tehnica vorbirii, kinetoterapie. Ca urmare, mulți dintre acești elevi sunt reorientați 

școlar spre învățământul special pentru deficiențe senzoriale.  

Fezabilitate: Atingerea acestei ținte se poate realiza prin acțiuni concrete de creștere a vizibilității școlii 

și de promovare a ofertei educaționale diversificate. Acestea presupun efortul tuturor angajaților unității 

și folosirea resurselor financiare și materiale incluse în bugetul școlii.   

Oportunitate:  Creșterea populației școlare la nivelul unității asigură dreptul la educație al copiilor cu 

deficiențe de auz/asociate din regiunea București-Ilfov, prin procesul instructiv-educativ și terapeutic-

recuperator specific, particularizat și individualizat. 

 

Opțiune strategică 1: Creșterea cu minim 15% a ratei de participare la educație a elevilor cu deficiențe 

de auz/ asociate, pe parcursul a 5 ani, până în 2026.  

Opțiune strategică 2: Dezvoltarea ofertei educaționale a școlii, prin acreditarea nivelului de 

învățământ preșcolar special și autorizarea provizorie a cel puțin unei noi calificări la învățământul 

profesional special, în perioada 2021-2026. 
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ȚINTA STRATEGICĂ 2. Creșterea integrării socio-profesionale cu minim 50% a procentului 

de elevi cu deficiențe de auz/deficiențe asociate, care finalizează ciclul gimnazial/profesional special, 

până în anul 2026. 

 

Necesitate: Ca urmare a analizei mediului intern din ultimii ani școlari, s-a putut constata că elevii 

noștri promovează examenul de competențe profesionale cu note de 10, calificative de FOARTE BINE 

și EXCELENT. Cu toate acestea, o mică parte dintre absolvenți se angajează pe piața muncii în 

domeniul calificării (Tipăritor offset), iar o și mai mică parte dintre ei, rămân angajați în domeniu o 

perioadă mai mare de 6 luni. 

Fezabilitate: Îndeplinirea acestei ținte nu necesită un efort financiar suplimentar, fiind nevoie în de 

resursele umane pe care unitatea le deține, de implementarea activităților ce duc la îndeplinirea țintei și 

de menținerea relației școală-elevi-părinți și după absolvire a școlii profesionale. Școala are o relație 

deosebită cu toți operatorii economici, aceștia asigurându-le locuri de muncă tuturor absolvenților 

noștri. 

Oportunitate:  Impactul realizării acestei ținte este unul pozitiv și se răsfrânge asupra comunității 

locale și  asupra tinerilor, educația oferindu-le acces la o carieră, la dezvoltare personală și materială. 

 

Opțiune strategică 1: Dezvoltarea serviciilor de orientare profesională, consiliere individuală şi a  

carierei, pe tot parcursul celor 5 ani școlari în vederea  creșterii cu minim 50 % a nr. de elevi din ciclul 

gimnazial/profesional special, participanți la aceste activități. 

Opțiune strategică 2: Încurajarea, în perioada 2021-2026, a  elevilor cu deficiențe de auz/asociate 

pentru continuarea studiilor și a învățării pe tot parcursul vieții, astfel încât procentul de 

promovabilitate la examene (Evaluare Națională, Examen de Competențe profesionale) să fie de cel 

puțin 75%. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 3.  Creșterea calității procesului instructiv-educativ și terapeutic-

recuperator, în perioada 2021-2026, și în condiţiile deosebite determinate de contextul mondial 

epidemiologic, astfel  încât cel puțin 50% din cadrele didactice din unitate să aplice metode active de 

învățare formale și nonformale (fizic și online). 

 

Necesitate:  Contextul mondial actual epidemiologic a impus regândirea și reorganizarea sistemului 

educațional, folosirea de noi metode educaționale, ca urmare a transferului din mediul școlar în mediul 

de acasă, a procesului instructiv-educativ și terapeutic-recuperator. Acest lucru a dus la impunerea 

utilizării, de către toate cadrele didactice, a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) și a 

celor asistive. 

Fezabilitate:  Această țintă va fi atinsă prin utilizarea tuturor resurselor materiale existente la nivelul 

unității, prin efortul tuturor cadrelor didactice care pot participarea la programe de formare și 

perfecționare de specialitate / TIC. 

Oportunitate:  Prin utilizarea TIC-ului, LMG-ului și a tehnologiilor asistive  în procesul instructiv-

educativ și terapeutic-recuperator în învățarea on-line crește șansa elevilor cu deficiențe de auz/asociate 

de a-și continua educația și în mediul de acasă. 

 

Opțiune strategică 1: Creșterea, față de anul școlar 2020-2021, a procentului de cadre didactice care 

să implementeze strategii de predare-consolidare-evaluare utilizând TIC, cu 25%, până în anul școlar 

2025-2026. 
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Opțiune strategică 2: Creșterea, în următorii 5 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 6 la 

examenul de Evaluare Națională, de la 16% la Limba și literatura română și 38,7% la matematică, la 

minim 30%, la  Limba și literatura română și minim 50% la matematică, prin utilizarea materialelor 

din biblioteca electronică în  procesul instructiv-educativ. 

Opțiune strategică 3: Creșterea nr. persoanelor din unitate care participă la cursuri de formare și 

perfecționare de la 20, în anul școlar 2020-2021, la minim  40 de persoane, până la sfârșitul anului 

școlar 2025-2026. 

 

 ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Creșterea, în fiecare an școlar până în 2026, cu mimim 5% a 

numărului de parteneriate educaționale, menite să sprijine dezvoltarea și promovarea unității 

școlare. 

Necesitate:  În urma analizei interne a școlii s-a constatat că un număr mare de elevi provin din familii 

defavorizate din punct de vedere financiar și material. Acești elevi și familiile lor au primit sprijin 

material/finaciar în urma acordurilor de parteneriat cu diferite fundații/asociații/biserici/ONG-uri 

(SENSE INTERNATIONAL ROMANIA -  dotare cu calculatoare/laptopuri, LIGHT INTO EUROPE 

și Biserica „Sfântul Nectarie” – rechizite școlare și birotică), care au condus la creșterea încrederii 

acestora în sistemul educațional implicând astfel reducerea abandonului școlar. 

Fezabilitate:  Vom realiza această țintă cu ajutorul resursei umane pe care o deține școala, a bugetului 

aprobat și sprijinul material/logistic/financiar oferit de diferitele fundații/asociații/ONG-uri cu care 

colaborăm.  

 Oportunitate:  Prin creșterea numărului de acorduri de parteneriat încheiate între școală și partenerii 

educaționali (fundații/asociații/ONG-uri etc.) se poate asigura accesul la educație al elevilor din medii 

sociale defavorizate, participarea elevilor cu deficiențe de auz/asociate la stagii de pregătire în țară și 

străinătate și baza materială necesară procesului intructiv-educativ și terapeutic-recuperator.  

 

Opțiune strategică 1: Încheierea a cel puțin 5 noi parteneriate educaționale cu diferite asociații, 

fundații, biserici, ONG-uri, în perioada 2021-2026. 

Opțiune strategică 2: Menținerea titlului de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, în perioada 2021-2026 și 

implementarea a minim 2 proiecte europene din programul Erasmus+. 

 

Motivaţia alegerii ţintelor strategice: 

Cea mai accesibilă rămâne educaţia şi instrucţia oferită de şcoală. În noul context, şcoala trebuie 

să atingă laturile cetăţeniei active, să devină un factor de coeziune şi solidaritate socială, un factor de 

echilibru, de armonie, să contribuie fundamental la crearea unui mediu sănătos împreună cu alte forţe 

cu impact educativ (biserica, mass-media, diverse structuri de formare profesională, etc.).  În noul 

context al descentralizării, al dinamicii pieței muncii, școala trebuie să armonizeze nevoile și aspirațiile: 

elevilor, cadrelor didactice, părinților, comunității locale, partenerilor sociali astfel încât să construiască 

împreună un mediu educațional eficient și atrăgător.  

În acest sens trebuie avut în vedere: 

 Eficientizarea activității și creșterea performanțelor școlii 

 Consultarea și implicarea comunității și a celorlalți beneficiari ai actului educativ în luarea 

deciziilor și în asigurarea calității 

 Creșterea relevanței ofertei educaționale prin corelarea acesteia cu cerințele pieței muncii, cu 

nevoile locale 

 Stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice la nivelul cadrelor 

didactice, al conducerii școlii și al elevilor.  



Capitolul IX. OPERAȚIONALIZAREA  ȚINTELOR STRATEGICE  

 

A. DOMENIUL FUNCȚIONAL ”CURRICULUM” 

ȚINTA STRATEGICĂ 1. Creșterea, în fiecare an școlar până în 2026, cu 5%, a populației școlare cu deficiențe de auz/deficiențe asociate. 

Opțiune strategică 1: Creșterea cu minim 15% a ratei de participare la educație a elevilor cu deficiențe de auz/ asociate, pe parcursul a 5 ani, până în 2026.  

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de realizare Termen Evaluare și 

monitorizare 

Creștere cu 15% a 

acțiunilor de promovarea 

a imaginii școlii în mass-

media și social-media, 

până la sfârștul anului 

școlar 2022-2023 

-Dezvoltarea anuală a ofertei educaționale 

a școlii 

-Popularizarea  ofertei educaționale a 

şcolii către Direcţiile de protecție a 

copiilor, CJRAE şi CMBRAE, prin mass-

media și social-media 

-Materiale 

promoționale 

-Articole, reportaje  

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

-Asistent social 

-Secretar 

-Director  

-Responsabil -

CIEC 

 

-Nr. de 

articole/reportaje în 

mass-media 

-Nr. de 

postări/distribuiri de  pe  

site/facebook – 

septembrie 

2023 

- Raport starea 

învățământului 

- apariții mass-media 

- recenzii, comentarii  

Creșterea, cu 15% a ratei 

de participare la educație 

a elevilor cu deficiențe de 

auz/deficiențe asociate 

(preșcolar, primar, 

gimnazial, profesional 

special), până la 1 

septembrie 2023 

-Consiliere și orientare în carieră 

-Activități de dezvoltare personală  

-Activități instructiv-educative și 

terapeutic-recuperatoare atractive, 

formale și nonformale, (LMG) 

-Activități extracurriculare și extrașcolare 

atractive cu comunitatea locală, 

implicarea bisericii, părinți 

-Mobilități ale elevilor în UE  

-Pliante, afișe, 

fluturaşi 

cu oferta educaţională 

-Programul Erasmus+ 

-Metodologia în 

vigoare 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

-Asistent social 

-Secretar 

-Director  

-Responsabil 

CIEC 

-Responsabilul cu 

proiectele 

educaționale 

-Existența  nr. mimin de 

elevi înscriși pentru 

fiecare nivel de 

învățământ (preșcolar, 

primar, gimnazial, 

profesional special) 

septembrie 

2023 

-Îndeplinirea planului 

de  şcolarizare  

-Cereri de înscriere/ 

-Dosare  

-Baza de date a şcolii 

 

Opțiune strategică 2: Dezvoltarea oferei educaționale a școlii, prin acreditarea nivelului de învățământ preșcolar special și autorizarea provizorie a cel puțin unei noi calificări la 

învățământul profesional special, în perioada 2021-2026. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de realizare Termen Evaluare și 

monitorizare 

Acreditarea nivelului de 

învățământ preșcolar 

special (grădiniță) până la 

sfârșitul anului școlar 

2022-2023. 

 

-Depunerea dosarului de evaluare externă 

pentru acreditarea nivelului de învățământ 

preșcolar 

-Pregătirea documentației de evaluare 

externă pentru acreditare 

-Activități demonstrative și interviuri cu 

responsabilii evaluării externe pentru 

acreditare 

-Cadre didactice 

-Personalul nedidactic 

-Elevi 

-Părinți 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

-Director  

-Contabil 

-Secretar 

-Administrator de 

patrimoniu 

-CEAC, CIEC 

-Responsabili de 

Comisii 

-Raportul 

responsabililor evaluării 

externe 

-Raportul 

responsabilului CEAC 

Iunie 2023 -Rapoartele de la 

CEAC, Comisii 

metodice 

-Raportul anual al 

stării învățământului 
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Autorizarea provizorie a 

unui nivel nou de 

învățământ profesional 

special (cofetar-bucătar 

sau mecanic de 

întreținere) până la 

sfârșitul  anului școlar 

2022-2023. 

 

-Depunerea dosarului de evaluare externă 

pentru autorizarea provizorie - nivel de 

învățământ profesional special 

-Pregătirea documentației de evaluare 

externă pentru autorizarea provizorie a 

noilor calificări 

-Activități demonstrative și interviuri cu 

responsabilii evaluării externe pentru 

autorizarea provizorie 

-Cadre didactice 

- Personalul 

nedidactic  

-Maiștri  

-Elevi 

-Părinți 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

-Director  

-Contabil 

-Secretar 

-Administrator de 

patrimoniu 

-CEAC 

-CIEC 

-Responsabili de 

Comisii 

-Raportul 

responsabililor evaluării 

externe 

-Raportul 

responsabilului CEAC 

Iunie 2023 -Rapoartele CEAC, 

Comisii metodice 

 

-Raport starea 

învățământului 

Elaborarea și avizarea a   

cel puțin 3 CDȘ-uri și 2 

CDL-uri în raport cu 

opţiunile elevilor şi cu 

nevoile comunităţii locale, 

în perioada 2021-2023 

-Aplicarea de  chestionare beneficiarilor 

educaționali privind nevoile reale de 

pregătire pt elaborare CDȘ/CDL 

-Stabilirea ofertei educaţionale bazată pe 

analiza de nevoi a beneficiarilor 

educaționali și a  pieței muncii, în 

domenii în care școala poate pregăti 

personal calificat (Tipăritor Offset) 

-Chestionare 

-Suporturi de curs 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

 

-Responsabilii 

Comisiei de 

Curriculum, 

Comisiilor 

Metodice 

-Reprezentanții 

agenților 

economici 

-CDȘ/CDL-urile 

elaborate și 

avizate de ISMB 

iunie 2023 -Rapoartele 

comisiilor metodice 

şi a Comisiei de 

Curriculum 

-Chestionare  

Dezvoltarea bazei 

materiale, prin dotarea a 

peste 50%  din  sălile de 

clasă şi a laboratoarelor 

pentru derularea optimă a 

activităților instructiv-

educative, terapeutic-

recuperatoare și a 

activităților practice la 

agenții economici 

parteneri, până la sfârștul 

anului școlar 2021-2023 

-Îmbunătățirea, dezvoltarea bazei 

materiale a școlii prin derularea 

proiectelor specifice 

-Formarea abilităților și deprinderilor 

elevilor din învățământul special în 

folosirea aparaturii existente 

-Atragere de sponsorizări în vederea 

achiziţionării de materiale didactice, de 

aparatură şi consumabile pentru tipografia 

din şcoală 

 

-Aparatura și dotările 

specifice sălilor de 

clasă, laboratoarelor și 

atelierelor de lucru 

(Tipografie) 

-Manuale, programe 

specifice de Tehnici 

poligrafice  

-Consumabile pentru 

atelierul de tipografie 

din şcoală 

-Diriginții 

-Cadre didactice 

-Profesori de 

pregătire practică/ 

Maiștrii 

 

 

-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 

 

 

 

Permanent  -Starea de funcționare 

a aparaturii 

-Monitorizarea 

frecvenței utilizării 

aparaturii din 

tipografie 

-Tabele şi grafice 

pentru instruirea 

practică  

Identificarea de noi agenți 

economici și menținerea 

celor deja existenți  în 

vederea desfășurării  

învățământului 

profesional-dual, în 

perioada 2021-2023 

-Realizarea unui dialog real, deschis și 

principial cu reprezentanții agenților 

economici din domeniul Tehnici 

Poligrafice 

-Participare Târgul de oferte ROMEXPO 

-Promovarea ofertei educaționale pentru 

învățământul profesional 

-Operatori economici 

-Agentia Nationala 

pentru Ocuparea fortei 

de Munca 

-Oferta educațională 

pentru învățământul 

profesional 

Director 

CA 

 

Inginer 

Maistru tipograf 

 

Existența contractelor 

semnate cu agenții 

economici parteneri 

30 iunie 

2023 

Centralizator 

contracte de 

parteneriat 

 

Contracte de 

pregătire practică cu 

operatorii economici 
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ȚINTA STRATEGICĂ 2. Creșterea integrării socio-profesionale cu minim 50% a procentului de elevi cu deficiențe de auz/deficiențe asociate, care finalizează ciclul 

gimnazial/profesional special, până în anul 2026. 

Opțiune strategică 1: Dezvoltarea serviciilor de orientare profesională, consiliere individuală şi a  carierei, pe tot parcursul celor 5 ani școlari în vederea  creșterii cu minim 50 % a nr. 

de elevi din ciclul gimnazial/profesional special, participanți la aceste activități. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

performanță 

Termen Evaluare și 

monitorizare 

Creșterea cu minim 50% a 

numărului de elevi care 

participă la activitățile de 

dezvoltare personală, în 

perioada 2021-2023. 

-Realizarea planificărilor la consiliere și 

orientare școlară pentru toate nivelurile de 

învățământ 

-Parcurgerea unor programe de dezvoltare 

personală a elevilor în cadrul orelor de 

curs, în orele de consiliere și orientare 

-Profesori de diferite 

specialități 

-Profesori diriginți 

 

Director 

 

Responsabilul 

Comisiei de 

Curriculum 

Existența 

chestionarelor, a 

testelor  şi analiza lor 

Permanent Chestionare  

 

Teste 

 

Participarea, în perioada 

2021-2023, a tuturor 

elevilor din anii terminali 

(cls. aVIII-a și aX-a 

gimnaziale, aXII-a 

profesionale), la 

activitățile de consiliere și 

orientare școlară și a 

carierei 

-Întocmirea graficului de activități privind 

furnizarea serviciilor de consiliere și 

orientare școlară și profesională 

-Realizarea activităților de consiliere și 

orientare școlară și profesională 

-Pliante, oferte 

educaționale – alte 

școli și oferta Școlii 

Profesionale Speciale 

pt Deficienți de Auz 

”Sfânta Maria” 

-Bursa locurilor de 

muncă pentru 

absolvenți  

Diriginți 

 

Responsabilul 

Comisiei de 

Orientare Școlară 

și Profesională 

 

Director  

Participarea la târguri 

de oferte educaționale 

și la târguri de oferte de 

locuri de muncă 

 

Nr de elevi înscriși 

într-o altă formă de 

învățământ sau angajați 

31 august 

2023 

Chestionare  

 

Foi de traseu 

educațional 

Opțiune strategică 2: Încurajarea, în perioada 2021-2026, a  elevilor cu deficiențe de auz/asociate pentru continuarea studiilor și a învățării pe tot parcursul vieții, astfel încât 

procentul de promovabilitate la exemene (Evaluare Națională, Examen de Competențe profesionale) să fie de cel puțin 75%. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

realizare 

Termen Evaluare și 

monitorizare  

Reducerea nr. de absențe 

cu 50% și eliminarea 

tuturor cazurilor de 

abandon școlar,  în rândul 

elevilor Școlii Profesionale 

Speciale pentru Deficienți 

de Auz ”Sfânta Maria”, 

până la 30 iunie 2023. 

 

-Elaborarea unui program de consiliere şi 

de sprijinire a elevilor cu probleme 

emoționale, de disconfort școlar, cu 

probleme de învățare, cu tendinţe de 

absenteism și abandon şcolar etc. 

-Monitorizarea respectării procedurii de 

înregistrare  a prezenței zilnice a elevilor 

în catalog 

-Diversificarea ofertei educaţionale  

-Organizarea de activităţi extracuriculare 

atractive pentru elevi 

-Întâlniri cu părinţii 

-Procedura 

operaţională privind 

înregistrarea prezenței  

-Roll-up şi pliante 

cu oferta educaţională 

-Întâlniri cu 

reprezentanţi ai 

Protecţiei Copilui 

Scrisori către Primării, 

DGAS PC, CJRAE 

-Planul de activităţi 

pentru activităţi 

extracurrculare 

-Site şcoală 

Facebook şcoală 

Responsabilul 

Comisiei de 

monitorizare a 

frecvenței 

 

Diriginți 

Cadrele didactice  

 

Director 

 

 

 

 

Scăderea cu minim 

10% a procentului 

privind  nr de absenţe 

pentru anul în curs 

comparativ cu anul 

trecut şcolar 

 

30 iunie 

2023 

Raportul Comisiei  

de monitorizare a 

frecvenței 

 

Planuri de remediere 

a 

situațiilor generatoare 

de 

absenteism și de 

prevenire a 

abandonului școlar 

 

 



Planul de acțiune al școlii (2021-2026) 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți De Auz ”Sf. Maria 

Creșterea cu 50% a nr. de 

elevi care au dobândit 

competențe cheie în 

vederea integrării sociale 

și a inserției profesionale, 

până la sfârșitul a anului 

școlar 2022-2023  

 

-Monitorizarea progresului fiecărui elev 

-Evaluarea elevilor privind dobândirea 

competențelor cheie 

-Asistenţe la orele de de cultură generală, 

de specialitate, de instruire practică și 

cultură de specialitate 

-Vizite la operatorul economic 

-Colaborarea cu familiile elevilor şi cu 

instituţiile abilitate în scopul 

monitorizării traseului urmat de 

absolvenţii şcolii (cls. aVIII-a, aX-a 

gimnazial, aXII-a profesional) 

-Elevii înscriși în 

învățământul special 

-Programele şcolare 

-Fişe de lucru 

-Interviu cu mentorul 

pentru pregătire 

practică 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

 

 

Director 

 

Diriginții 

 

Mentorul pentru 

practică 

 

Contabilul  

Rezultatele obţinute de 

elevi  

 

Frecvenţa de 100% la 

ore 

 

Numărul de burse de 

merit alocate elevilor 

sfârșitul a 

anului școlar 

2022-2023 

-Teste 

-Fişe de asistenţă la 

ore 

-Fișe de monitorizare 

a progresului 

-Baza de date 

privind traseul 

absolvenţilor 

şcolii. 

-Contracte de practică 

cu operatorii 

economici 

-Convenţii de 

practică pentru 

fiecare elev 
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B. DOMENIUL FUNCȚIONAL  ”RESURSE UMANE” 

ȚINTA STRATEGICĂ 3.  Creșterea calității procesului instructiv-educativ și terapeutic-recuperator, în perioada 2021-2026, și în condiţiile deosebite determinate de contextul 

mondial epidemiologic, astfel  încât cel puțin 50% din cadrele didactice din unitate să aplice metode active de învățare formale și nonformale (fizic și online). 

Opțiune strategică 1: Creșterea, față de anul școlar 2020-2021, a procentului de cadre didactice care să implementeze strategii de predare-consolidare-evaluare utilizând TIC, cu 25%, 

până în anul școlar 2025-2026. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

realizare 

Termen Evaluare și 

monitorizare 

Dezvoltarea bazei 

materiale, prin 

dotarea a 50% din  

sălile de clasă şi a 

laboratoarelor cu 

mijloace moderne 

de TIC până la 

data de 30.06.2023 

-Dotarea sălilor de clasă cu table 

interactive/SMART 

- Dotarea tuturor laboratoarelor cu laptopuri și 

videoproiectoare 

- Achiziția de softuri educaționale interactive 

neceasare în procesul instructiv-educativ și în 

procesul de evaluare 

Cadre didactice 

 

Fonduri extrabugetare 

Director 

 

Administrator 

financiar 

 

Coordonator 

Programe și 

proiecte 

educaționale 

-Existența table-lor 

interactive în 50 % 

din totalul sălilor 

de clasă 

-Existența unui 

laptop și a unui 

videoproiector în 

fiecare laborator 

-Softuri 

educaționale 

30.06.2023 Facturi 

Liste de inventar 

 

Formarea a 50% 

din cadrele 

didactice în 

utilizarea instrum-

entelor TIC, în 

procesul didactic, 

în perioada 2021-

2023 

 

- Identificarea  cadrelor didactice care au nevoie 

de perfecționare în domeniul TIC 

- Căutarea ofertelor  de formare 

- Întocmirea programului de formare profesională 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare și perfecționare – domeniul TIC, la nivel 

național/ internațional 

-Cadre didactice 

-Materiale de birotică 

și papetărie 

-Oferta de formare  

-Site-urile furnizorilor 

de programe de 

formare 

-Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Director 

 

Responsabil 

Comisia de 

formare și 

perfecționare 

 

CEAC 

Nr cadre didactice 

participante  la 

cursuri de formare  

Nr cadre didactice 

care folosesc 

mijloace 

modernede predare  

Sept 2023 Nr credite obținute la 

cursuri 

Certificate absolvire 

cursuri/ Atestate  

Diplome de 

participare 

Fișele de evaluare 

anuală 

Chestionare de 

satisfacție  

Opțiune strategică 2: Creșterea, în următorii 5 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 6 la examenul de Evaluare Națională, de la 16% la Limba și literatura română și 38,7% 

la matematică, la minim 30%, la  Limba și literatura română și minim 50% la matematică, prin utlizarea materialelor din biblioteca electronică în  procesul instructiv-educativ. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

realizare 

Termen Evaluare și 

monitorizare 

Crearea unei 

biblioteci 

electronice, cu 

minim 2 materiale 

electronice pentru 

fiecare unitate de 

învățare la limba 

română și mate-

matică, pt fiecare an 

de studiu, în 

-Identificarea nevoilor privind materialele 

electronice pt asigurarea unui proces didactic de 

calitate și creșterea motivației elevilor pentru 

participarea la orele de curs 

- Identificare de platforme e-learning de învățare 

- Participare la activități de diseminare a unor 

experiențe și bune practici 

 - Participare la activitățile de jobshadowing 

(programul Erasmus+) 

-Lecții demonstrative în comisiile metodice 

Cadre didactice 

 

Accesul la internet 

 

Site-urile furnizorilor 

de programe și creare 

de softuri  

 

Suporturi de curs, 

ghiduri metodice 

Director 

 

Cadre didactice 

 

Informatician 

 

Comisia de 

curricullum 

 

Materiale video 

 

Jocuri didactice 

 

Prezentări ppt. 

 

Softuri 

educaționale 

 

Filme didactice 

Sept. 2023 -Nr materiale 

didactice electronice 

din bibliotecă 

-Nr de materiale 

didactice/auxiliare 

avizate de ISMB/ME 

 

Fișe de evaluare 

 

Fișe de monitorizare a 
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perioada 2021-2023 

 

 

 

 

-Activități de mentorat  

-Crearea de materiale electronice de cadre 

didactice  

-Colectarea materialelor didactice într-o 

bibliotecă electronică 

 

Laptop performant 

 

Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

 

Portofoliile elevilor 

 

Portofoliile 

profesorilor 

progresului 

 

Date statistice 

Crearea de manuale 

și auxliare didactice 

electronice, cu 

minim 2 materiale 

electronice pentru 

fiecare unitate de 

învățare la limba 

română și 

matematică, pentru 

fiecare an de studiu, 

în perioada 2021-

2023 

-Identificarea nevoilor privind manualele  și 

auxliarele didactice electronice pt deficienții de 

auz (inclusiv LMG) 

- Identificare de platforme e-learning de învățare 

- Participare la activități de diseminare a unor 

experiențe și bune practici 

 - Participare la activitățile de jobshadowing 

(programul Erasmus+) 

-Lecții demonstrative în comisiile metodice 

-Activități de mentorat  

-Crearea de manuale și auxiliare electronice  

-Colectarea materialelor didactice într-o 

bibliotecă electronică 

-Cadre didactice 

-Accesul la internet 

-Site-urile furnizorilor 

de programe și creare 

de softuri  

-Suporturi de curs, 

ghiduri metodice 

-Laptop performant 

 

Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Director 

 

Cadre didactice 

 

Informatician 

 

Comisia de 

curricullum 

 

-Manuale 

electronice 

-Materiale video 

-Jocuri didactice 

-Prezentări ppt. 

-Softuri 

educaționale 

-Filme didactice 

-Portofoliile 

elevilor 

-Portofoliile 

profesorilor 

Sept. 2023 -Nr de materiale 

didactice electronice 

existente în bibliotecă 

-Nr de materiale 

didactice/auxiliare 

avizate de ISMB/ME 

-Fișe de evaluare 

-Fișe de monitorizare 

a progresului 

-Date statistice 

Creșterea cu 50% a  

nr. de  cadre 

didactice care aplică 

metode active de 

învățare, formale și 

nonformale, cu 

ajutorul TIC, 

respectând 

particularitățile 

elevilor, în 2021-

2023 

- Participare la activități de diseminare a unor 

experiențe și bune practici 

 - Participare la activitățile de jobshadowing 

(programul Erasmus+) 

-Lecții demonstrative în comisii metodice 

- Implementarea metodelor active de învățare și a 

metodelor alternative de evaluare;  

-Adaptarea stilului de predare și a strategiilor la 

particularitățile și nevoile de învățare si de 

comunicare specifice grupurilor de elevi 

-Activități remediale 

Acces la Internet și la 

biblioteca electronică 

 

Table SMART 

 

Dispozitive electronice  

 

Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Cadre didactice 

 

Informatician 

 

Responsabilul cu 

formarea și 

perfecționarea 

cadrelor didactice 

 

Director 

 

-Nr de lecții 

demonstrative la  

clasă cu ajutorul 

TIC 

-Nr de  cadre 

didactice care 

accesează 

materialele 

electronice din 

biblioteca 

electronică 

Iulie 2023 -Fișe asistență la clasă 

-Fișe de evaluare 

-Cataloage clase 

-Notele obținute la 

examenul de Evaluare 

Națională 

-Diplome și certificate 

de participare 

-Rapoarte de activitate 
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C. DOMENIUL FUNCȚIONAL „DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE” 
ȚINTA STRATEGICĂ 4.  Creșterea, în fiecare an școlar până în 2026, cu mimim 5% a numărului de parteneriate educaționale, menite să sprijine dezvoltarea și promovarea 

unității școlare. 

Opțiune strategică 1: Încheierea a cel puțin 5 noi parteneriate educaționale cu diferite asociații, fundații, biserici, ONG-uri, în perioada 2021-2026. 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

realizare 

Termen Evaluare și 

monitorizare 

Derularea și 

finalizarea tuturor 

proiectele deja 

aprobate, la nivel 

local, național și 

internațional, în 

perioada 2021-2023 

-Identificarea posibililor parteneri și semnarea de 

noi contracte educaționale 

-Încheierea unor proiecte de parteneriat cu agenții 

economici/ONG-uri, etc. 

-Personalul școlii 

-Contracte de 

parteneriat 

-Calculatoare, 

imprimante, 

consumabile 

 

-Responsabil  

proiecte 

educaționale 

-Director  

-Reprezentanții 

agenților 

economici/ 

ONG-urilor, etc. 

Existența 

contractelor de 

parteneriat semnate 

în anul școlar 2022-

2023 

An școlar 

2022-2023 

Centralizator de 

contracte de 

parteneriat 

 

Procese verbale de 

recepţie a lucrărilor  

Aprobarea și 

avizarea de cel 

puțin 2 proiecte 

educaționale la 

nivel local, național 

și internațional, în 

vederea dotării 

laboratoarelor și 

atelierelor școlare 

cu materiale 

didactice și 

echipament 

performant, în 

perioada 2021-2023 

-Identificarea posibililor parteneri și semnarea de 

noi contracte educaționale 

-Încheierea unor proiecte de parteneriat cu agenții 

economici/ONG-uri, etc. 

Personalul școlii 

 

Contracte de 

parteneriat 

Responsabil  

proiecte 

educaționale 

Director  

 

Reprezentanții 

agenților 

economici/ONG-

urilor, etc. 

Existența 

contractelor de 

parteneriat semnate 

în anul școlar 2022-

2023 

An școlar 

2022-2023 

Centralizator de 

contracte de 

parteneriat 

Procese verbale de 

recepţie a lucrărilor 

 

Facturi cu materiale 

și echipamente 

achiziționate 

Opțiune strategică 2: Menținerea titlului de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, în perioada 2021-2026 și implementarea a minim 2 proiecte europene din programul Erasmus+ 

Obiective specifice Activități Resurse umane și 

materiale 

Responsabili Indicatori de 

realizare 

Termen Evaluare și 

monitorizare 

Asigurarea 

implementării 

tuturor proiectelor 

europene finanţate 

din programul 

Erasmus + 

coordonate de 

Şcoala Profesională 

Specială pentru 

Deficienţi de Auz 

-Selectarea cadrelor didactice şi a elevilor 

participanţi în programul Erasmus+: 

1.  Acțiunea KA1 – a. The Educational And 

Vocational Path Of The Hearing Impaired Student 

Between Option And Decision 

-OPT-ED!”-2020-2022 

b. Fiecare copil este important!Pregătirea 

profesorilor pentru o educație incluzivă a copiilor 

cu dizabilități”  

(T-EACH!) 

Programul Erasmus+ 

 

Contracte de finanțare 

 

Site-uri proiecte 

 

Site şcoală 

Facebook şcoală 

 

Contracte de 

Manageri proiecte 

 

Echipe de 

management și de 

implementare a 

proiectelor 

 

 

-Derularea optimă a 

programelor 

-Existența Fișelor 

de monitorizare, a 

rapoartelor 

intermediare și a 

planurilor de 

implementare 

-Participarea a cel 

puţin 50% dintre 

Sept. 2023 

 

Rapoarte 

intermediare  

 

Chestionare 

 

Fișe de monitorizare 

şi evaluare 

 

Interviuri cu elevi, 

părinţi, cadre 
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„Sf. Maria”, în 

perioada 2021-2023 

 

2019-2022 

2.Acțiunea KA2 –  

a. Bullying and cyberbullying in the world of 

silence and not only”- Be cyberwise! 

2020-2022 

b. Equalizing the chances of success in life of pre-

university students through a 

quality digital education 

(Q-Ed!)-2020-2022 

c. Innovative Teaching Against  Bullying- ITAB! 

2020-2023 

-Participarea cadrelor didactice și a elevilor în 

cadrul proiectelor europene 

-Diseminarea şi valorizarea activităţilor şi 

rezultatelor din proiecte 

-Organizarea de workshop-uri 

parteneriat cu 

ANPCDEFP 

 

Universitatea 

Bucureşti, 

SIVECO 

Fundația Sense 

Inernational Romania 

Fundatia Light into 

Europe 

 

părinţi la workshop-

uri 

-Participarea a cel 

puţin 100 cadre 

didactice din şcolile 

din Bucureşti şi din 

ţară la activităţile de 

diseminare şi 

valorizare 

-Realizarea 

activităţilor 

planificate, conform 

diagramei Gantt 

pentru primul an de 

implementare 

didactice 

 

Planuri de 

diseminare 

 

Procese verbale 

diseminare 

Rapoarte de 

activitate 

 

 

Accesarea a cel 

puțin unui program 

european de 

educație în sprijinul 

creșterii calității 

actului educațional, 

în perioada 2021–

2023 

 

 

-Realizarea unei analize de nevoi şi stabilirea 

obiectivelor pentru un nou proiect 

-Implicarea cadrelor didactice în parteneriate și 

accesarea programelor europene, prin depunere de 

aplicaţii în diferite programe 

-Identificarea de parteneri 

-Participare la vizite de studiu şi schimburi de 

experienţă cu şcoli din UE 

-Continuarea activităţilor din cadrul CLUBULUI 

EUROPEAN  din unitate 

Programele europene  

Erasmus+ 

 

Clubul European 

 

Programele CAEN, 

CAERI, CAEMB 

 

Programele finanţate 

din fonduri structurale 

Director 

 

Coordonatorul de 

programe și 

proiecte educative 

 

Coordonatori 

proiecte 

-Număr de proiecte 

europene depuse şi 

aprobate 

- Număr de  

participanţi ( elevi 

şi profesori) la 

vizite de studiu, 

mobilităţi, 

schimburi de 

experienţă 

Sept. 2023  Chestionare 

 

Analiza de nevoi 

 

Depunere de aplicaţii 

 

Acorduri de 

parteneriat 

Rapoarte comisii 

Desfășurarea a cel 

puțin unei activități 

extraşcolare şi 

extracurriculare în 

fiecare lună în 

perioada 2021–2023 

-Planificarea și derularea de activităţi extraşcolare 

şi extracurriculare atractive, motivante, incluzive 

și nediscriminatorii, bazate pe principiile 

dezvoltării durabile 

-Cadre didactice 

-Elevi  

-Părinți  

-Reprezentanți ai 

comunității locale, 

ONG-urilor, etc. 

-Director 

-Coordonatorul de 

programe și 

proiecte educative 

-Coordonatori 

proiecte 

Nr de activităţi 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

desfășurate lunar 

Aug. 2023 -Procese verbale ale 

activităților 

-Rapoartul Comisiei 

programe și proiecte 

educative 

 



9.1.  PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR VIITOR 2022-2023 

 

 Tipul școlii este de Școală Profesională și are următoarele forme de școlarizare: 

- Învăţământ preșcolar special (1 grupă de grădiniță) 

- Învățământ primar special (clasele Pregătitoare - clasa a IV a) 

- Învățământ gimnazial special (clasele V-VIII/X) 

- Învățământ profesional special (clasele IX-XII) 

 Școala Profesională Specială Pentru Deficienți De Auz ”Sfânta Maria” este o unitate școlară 

pentru învățământ special cu deficiențe de auz, finanțată din resurse publice, adoptând sistemul 

tradițional de învățământ de zi: 

• Predarea se face în limba română 

• limbi studiate: engleză la clasele de tip A 

 Calificările, Standardele de Pregătire Profesională şi Curriculum-ul prevăzute în noul Sistem 

Român Naţional al Calificărilor Profesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul Educaţiei în colaborare 

cu angajatori reprezentativi pentru toate profilurile din ţară, răspund nevoilor actuale  de a furniza 

sectoarelor economice, forţă de muncă pregătită, eficientă, uşor de format şi flexibilă, potrivit 

schimbărilor de pe piaţa muncii.  

 

 

9.2. Plan de parteneriat al şcolii  

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 - 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”, spiritul 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, iar ei oferă 

spectacole şi manifestări artistice. 
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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) Colaborarea cu Poliţia locală; 

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. 

 

9.3. Plan de dezvoltare profesională a personalului  

 Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul 

organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi 

informaţionale. Managementul resurselor umane cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de 

oameni, atenţie şi profesionalism.  

 Resursa umană este principalul vector al difuziei inovării. Relevanţa sa creşte exponenţial în 

cadrul unei instituţii unde motorul afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual şi material. 

Dezvoltarea resurselor umane este un proces continuu şi de mare responsabilitate. Procesul de 

dezvoltare a resurselor umane trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, 

socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani.  

 

PROFESIONALISMUL  

A fi profesionist înseamnă să lucrezi după cele mai înalte standarde, să creezi o atmosferă în care toţi 

cei prezenţi să se implice, să transmiţi viziunea muncii tale.  

A fi profesionist înseamnă a fi predictibil: toţi cei din jurul tău se aşteaptă să fii foarte bun!  

 

PERFORMANŢA  

A fi performant înseamnă să obţii rezultate, să fii competitiv, să fii flexibil. A fi performant înseamnă a 

fi profitabil.  

 

PASIUNEA  

A avea pasiune înseamnă să pui suflet şi dăruire în tot ceea realizezi. 

 Strategia de dezvoltare a resurselor umane are obiective strategice în cadrul cărora se 

individualizează direcţii de dezvoltare ce conduc spre formularea unor obiective specifice în scopul de 

a optimiza activitatea instituţiei.  
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 OS I - Eficientizarea activităţii resursei umane  

Direcţii de dezvoltare:  

1. Ridicarea standardelor de performanţă, astfel încât prin competiţie şi competitivitate personalul să-

şi atingă dezideratele propuse. Evaluarea anuală a corpului didactic se realizează pe baza activităţii 

depuse.  

Criteriile de apreciere a performanţei personalului didactic vor avea în vedere:  

a. activitate profesională;  

b. elaborarea de materiale didactice;  

c. activitatea cu elevii.  

2. Competenţe manageriale sporite pentru cadrele didactice din funcţiile de conducere  

3. Optimizarea interrelaţiilor ierarhice prin identificarea unor mecanisme mai eficiente pentru 

consultarea şi comunicarea cu personalul didactic.  

4. Eficientizarea activităţii personalului auxiliar printr-o organizare superioară şi diversificarea 

formelor de comunicare şi cooperare.  

5. Orientarea permanentă spre rezultat la toate categoriile de personal.  

6. Diversificarea formelor de motivare.  

 

 OS II - Formarea continuă a personalului  

Direcţii de dezvoltare:  

1. Promovarea unei politici flexibile şi eficiente a specializării prin stagii de pregătire şi formare, 

schimburi de experienţă/mobilităţi, activităţi de training.  

2. Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în contextul strategiei calităţii.  

3. Politică de mobilitate internă flexibilă, stimulativă a personalului (promovare, reconversie)  

4. Promovarea şi susţinerea colaborării cu cadre didactice din alte unități de învățământ preuniversitar  

5. Dezvoltarea programelor interdisciplinare  

 

 OS III – Managementul modern al carierei  

Direcţii de dezvoltare:  

1. Reorientarea politicii de personal spre cultivarea profesionalismului, a criteriilor de 

competitivitate.  

2. Evaluarea şi optimizarea permanentă a competenţelor.  

3. Orientarea cadrelor didactice pe anumite direcţii de predare prin reducerea schimbării de la an la an 

a disciplinelor/modulelor din fișa de încadrare.  

4. Sprijinirea ridicării nivelului profesional şi a expertizei educaționale prin promovare.  

5. Asigurarea unor condiţii de desfăşurare a activităţii didactice corespunzatoare.  

6. Instituţionalizarea mentoratului cu rol major în formarea, selecţia, dezvoltarea şi socializarea 

tinerilor specialişti.  

 

 OS IV – Managementul eficient al resurselor umane ale personalului didactic-auxiliar și 

nedidactic  

 Personalul didactic auxiliar și nedidactic constituie o pondere destul de mare în cadrul unității 

școlare, total 20, din care personal didactic auxiliar: 14 și personal nedidactic: 6. 

 În strategia resurselor umane este necesară o preocupare continuă pentru eficientizarea muncii 

personalului nedidactic auxiliar.  

 Obiective specifice:  

1. Asigurarea evaluării periodice medicale a personalului didactic auxiliar și nedidactic  
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2. Desfăşurarea unor programe de formare profesională continuă/training în vederea creşterii 

competenţei profesionale.  

3. Proiectarea fişelor de post după criterii transparente în vederea implementării unui management al 

calităţii muncii și cuantificarea rezultatelor.  

4. Proiectarea unui sistem de evaluare profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic.  

 

9.4. Plan de dezvoltare a conducerii  

OS I: Formarea continuă a personalului de conducere  

Direcții de dezvoltare:  

1) Participarea la cursuri de formare continuă și de perfecționare a personalului de conducere în raport 

cu standardele de management educațional european  

2) Promovarea de politici și strategii de formare continuă prin stagii de formare în străinătate, proiecte 

europene, vizite de studiu  

3) Promovarea şi susţinerea colaborării cu personalul de conducere din alte unități de învățământ 

preuniversitar din țară și străinătate  

 

OS II: Management modern al conducerii  

Direcții de dezvoltare:  

1) Urmărirea implementării rolurilor manageriale în toate ariile de activitate majoră pentru a dezvolta 

caracteristici instituționale de calitate  

2) Creșterea calității procesului instrutiv-educativ, a nivelului de performanță al cadrelor didactice 

prin redefinirea rolului managerului școlar european  

3) Consolidarea și dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ  

4) Optimizarea relației școală-comunitate prin promovarea unei politici de colaborare cu autoritățile 

administrative, organizații neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituției  

5) Adaptarea activităților didactice derulate în școală la necesitățile pieței muncii, prin școlarizarea 

unor domenii profesionale de actualitate și perspectivă  

 

Capitolul X. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 

 

10.1. Proces de consultare în vederea elaborării PAS 

În elaborarea planului de acțiune al școlii am consultat: 

- Cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea 

misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

- Reprezentanți ai părinților și comunitatea locală pentru a determina așteptările acestora și modul în 

care acestea au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care beneficiarii indirecți doresc să 

le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare; 

- Consultările au fost realizate în perioada iunie-septembrie 2021, în perioada de elaborare PAS. 

 

10.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 

Monitorizare și evaluare 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

o întocmirea setului de date care să sprijine monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele și 

informațiile sunt colectate în “baza de date a școlii”); 

o analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

o evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse; 
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o costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

o calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 

 

Monitorizarea se va realiza prin : 

• deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine 

structurate”; 

• rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate impropriu”; 

• stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete; etc. 

 

 Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi 

va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

• eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

• economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

• eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

• efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; 

 În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor 

serviciilor educațioanle oferite de școala noastră. 

 

Monitorizarea inovației 

 Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere ca inovația, creativitatea 

reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației: 

• măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, 

elevi, actori educaționali din comunitate s.a. adoptă / participă / inițiază procese de schimbare; 

• măsura în care cei implicați corectează / remediază și îmbunătățesc / crează o anumită schimbare, în 

concordanță cu cerințele din standardele de calitate; 

 

 Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-

zisă:  

• stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, 

• impactul asupra mediului intern și cel extern,  

• nivelul costurilor,  

• oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

 

 Planurile operaȚionale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la 

realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care 

le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din 

evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea învățământului 

din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la 

sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale 

asociate semestrului încheiat. 

 Directorul școlii este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan și are datoria de a interveni 

pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune. 

 

 Revizuirea PAS se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie – noiembrie, 

pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar 

încheiat și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecti ai școlii. 
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Monitorizare și revizuire - PAS 2021-2026 

 

Director,     

Florica STOICA 

 

Acțiune Responsabili 
Rezultate 

aşteptate 
Indici de realizare Termen 

Intensificarea acțiunilor 

de popularizare a școlii în 

vederea 

realizării planului de 

școlarizare 

Comisia de 

orientare şcolară 

şi profesională 

Creşterea 

numărului             

de elevi ai 

şcolii 

Gradul de realizare a 

planului de şcolarizare 

de 100% 

Permanent  

Elaborarea unui 

mecanism de adaptare           a 

CDL-urilor la 

competențele specifice 

solicitate de angajatorii 

locali 

Catedra tehnică Îmbunătăţirea 

parteneriatelor  

cu agenţii 

economici 

Creşterea nivelului de 

absorbţie a absolvenţilor pe 

piaţa muncii cu 50% 

Creşterea calităţii pregătirii 

practice a elevilor-100% 

promovabilitate la examenul  

de certificare a 

competenţelor profesionale 

10 sept. a – 

fiecare  an 

școlar 

Identificarea agenților 

economici pentru a 

asigura formarea 

profesională  - învățămînt 

profesional special dual; 

Antrenarea agenților 

economici în 

realizarea/actualizarea 

CDl-urilor conform 

cerințelor acestora 

Catedra tehnică Îmbunătăţirea 

parteneriatelor 

cu  agenţii 

economici 

Realizarea convenţiilor de 

practică cu doi noi agenți 

economici              

Diversificarea 

activităţilor practice cu 

elevii  

Diversificarea 

competenţelor specifice 

meseriei 

15 sept. – 

fiecare an 

școlar 

Dezvoltarea resurselor 

umane/materiale (spații și 

dotari specifice) la nivelul 

unității școlare 

Director  

 

Responsabili cu 

formarea 

Continuă 

 

Administrator 

de patrimoniu 

Creşterea 

calităţii 

procesului 

de instruire 

şi educare 

Rezultatele la învăţătură  

Creşterea nivelului de 

absorbţie a absolvenţilor 

pe piaţa muncii cu 50%  

Număr cursuri de 

perfecţionare urmate de 

cadrele didactice 

Permanent 

Consilierea tinerilor 

privind cariera, asigurarea: 

- nivelului 3 de 

calificare 

- accesul în 

învăţământul liceal 

Comisia 

diriginţilor 

Comisia de 

orientare 

școlară 

Creşterea 

interesului 

elevilor pentru 

continuarea 

studiilor 

Realizarea a planului de 

şcolarizare de 100%  

 

Permanent 

Consilierea 

elevilor/părinților pe 

perioada formării 

profesionale privind 

cererea și tendința 

înregistrată pe piața  forței 

de muncă 

Diriginţi Creşterea 

interesului  

elevilor 

pentru 

formarea 

profesională 

Creşterea nivelului de 

absorbţie a absolvenţilor 

pe piaţa muncii cu 50% 

Permanent 


