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PARTEA I  

 DIMENSIUNEAăSTRATEGIC  

 

1. VIZIUNEA COLIIă 
 

 

 

C.....   colaborare     

S .......  sprijin 

E......    egalitate  

I.......    integrare  

 

 

 ,,Împreună colaborăm pentru a sprijini  și 

a susține egalitatea de șanse a copiilor cu 

nevoi speciale în scopul integrării în 

societate., 
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2. MISIUNEAă COLII 
Centrulă colarăpentruăEduca ieăIncluziv ăAradăesteăoăunitateădeăînv mânt,ăcareăfaceăparteădină

re eauaăşcolar ,ăavândăcaăscopăşiăfinalitateărecuperarea,ăcompensarea,ăreabilitareaăşiăintegrareaăşcolar ă

şiăsocial ăaădiferitelorăcategoriiădeăcopii/elevi/tineriăcuădeficien e. 

Misiuneaăşcoliiănoastreăesteăs ăfurnizezeăoăeduca ieădeăcalitateăpentruăto iă(copiiăşiăadul i)ăprină

respectareaă drepturiloră fiec ruiă copilă deă a-şiă dezvoltaă poten ialulă s uămaximă înă ritmă propriu,ă s ă leă

formezeăabilit iăprinăpromovareaăcooper rii,ătoleran ei, respectului reciproc. 

Misiuneaănoastr ăesteădeăaăîn elegeăşiăaăneăadaptaălaăcapacit ileă individuale aleăfiec ruiaăprină

folosireaătehnicilorădeăinstruireăşiăevaluareădiferen iateăcareăs ăasigureăeficien aăeduca iei. 

Centrulă colarăpentruăEduca ieăIncluziv ăAradăasigur ăaccesulălaăeduca ieătuturorăcopiilor,ăprină

educa ieăformal ăşiăserviciiăeduca ionaleăacordateăcopiilorăcuăcerin eăeduca ionaleăspeciale,ăşcolariza iă

atâtăînăînv mântulăspecial,ăcâtăşiăînăînv mântulădeămas ,ăprecumăşiăpersonaluluiăcareăeste implicat 

înăeduca iaăacestora. 

Şcoalaă noastr ă îşiă propuneă s ă creezeă ună mediuă atractivă şiă prietenosă precumă şiă oă ofert ă

curricular ăaccesibil ăcare s  descopereă iăs ăvalorificeăpoten ialulăfiec ruiăcopil. 

 

,,C.S.E.I. Arad nu îşi pune întrebarea cum trebuie să se schimbe copilul pentru că este 

diferit, ci mai degrabă cum trebuie să se schimbe şcoala pentru a-l putea accepta așa cum este…  

 
 

3. DESCRIEREAăORGANIZA IEIăŞCOLARE 

3.1 Scurt istoric şi baza materială 

 Înv mântulă specială şiă specială integrată esteă parte component ă aă sistemuluiă na ională deă

înv mântă preuniversitar,ă reprezentândă oă form ă deă instruireă şcolar ă diferen iat ,ă adaptat ă şiă deă

asisten ăeduca ional ,ăsocial ,ămedical ăcomplex ,ădestinat ăpersoanelorăcuădizabilit iăsauăcuăcerin eă

educa ionaleăspeciale,ăfiindăorganizatăcaăînv mântădeăziăşiăesteăgratuit. 

 ÎnăcadrulăCentruluiă colarăpentruăEduca ieăIncluziv  Aradăsuntăşcolariza iăcopiiăcuădeficien ă

mintal ă uşoar ,ă moderat ,ă grav ă şiă sever .ă Mediculă neuropsihiatruă stabileşteă diagnosticulă medicală

orientându-iă c treă centreleă deă evaluare.ăCopiiiă cuprinşiă în Centrulă colară pentruăEduca ieă Incluziv ă

Aradăauăvârstaăcronologic ăcuprins ăîntreă3ă– 15ăani,ădarăaceastaănuăcorespundeăcuăetateaălorămintal .ă

Înărealitate,ăetateaălorămintal ăesteămultămaiăsc zut ,ănormativulădeăîncadrareăînăşcoal ăprevedeăcopiiă
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cu un QI între: 20 – 24 retard psihic sever, QI 35 – 49ăretardăpsihicămediuăşiăQIă50ă– 65 retard psihic 

uşor,ăceeaăceăfaceăcaăetateaămintal ăfa ădeăetateaăcronologic ăs ăprezinteăunădecalajădeăcelăpu ină2ă– 5 

ani la cei cu deficien ămediuăşiăpân ălaă8ăaniăla ceiăcuădeficien ăgrav . Dinăaceast ăcauz ,ădoarăceiă

dină ultimaă grup ă (ă QIă 50ă – 65ă retardă psihică uşor)ă potă dezvoltaă abilit ileă psihiceă (dezvoltareă

instrumental )ănecesareăînsuşiriiăscrisă– citituluiăşi unuiăcalculămatematicărudimentar.ăDoarăaceştiaăpotă

în elegeăoăcauzalitateădeătipulăgândiriiămecanicisteă(ănuămecanice)ăcauz ă– efect – „dac ămi-e foame, 

m nânc;ă dac ă eă frig,ă m ă îmbracă grosă sauă dac ă iaă focă casa,ă fug”.ă Prină urmare,ă nuă seă poateă puneă

problemaă însuşiriiă deă cunoştin eă cuprinseă înă categoriaă ştiin ă laă nivelă deă şcoal ă normal ,ă deoareceă

demersulăcognitivăesteăintuitivăînămaiămul iăpaşi. 

 Înă prezent,ă înă şcoalaă noastr ă suntă şcolariza iă 214 deă eleviă (claseă deă deficien ă moderat ă şiă

uşoar ăcuăunăefectiv de 8 – 12ăeleviăşiăclaseăcuădeficien eăgrave,ăsevere,ăprofundeăşiăasociateăcu un 

efectiv de 4 – 6 elevi), 63 eleviă laă domiciliu,ă asigur mă serviciiă educa ională – terapeutice pentru 

aproximativă511ăeleviăcuăcerin eăeducativeăspecialeăînă28ădeăşcoliădeămas ădinămunicipiuăşiăjude ăprină

58 deăînv toriăşiăprofesoriăitineran . 

 Şcoalaă dispuneă deă ună num ră deă 95ă deă ă profesoriă titulari,ă avândă specializ riă în:ă psihologie,ă

psihopedagogieăspecial ,ăpedagogie,ă limbaăşiă literaturaăromân ,ăconsiliereăeduca ional ,ăcu asisten ă

social ăşiăalteăspecializ ri. 

 Odat ăcuătransformareaăŞcoliiăSpecialeăînăCentrulă colarăpentruăEduca ieăIncluziv ,ănum rulă

s liloră deă clas ,ă aă cabinetelor,ă aă laboratoarelor,ă trebuieă s ă creasc ă şiă s ă seă diversifice,ă cl dirileă

existente în coala Special   neacoperind necesarulădeăspa iuăpentruădesf şurareaăactivit iiăînăcadrulă

Centrului. Acesta este unul dintre motivele pentruă careă sprijini iă deă Consiliulă Jude eană Aradă amă

accesată fonduriă europeneă pentruă aă reabilitaă cl direaă deă peă stradaă Gheorgheă Doja. Amă câ tigată ună

proiectăpeăfonduriăeuropeneăpentruăreabilitareă iăextindereăprinăconstruireaăaă2ăetajeălaăcl direaădeăpeăă

GheorgheăDoja,ăproiectăcareăesteăînăderulareă iăcareăsper măc ăvaăfiăfinalizatăînăscurtătimp,ăastfelăîncâtă

începutulăanuluiă colar 2016-2017ăs ăneăg seasc ăînăacestăspa iu.ă 

 Centrulă colarăpentruăEduca ieăIncluziv  dispuneădeătreiăcorpuriădeăcl diri: 

I. Corpădeăcl direă– C. Ignat, nr. 9 – BLOC ALIMENTAR  – cuăurm toareaăcomponen ăaă

cl dirilor: 

 Atelier meanic – 43,04 mp – SU; 

 Atelier tâmpl rieă – 21,18 mp – SU,ă ambeleă avândă caă destina ieă ateliereă şcolareă

(pirogravur ,ătraforaj,ăno iuniăelementareădeămecanic ); 



 6 

 Magazie + hol – 48,74 mp – SU – destina ieă– depozitarea conservelor legume – 

fructe; 

 Magazie alimente – 15,84 mp – SU – alimente vrac, cântar de alimente; 

 Magazie materiale 12,22 mp – SU – materialeăcur enie; 

 Magazie frigo – 31,08 mp – SU – dotat ăcuăfrigidere,ăcongelatoare; 

 Sal  de mese 66 mp – SU – servireămas ; 

 Buc t rieă– 25,85 mp – SU – preg tireaămeseiă+ămaşiniădeăg tit; 

 Sp l torăvaseă8,73ămpă– SU – spa iu destinatăsp l riiăvaselor; 

 Salaărobo iăbuc t rieă4,76ămpă– SU – destina iaăproces riiăalimentelor; 

 Grup sanitar – 2 mp – SU – destina ieăpersonalăbuc t rie; 

 Sp l torie,ălenjerie,ăc lc torie,ăvestiară– 15,40 mp – SU; 

 Magazie rechiziteăşcolareă– 15,66 mp – SU – depozitareaărechizitelorăşcolare; 

 Birouăadministra ieă+ăgrupăsanitară– 14,80 mp – SU; 

 Holuri – 23,18 mp – SU – destina ieă loca iaăcentraleiă termiceă+ăsp l torulăpentruă

copii,ăînainteaăintr riiălaămas . 

TOTALăSUPRAFA ăCL DIREAăC.ăIGNAT,ăNR.9ăţă347,MPă– SU 

 

II.  Corpăcl direăC.ă Ignat,ăNr.ă10ă – CL DIREAăADMINISTRATIV  – undeă îşiă desf şoar ă

activitatea ciclul gimnazial,ăavândăurm toareaăcomponen : 

 Sal  sport – 64 mp – SU – destina ieădesf şurareaăorelorădeăeduca ieăfizic ; 

 Vestiarăsal  de sport – 12,18 mp – SU; 

 Cabinetă deă psihodiagnoz ă – 17,62 mp – SU – destina ieă evaluare psihologic ă i 

psihopedagogic ăaăelevilor; 

 Sal  depozitare material sportiv – 10,62 mp – SU; 

 Sal  Kinetoterapie – 36,67 mp – SU – destina ieă recuperareă fizic  a copiilor cu 

probleme locomotorii cu ajutorul aparatelor specificeărecuper rii; 

 Sal  direc iuneăă- 20,30 mp – SU – birou director + director adjunct; 

 Sal  secretariat – 20,10 mp – SU – secretariat + informatician; 

 Sal  profesoral ă66,22ămpă– SU – bibliotecaă+ăsalaăprofesoral ; 

 Atelierăşcolară– 15,41 mp – SU – cabinet preprofesionalizare gastronomie; 
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 Cabinetăasisten ăsocial ă6,87ămpăă- SU – activitate de asisten ăsocial ăşiăp strareaă

dosarelor copiilor; 

 S liădeăclas : 

 33,93 mp – SUădestina ieăclasaăaăVIII – aăA,ădeficien eămoderateăşiăuşoare; 

 33,78 mp – SUădestina ieăclasaăaăVIIă– aăA,ădeficien eămoderateăşiăuşoare; 

 33,37 mp – SUădestina ieăclasaăaăVIă– aăA,ădeficien eămoderateăşiăuşoare; 

 32,80 mp – SUădestina ieăclasaăaăVIIIă– aăB,ădeficien eămoderateăşi uşoare; 

 32,41 mp – SUădestina ieăclasaăaăVIIă– aăB,ădeficien eămoderateăşiăuşoare; 

 33,35mp – SUădestina ieăclasaăaăVă– aăB,ădeficien eămoderateăşiăuşoare; 

 17,47 mp – SUă destina ieă clasaă aă Vă – aă B,ă deficien eă grave,ă severeă şiă

asociate; 

 16,21 mp – SU destina ieă clasaă aă Vă – aă C,ă deficien eă grave,ă severeă şiă

asociate; 

 13,81 mp – SUă destina ieă clasaă aă VIă – aă B,ă deficien eă grave,ă severeă şiă

asociate; 

 20,33 mp – SUă destina ieă clasaă aă IVă – aă B,ă deficien eă grave,ă severeă şiă

asociate; 

 Grup sanitar – 2,35 mp, SU – destina ieăcadreădidactice; 

 Cabinet de T.T.L. – 21,40 mp – SU – destina ieă activit iă deă terapiiă specificeă

(terapia tulbur rilor de limbaj, etc.); 

 Sal  arhiv ă– 13,37 mp – SU – arhiva; 

 Totalăholuriăşiăcasaăsc riloră133,06ămpă– SU. 

TOTALăSUPRAFA ăCL DIREAăC. IGNAT, NR.10 = 662,40 MP – SU 

TOTALăSUPRAFA ăUTIL ăŞCOAL ăÎNăPREZENT:ă1499,58ăMP 

 

 Cl direaădeăpeăstradaăC pitanăIgnatăNr.ă9ăcuăoăsuprafa ăutil ădeă347,ă42ămpăaăfostăretrocedat ă

proprietarilor,ăconformăHOT RÂRIIăCONSILIULUIăJUDE EANăARADăNR.ă266ăDINăDATAăDE 

13.12.2007,ă înă aceast ă cl direă func ionândă bloculă alimentar,ă cuămagaziileă aferente,ă administra iaă şiă

celeădou ăateliereăşcolare:ămecanicăşiătâmpl rie. 

          Acesta este un alt motiv pentruăcareă sprijini iădeăConsiliulă Jude eanăAradăamăaccesată fonduri 

europeneăpentruă aă reabilitaă cl direaădeăpeă stradaăGheorgheăDoja.Amăcâ tigată unăproiectă peă fonduriă
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europeneăpentruăreabilitareă iăextindereăprinăconstruireaăaă2ăetajeă laăcl direaădeăpeă ăGheorgheăDoja,ă

proiectăcareăesteăînăderulareă iăcareăsper măc ăvaăfiăfinalizat în scurt timp, astfel încât începutul anului 

colară2016-2017ăs ăneăg seasc ăînăacestăspa iu 

  Cl direa careăvaă fiăconstruit ă areăoă suprafa ăutil ădeă473,76ămp,ă înăvarianta reabilitare + 

extindere prin construirea a 2 etaje,  astfel însumând o suprafa ătotal ă(Pă+ă2)ădeă1421,28ămpăSU,ă

careăarăacoperiăatâtănecesarulăexistentăcâtăşiăpeăcelăulteriorădeăspa iu. 

 SUPRAFA Aă TOTAL ă VAă FIă (2045ă MP)ă ţă S.ă INI IAL ă (1500ă MPă SU)ă – 

RETROCEDATă(347ăMPăSUă+ăCASATă56ăMP)ă+ăCÂŞTIGATă(474ă*ă2ăETAJEăţăă948ăMP). 
 Spa iileă nou ob inuteă caă urmareă aă extinderii,ă suntă necesareă pentruă amenaj riă laă standardeă aă

diferiteloră laboratoare,ă cabinete,ă ateliere,ă s liă deă clas ,ă s liă deă grup ă moderne,ă grupuriă sanitareă şiă

birouriănecesareăacestuiăsistemădeăşcoal . 

Prezent măoăcompartimentareăaăsuprafe eiăob inuteăprinăextindereăStr.ăGheorgheăDoja,ăNr.ă

113 – 115 (P + 2) : 

 

Nr. 

crt. 

Denumireăsal  Nr.ăs li Total MP 

1. Magazie alimente frigo 1 30 

2. Magazieăalimenteălegumeăşiăfructe 1 12 

3. Magazieăproduseădeăcur enieăşiărechizite 1 12 

4. Sp l torie,ăusc torie,ălenjerie 2 25 

5. Sal ădeămeseă(preşcolariă+ăelevi) 1 80 

6. Buc t rie 1 25 

7. Sp l torăvase 1 12 

8. Sal ăutilaje 1 12 

9. Vestiar – grup sanitar - buc t rie 1 20 

10.  Atelierăşcolară(traforajă+ăpirogravur ) 1 20 

11. Atelier şcolarămecanic 1 35 

12. Atelierăşcolarăconfec iiă- tricotaje 1 35 

13. Atelierădeăîntre inere 1 12 

14. Atelier de preprofesionalizare protejat 1 20 
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15.  Grupăsanitară(b ie i,ăfete,ăcadreădidactice)ă- 

baie 

13 150 

16. Sal ăfestiv  1 60 

17. Bibliotec ă+ sal ădeălectur  1 60 

18. Laboratorăinformatic ă 1 25 

19. Laborator lingvistic 1 25 

20. S liădeăgrup  2 68 

21. S liădeăclas  10 240 

22. Sal ădeăludoterapie 1 40 

23. Cabinete TTL 6 72 

24. Cabinet logopedic 1 16 

25. Cabinet C.I.E.C. 1 16 

26. Cabinet C.E.A.C. 1 16 

27. Cabinetăconsiliereăpsihopedagogic  1 12 

28. Cabinet consilier educativ 1 12 

29. Cabinet medical 1 16 

30. Izolator 1 15 

31. Vestiarăgr dini  1 30 

32. Vestiar infirmerie 1 12 

33. Camereădeăodihn ăcopii 2 30 

34. Birouri (contabilitateă+ăadministra ie) 2 32 

35. Holuri – casa scrii 2 124 

TOTALăSPA IU  1421 

  

 TransformareaăşcoliiănoastreăînăCentrulăŞcolarăpentruăEduca ieăIncluziv ăArad,ădoreşteăs ăvin ă

în întâmpinarea nevoilor copiilor cu CES, indiferentădeărutaăşcolar ăşiămediul deăprovenien ă(şcoliădeă

mas ,ăclaseăspecialeăintegrateăînăşcoliădeămas ,ăclaseăobişnuite,ăspitale,ăetc.). 

 Centrulă Şcolară pentruă Educa ieă Incluziv  vaă desf şuraă activit iă deă predareă – înv areă – 

evaluare,ănormateăînăbazaălegisla ieiăînăvigoareăşiădezvolt ăserviciiăeduca ionaleăînădomeniulăeduca ieiă

incluzive,ă deă tipul:ă formare,ă informare,ă documentare,ă consiliere,ă proiecteă şiă programe,ă etc.,ă
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colaboreaz ă cu:ă institu iiă deă înv mânt,ă cuă institu iiă conexeă aleă înv mântuluiă preuniversitar, cu 

Direc iaă Jude ean ă deă Asisten ă Social ă şiă Protec iaă Copilului,ă cuă autorit ileă locale,ă cuă agen iiă

economici,ă cuă organiza iiă nonguvernamentale,ă cuă reprezentan i aiă comunit iiă locale,ă cuă persoaneă

fiziceădină ar ăşiădinăstr in tateăcareăauăpreocup riăînădomeniulăeduca iei. 

CentrulăŞcolarăpentruăEduca ieăIncluziv  are urm toareleăatribu ii: 

 Realizeaz ă depistareaă precoceă şiă asigur ă interven iaă timpurieă înă cazulă copiiloră cuă

cerin eăeducativeăspeciale; 

 Şcolarizeaz ăcopiiăcuădiverseăgradeăşiătipuriădeădizabilit i; 

 Realizeaz ă terapii specifice pentru copiii cuă cerin eă educativeă specialeă dină

înv mântulăspecialăşiăînv mântulădeămas ; 

 Evalueaz ,ă diagnosticheaz ă şiă urm reşteă evolu iaă şcolar ă aă copiiloră cuă cerin eă

educative speciale, prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continu ,ăconformă

art.24ădinăHGă1437ă/ă2004ăprivindăComisiaăpentruăProtec iaăCopilului.ăExaminareaăşiă

testareaăpsihologic ăsuntăefectuateădoarădeăc tre profesorăpsihologăconformăatest riiă

din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare 

elaborateă deă Colegiulă psihologiloră şiă avizateă deă Ministerulă Educa ieiă iă Cercet riiă

tiin ifice; 

 Realizeaz ăşiăaplic ăplanuriăpersonalizateăpentruăfiecareăcopilăevaluat; 

 Realizeaz ăadapt riăcurriculareăpentruăcopiiiăcuăcerin eăeducativeăspecialeăintegra iăînă

înv mântulăobişnuit; 

 Propuneăserviciiădeăsprijinăşiă/ăsauăterapiiăspecifice,ădup ăcaz; 

 Asigur ăasisten ăpsihoeduca ional ăcopiilorăcuăcerin eăeducativeăspecialeăprinăcadreă

didacticeădeăsprijină/ăitinerante,ăterapeu i,ăconsilieri; 

 De consiliereă şiă asisten ă psihopedagogic ă aă cadreloră didacticeă careă furnizeaz ă

programeădeăeduca ieăremedial ; 

 Promoveaz ăînv mântulăincluziv; 

 Asigur ă asisten ă educa ional ă eleviloră /ă copiiloră nedeplasabili prin formele de 

şcolarizare la domiciliul elevului; 

 Monitorizeaz ăevolu iaăcopiilorăcuăcerin eăeducativeăspeciale; 

 Ofer ăasisten ăsocial ăşiăseviciiăînăregimăde semiinternat ; 
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 Informeaz ăşiăconsiliaz ăfamiliileăcopiilorăcuăcerin eăeducativeăspecialeăcu privire la 

problematicaăeduca ieiăcopiilorălor; 

 Particip  împreun ă cuă Centrulă Jude eană deă Resurseă şiă Asisten ă Educa ional ă laă

activit iă deă informare,ă formare,ă perfec ionareă şiă documentareă aă cadreloră didacticeă

dină înv mântulă obişnuită şiă special,ă careă seă ocup ă deă educa iaă copiiloră cuă cerin eă

educative speciale; 

 Valorific ă experien aă psihopedagogic ă pozitiv ă şiă promoveaz ă ideileă moderneă

privindă educa iaă special ă prină publica iiă deă specialitateă periodice,ă prină cercetareaă

aplicativ ăşiăprinăcreareaădeămijloaceădidactice; 

 Asigur ă resurseleă umaneă şiă materialeă necesareă realiz riiă practiciiă pedagogiceă înă

domeniulăeduca ieiăspeciale; 

 Asigur ă propriaă dezvoltareă institu ional ă precumă şiă ceaă aă Centruluiă Jude eană deă

resurseă şiă deă Asisten ă Educa ional ă prină mijloaceleă legaleă diponibileă (granturi,ă

proiecteădeăfinan are,ăsponsoriz ri,ădona ii,ăparteneriate,ăetc.); 

 Colaboreaz ăcuăinstitu iileăcareăpromoveaz ăalternativeleăeduca ionaleăaprobate; 

 Colaboreaz ă cuă toateă institu iileă dină comunitateaă local ă implicateă înă problematicaă

copiilor. 

 Înăanulăşcolarăviitor,ăvomăasiguraăterapiiăspecificeăpentruăcopiiiăcuăcerin eăeducativeăspecialeă

dinăînv mântulădeămas ,ăadic ăpentruăcopiiiăc roraăleăasigur măserviciiăprinăînv toriiă/ăprofesoriiă

itineran i,ă copiiă careă înă prezentăbeneficiaz ădeă serviciiă incompleteă prină lipsaă terapieiă tulbur rilor de 

limbaj, kinetoterapiei şiăaăterapieiăeduca ionaleăcomplexeăşiăintegrate.ă 

 Specificulă coliiă specialeă  şiă aă celeiă incluziveăesteădiferită deă celă ală şcolilorădeămas , acestea 

având nevoie  de cabinete specifice de tehnologie , de preprofesionalizare. 

 Oferimă serviciiă educa ională – terapeuticeă specificeă înv mântuluiă preprimar,ă primar şiă

gimnazial,ăcopiilorăşiăadolescen ilorăcuădiverseăgradeădeădizabilitateăcareăauăînregistratădificult iădeă

integrareă înă gr dini eleă şiă şcolileă deă mas .Şcoalaă areă înă dotareă s liă deă clas ă moderne,ă frumosă

amenajate,ăoferindăunămediuăprielnicădeădezvoltareăaăcopiilor,ăcabineteălogopediceădotateăcuăaparatur ă

şiă instrumenteăeduca ionaleămoderne.Înăcabineteleă logopediceăseădesf şoar ăactivit iădeădepistareăaă

tulbur riloră deă limbajă orală şiă scris,ă precumă şiă deă recuperareă şiă corectarea acestora. În cabinetul de 

psihodiagnoz ,ăpsihologiiătesteaz ăperiodicănivelulădeădezvoltareămental ăşiăemo ional ăal elevilorăşiă

desf şoar ăactivit iădeăterapie. 
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 Celeădou ăateliereădeăprofesionalizareăsuntăloculăundeăcopiiiăfacăprimiiăpaşiăspreăperfec ionareaă

într-oămunc ăpropiceădezvolt riiălorăşiăleăformeaz ăabilit ileămanualeăpentruăaăputeaăînv aăoămeserie.ă

Copiiiă cuă problemeă fiziceă şiămotriceă beneficiaz ă deă oă sal ă deă sportă şiă ună cabinetă deă cultur ă fizic ă

medical ă(kinetoterapeutic ). 

 De asemenea, şcoalaă beneficiaz ă deă ună cabinetă medicală undeă copiiiă auă parteă deă tratamentă

corespunz tor.ăAsisten aămedical ăesteăasigurat ăpeă toat ăperioadaădeădesf şurareăaăprogramului,ădeă

unămedicăşiăoăasistent ămedical . 

 Şcoalaă areă oă cantin ă deă 60ă deă locuriă ceă asigur ă meseleă necesareă uneiă zile:ă miculă dejun,ă oă

gustareăînăpauzaămare,ămasaădeăprânzăăşiăcina. 

 Şcoalaă coopereaz ă permanentă cuă familiileă eleviloră prină intermediulă asistentuluiă social,ă

sprijinindu-le la nevoie.ăOrganiz mănumeroaseăparteneriateăcuăşcolileădinămunicipiulăarad,ăprecumăşiă

cuăalteăşcoliăspecialeădinăjude ăşiădinăafaraăjude ului. 

 Activit ileădeăeduca ieăspecial ăpentruăcopiiăcuădiverseăgradeădeădizabilitateămintal ă(profund,ă

sever, moderat, uşor)ăcuăsauăf r ăalteădeficien eăsauătulbur riăasociateă(senzoriale,ăfiziceăşiămotrice,ădeă

comunicareăşiălimbaj,ăafectiveăşiăcomportamentale)ăsunt: 

 Activit iă deă predareă – înv areă – evaluareă realizateă prină curriculumăadaptată şiă programeădeă

interven ieăpersonalizate,ă laă toateăceleă treiăniveluiădeă înv mânt;ă acesteăactivit iă stimuleaz ă

dezvoltareaăexperien eiăcognitive,ăfacilitândăprocesulăcompensator; 

 Activit iă deă interven ieă timpurieă înă cazulă copiiloră cuă cerin eă educativeă speciale,ă prină

înv mântulăpreprimar; 

 Activit iă terapeuticeă corectivă – compensatoriiă pentruă copiiiă cuă dificult iă deă înv are,ă

dificult iă deă dezvoltare;ă prină acesteaă form mă capacitateaă acestoră copiiă deă aă interac ionaă cuă

mediul, de a-lăcunoaşteăprinăexplor ri,ăexperiment ri,ă încerc ri,ă tulbur riădeă limbaj,ă tulbur riă

deăcomportament,ădeficien eăfiziceăşiăneuromotorii,ădeficien eăsenzoriale; 

 Înă cazulă dificult iloră deă adaptare,ă careă suntă totă maiă frecvente,ă organiz mă activit iă careă

stimuleaz ă capacitateaă individual ă deă aă intraă înă rela ieă cuă ceilal iă şiă a-şiă descoperiă propriaă

individualitate,ăstimulândăadaptareaăefectiv ăşiăsocial ăaăcopiluluiăcuănevoiăspecialeăpentruăaăseă

adaptaălaăcondi iileăimpuseădeăvia aădeăgrup; 

 Terapiaă tulbur riloră deă limbajă şiă comunicareă (T.T.L.)ă asigur  accentuareaă preg tiriiă pentruă

lexicăşiăgrafic; 

 Terapiaădeficien elorăfiziceăşiămotriceă(C.F.M.,ăkinetoterapie); 
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 Consilierea psihologic ,ă educa ional ,ă psihoterapia comportamental ,ă etc.,ă voră asiguraă

formareaăunorăcapacit iăadaptativeăcareăs ăvizezeăob inereaăautonomieiăpersonaleăşiăsociale; 

 Psihoterapia în diagnostice severe; 

 Activit iă deă evaluareă complex ,ă psihodiagnoz ,ă evaluareă psihopedagogic ,ă evaluareaă

achizi iilorăşcolareăşiărecomandareaăinterven iilorăeduca ională– terapeutice,ăorientareăşcolar ăşiă

profesional ; 

 Activit iădeăterapieăcomplex ăşiăintegrat :ă 

 Terapieăcognitiv ; 

 Formarea autonomiei personale; 

 Terapie de socializare; 

 Terapiiăocupa ionale; 

 Ludoterapie; 

 Activit iă deă informareă şiă consiliereă aă p rin iloră înă vedereaă implic riiă responsabileă şiă

competenteăaăacestoraăînăactulăeduca ionalăterapeutic; 

 Informareăşiăconsiliereăaăcadrelorădidactice; 

 Cercetareăpsihologic ăşiăelaborareădeăstudiiădeăspecialitate; 

 Şcolarizareaălaădomiciliuăînăcazulăelevilorănedeplasabili; 

 Asisten ăeduca ional ă şiă terapeutică – recuperatorieă acordat ă eleviloră cuă cerin eă educa ionaleă

specialeăintegra iăînăşcoalaădeămas ăşiăp rin ilorăacestora; 

 Resurseă umaneă şiă materialeă necesareă practic riiă pedagogiceă înă domeniulă educa ieiă specialeă

pentruăstuden iiăfacult iiădeăPsihopedagogieăSpecial ; 

 Testareă şiă consiliereă psihologic ă (realizateă numaiă deă c treă profesoriiă psihologiă atesta iă deă

Colegiul Psihologilor din România). 
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3.2 Planul de şcolarizare 

 

Ană colară2015-2016 

 Total Clasa 

preg titoareă 

An I / 

Grupaămic  

An II / 

Grupa 

mijlocie 

An III / 

Grupa mare 

An IV / 

Grupa 

mixt  

An V / 

Clasa a IX a 

Clasa a X a 

Forma de 

înv mânt 
Clase Elevi Clase Clase Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi 

Total 31,25 210 1 11 5,75 42 6,25 44 7 55 6,5 35 1,75 10 3 13 

Preşcolară
program 

prelungit 

2,00 25     1 10 1 15       

Primar 6,00 53 1 11 1 10 1 11 2 15 1 6     

Primar 

înv mântă

la 

domiciliu 

4,75 19   1,25 5 1,5 6 0,75 3 1,25 5     

Gimnazial 10,00 79   2 21 2 14 2 17 2 15 1 7 1 5 

Gimnazial 

la 

domiciliu 

8,50 34   1,5 6 0,75 3 1,25 5 2,25 9 0,75 3 2 8 
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                   Ană colară2015-2016 

 Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

Forma de 

înv mânt 
Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal 

Total 109,75 112 12 11 14,5 13 

Preşcolară

program 

prelungir 

6 6 3 3 1 1 

Primar 33,25 34 4 4 6 6 

Primar 

înv mântă

la 

domiciliu 

4,5 5     

Gimnazial 59,5 60 5 5 7,5 7 

Gimnazial 

la 

domiciliu 

6,5 7     
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3.3    Resurse umane 

Înăanulăşcolară2015– 2016 încadrareaăşcoliiăseăprezint ăastfel: 

A. CADRE DIDACTICE 

Num rătotal: 109,75 din care: 

 Institutor:1 

 Înv tor:5 

 Maistru instructor: 1 

 Profesor: 20 

 Profesorăpentruăînv mântulăprimar:9 

 Profesorăitinerantăşiădeăsprijin:ă20 

 Înv torăitinerantăşiădeăsprijin:ă30 

B. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  

Num rătotal:ă12 

 din care: 

 Secretar                                                                1 

 Administrator financiar     1 

 Administrator patrimoniu                          1 

 Informatician              1 

 Asistent social     1 

 Infirmier       5 

 Medic specialist        1 

 Asistent medical     1 

C. PERSONAL NEDIDACTIC  

Num rătotal:ă14,5 

 din care: 

 Muncitor calificat     1 

 Magaziner                                                             1 

 Şofer      2 

 Îngrijitor cur enie                                               4,5 

 Paznic                                                                    4 

 Muncitorăbuc t rieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
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SITUA IAăNORMELORăDIDACTICE 

                 ANăŞCOLARă2015 – 2016 

 

NR. 

CRT. 
UNITATEAăŞCOLAR  

FORMA DE 

ÎNV MÂNT 
CLASE ELEVI 

1. 

CENTRULă COLARă

PENTRUăEDUCA IEă

INCLUZIV ăARAD 

PREŞCOLARă

PROGRAM 

PRELUNGIT 

2 25 

PRIMAR 6 53 

PRIMAR LA 

DOMICILIU 
4,75 19 

GIMNAZIAL 10 79 

GIMNAZIAL LA 

DOMICILIU 
8,50 34 

 

 3.4  Performanţele elevilor 
Avândă înă vedereă specificulă şcolii,ă nuă poateă fiă vorbaă deă performan eă deosebiteă înă ceeaă ceă priveşteă

activitateaă elevilor,ă totuşi,ă esteă deă remarcată faptulă c ă printr-oă munc ă asidu ă şiă deă calitate,ă depus ă deă

cadrele didacticeădinăşcoal ,ăs-auăformatăpremizeleăintegr riiăînăvia aăsocial ăaămajorit iiăelevilor,ăaceştiaă

dobândindăno iunileăgeneraleănecesareădezvolt riiălorăulterioareăpeădiferiteăplanuri. 

Înă ceeaă ceă priveşteă participareaă eleviloră şcoliiă la concursurile sportive organizateă laă nivelă locală şiă

jude ean,ărezultateleăob inuteăsuntămaiămultădecâtămul umitoare. 

 

4. POLITICAăEDUCA IONAL  

Proiectulă deă dezvoltareă institu ional ă areă înă vedereă realizareaă unoră coordonateă majore:ă calitate,ă

echitateă şiă eficien ă conformă politiciloră educa ionaleă aleă M.E.C. .ă şiă I.Ş.J.,ă careă s ă duc ă înă finală laă

realizarea reformei în cele trei dimensiuni – sistemic ,ăcontinu ăşiăasumat . 

Coordonateleămen ionateăsuntăcaracteristicileăimportanteăaleăsistemuluiăeduca ionalăşiădeăformareă

profesional ă şi,ă caă urmare,ă Centrulă Şcolară pentruă Educa ieă Incluziv ă şi-aă propusă urm toareleă obiectiveă

strategice: 

a) asigurarea educaţiei de bază pentruăto iăcopiiiăşiăformareaăcompeten elorăcheieăprin: 

- realizareaăeduca ieiăformaleăcaăsuportăpentruăasigurareaăeduca ieiădeăbaz  

- concepte cheie: 

 egalitateădeăşanse 

 participareăsocial  

 demnitate 
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 autodeterminare 

- principiiădeăbaz : 

 non discriminarea, care presupune – demnitate,ă participare,ă integrareă social ă (copiii cu 

dizabilit iăauăaceleaşiădrepturiăşiăoportunit iăcuăceilal iăcopii). 
 indivizibilitate – nevoileădeădezvoltareă şiă educa ieă suntăaceleaşiăpentruă to iă copiiiă (cuă

CESăsauăf r ). 
b) realizarea echităţii înăeduca ieăprin: 

- asigurareaăînv mântuluiăpentruăto iăcopiiiăcuăCES. 

- non discriminare - ac iuneăpozitiv ăţăincluziuneăsocial  

 persoaneleăcuădizabilit iăauădreptulălaăşanseăegaleă– suntăde in toareădeădrepturi,ăauănevoieă

deă abilitareă şiă sprijină activă pentruă aă deveniă cet eniă independen i,ă pentruă a-şiă asumaă

responsabilit i. 

 bariereleă socialeă creeaz ădiscriminareă şiă excludere, eliminarea acestor bariere favorizând 

integrareaăsocial  

c) deschiderea sistemului educaţional deăformareăprofesional ăc treăsocietate 

- integrareaăcopiilorăcuădizabilit iăînăsocietateăprinăactivit iăextraşcolare 

- interac ionareaă cuă ceilal iă (p rin i, rude,ă colegi),ă prină experien aă acumulat ă înă diverseămediiă deă

via ăpoateăreduceăefecteleădeficien elor 

d) creştereaăcalităţii procesului de predare-înv are,ăprecumăşiăaăserviciilorăeduca ionale 

- educareaăcopiilorăcuăCESăpresupuneănecesit iăeduca ionaleăcomplementare obiectivelor generale 

aleăeduca ieiăşcolare,ăşiăimplic : 

 şcolarizareaă adaptat ă particularit iloră individuale,ă sauă caracteristiceă uneiă deficien eă sauă

dizabilit i; 

 interven ieădeăsuportăcaracteristic ; 

 adaptareaălaăspecificulăşcoliiăaăCurriculum-uluiăNa ional; 

 perfec ionareaăcontinu ăaăcadrelorădidactice; 

e) fundamentareaăactuluiăeduca ionalăpeăbazaănevoilor de dezvoltare personală şiăprofesional ăaă

elevilor 

- asigurareaăserviciilorădeăorientareăşcolar ăşiăconsiliereăprofesional ; 

- inser ieăprofesional  raportat ălaăcerin eleăeconomiceăşiăsociale; 

f) asigurarea bazei materiale aăşcoliiăprin: 

- asigurarea mijloacelor didactice moderne; 

- asigurarea unor auxiliare necesare procesului instructiv+educativ; 

- mobilierăşcolarăadecvat; 

- amenajareaăunorăspa iiăpentruăactivit iăludice; 

- dotareaăs liiădeăsportăcuămijloaceleănecesare; 

- amenajareaă(reamenajarea)ăspa iilorădestinateăactivit ilorădeăprofesionalizare; 
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-  

5. OFERTAăEDUCA IONAL ăAăŞCOLII 
 CentrulăŞcolarăpentruăEduca ieă Incluziv ăAradăofer ă serviciiădeă specialitateăprestate de personal 

calificată înă domeniulă psihologieiă şiă ală psihopedagogieiă speciale,ă constândă înă identificarea,ă depistareaă şiă

interven iaă terapeutic ă specific ă deă compensareă şiă recuperareă aă copiiloră cuă deficien e.ă Astfel,ă oferimă

servicii de: 

 Educare a eleviloră cuă cerin eă educativeă speciale,ă prină stimulareă psihoă senzorioă – motorieă şiă

integrareăsocial ; 

 Evaluareăpsihologic ăatâtăaăcopiilorăcuădizabilit iăcâtăşiăaăp rin ilorăacestora; 

 Activit iădeăorientareăşcolar ăşiăprofesional ăavândăcaăobiectivăinser iaăsocial ăaăabsolven ilor; 

 Evaluareălogopedic ăşiăterapieălogopedic înăcazulătulbur rilorădeălimbaj; 

 Servicii de recuperare neuromotorie în cadrul cabinetului de kinetoterapie; 

 Serviciiădeăasisten ăsocial ăprivindăidentificareaăfactorilorădeăriscădinămediulăfamilial; 

 Serviciiădeăasisten ămedical ăasigurat ădeăc treăasistentulămedical; 

 Activit iădeăterapieăcomplex ăşiăintegrat ,ăcoordonateădeăeducatoriăînăcadrulăprogramuluiădeădup ă

–amiaz ,ă careă constituieă ună sprijină reală pentruă familieă şiă copii,ă preg tireaă temelor, formarea 

deprinderilorădeămunc ,ăconsolidareaăcunoştin elorăfiindăuneleădintreăprincipaleleăactivit i; 

 Asisten ăeduca ional ăşiăterapeutic- recuperatorieăpentruăeleviiăcuăCESăintegra iăînăînv mântulă

deămas ; 

 Sprijină acordată eleviloră cuă deficien eă locomotoriiă prină transportulă acestoraă deă acas ă laă şcoal ă şiă

retur; 

 Treiămeseăgratuiteăpeăziă(micădejun,ăprânzăşiăcin )ăfinan ateădeălaăbugetulădeăstat; 

 Rechiziteăşcolare; 

 

Beneficiariiăşcoliiăsunt: 
 Copiiăcuăvârsteăcuprinseăîntreă3ăşiă20ăani; 

 P rin iăsauăapar in toriiălegaliăaiăcopiilor; 

 Personalulă angajată înă unit ileă deă înv mântă sauă înă alteă institu iiă careă ac ioneaz ă înă domeniulă

educa ieiăspecialeăaăcopiilor; 

 Voluntarii diferitelor proiecte; 

 Studen iăcareăefectueaz ăpracticaăpedagogic ; 

 Membrii ai comunit iiălocale; 

 Copiiăcuădeficien ămintal ; 

 Copiiăcuădeficien eăasociate; 

 Copii cu autism; 

 Copii cu Landown Down; 
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 Copii cu retardămotoră (hemiparez ,ă tulbur riă deă static ă aleă coloaneiăvertebrale,ă cifoz ,ă scolioz ;ă

cifo – lordoz ,ăobezitate,ătulbur riădeămers); 

 Copii cu hiperkinetism; 

 Copii cu tulbur riăsocioă– afectiveăşiăcomportamentale; 

 Tulbur riădeălimbaj; 

 Copiiăcuătulbur riăinstrumentale; 

 Copiiăcuădificult iădeăînv are; 

  Eleviăintegra iăînăînv mântulăpublicădinăgr dini eleăşiăşcolileăcareăintegreaz  copii cu CES. 

 

 

6. DIAGNOZA. PROGNOZA. STRATEGII DE DEZVOLTARE (ANALIZA SWOT).  

 

6.1. DIAGNOZAăPROCESULUIăEDUCA IONAL 

 

ANALIZA  SWOT 
 

RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Grupulăprofesoralăşiăechipaămanagerial  
 Încadrareaă şcoliiă cuă personală didactic 

calificatăşiătitulară90%; 
 Cadre didactice absolvente de studii 

universitareădeă lung ăşiă scurt ădurat  şiă cuă
gradulădidacticăIăşiăIIă80% ; 

 Formareăprofesional ăcontinu ăaă întreguluiă
corp profesoral: cadre formate în sprijinul 
incluziuniiăşiăaăconsilieriiăşiăorient rii; 

 Cadreă didacticeă flexibileă şiă receptiveă laă
schimbare 70%; 

 Rela iiă buneă deă lucruă întreă membriiă
personalului; 

 
 
Microsocietatea formabililor tineri  
 Eleviă cuprinşiă înă activit ileă şcoliiă

extracurriculare (artistice, sportive etc.) în 
propor ieădeă80ș; 

 Eleviăcuăperforman eăsportiveă(fazeăzonale,ă
na ionaleăşiăinterna ionale); 

 Copiiă înscrişiă înă cluburiă sportive,ă cluburiă
ale elevilor; 

 Rela iiă elev-elev, elev-profesor, bazate pe 
toleran ,ărespect,ăsolidaritate. 

Grupul profesoral 
 Unidimensionalitate profesional ; 
 Rela ionareădeficitar ăcadruădidactic-elev; 
 Cadre didactice reticente la schimbare 20%;  
 Utilizareaă strategiiloră didacticeă tradi ionaleă

şiă maiă pu ină celeă alternativeă şiă celeă careă
vizeaz ăaspectulăformativ; 

 Implicareaăinsuficient ăaăăcadrelorăădidactice 
înărezolvareaăproblemelorăşcolii; 

 Insuficienta colaborare cu familiile elevilor; 

 Disponibilitateaă sc zut ă aă unoră cadre 

didacticeădeăaălucraăînăechip ; 

Microsocietatea formabililor tineri 
 Provenien aă unuiă num ră semnificativă deă

elevi din medii sociale defavorizate 70%; 
 Num rămareădeăeleviăcuăabsenteismăşiăchiară

abandon 2,5%; 
 Grad ridicat de vulnerabilitate; 
 Socializareănegativ ; 
 Copii dependen iă deă înso itoră cuă slab ă

dezvoltareăpersonal ; 
 Performan eă şcolareă sc zute datorate 

deficien elorăasociate; 
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OPORTUNIT I AMENIN RI 
 Existen aăunorăinstitu iiăabilitateăînăformareă

şiăposibilitateaăcolabor riiăcuăacestea; 
 Existen aă numeroaseloră mijloaceă deă

informare; 
 Existen aă unoră institu ii,ă firme,ă cluburiă

cultural-sportiveăşiăposibilitateaăcolabor riiă
cu acestea în vedereaărealiz riiăactivit iloră
extracurriculare; 

 Existen aă diferiteloră funda iiă implicateă înă
sprijinirea copiilor cuă nevoiă educa ionaleă
speciale şiă posibilitateaă colabor riiă cuă
acestea;  

 Politicaă agresiv ă aă şcoliloră cuă poten ială
economic ridicat de racolare a copiilor din 
alteăinstitu ii; 

 Tendin aă deă integrareă for at ă aă copiiloră cuă
CESăînă colileădeămas ; 

 Idei preconceputeă fa ă deă şcolarizareaă înă
înv mântulăspecial,ăsnobismulăp rin ilor; 

 Sc dereaăpopula ieiăşcolare. 

 
 
 

II. BAZA   MATERIAL   ŞIăRESURSEăFINANCIARE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Preocup riă sus inuteă pentruă

conservarea,ă reparareaă şiă dotareaă bazeiă
didactico-materialeăaăşcolii; 
 Extindereaă iă dotareaă cuă echipamenteă

specifice a CSEI, prin atragerea de fonduri 
europene; 
 Existen aăunuiăcabinetădeăinformatic ăşiă

a unor programe AEL; 
 Folosireaă eficient ă aă resurseloră

materialeăînăfunc ieădeăpriorit i; 
 Preocupareaă cadreloră ă deă aă c utaă

sponsori; 
 Preocupareaă pentruă concepereă şiă

confec ionareă deă materiale-suport pentru 
activit i; 
 Existen aă unuiă spa iuă ceă poate fi 

exploatatăînăcondi iiăoptime; 
 Preocupareă pentruă reorganizareaă şiă

reamenajareaăspa iuluiăexistent; 
 Dotareaăşcoliiăcuămobilieră colar; 
 Existen aăuneiăbiblioteciădotat ăcu c r iă

de specialitate. 

 Materială didactică caracterizată prină uzur ă
material ăşiămoral ă50ș; 
 Lipsaă dot riiă cuă echipamenteă specialeă aă

cabineteloră şiă ă laboratoarelor;ă folosireaă acestoraă
caăşiăs liădeăclas ; 
 Num ră relativămareă deămanualeă iă c r iă

de lectur ădeteriorate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIT I AMENIN RI 
 Posibilitateaădeăob inereăaăunorăfonduri 

şiădot riădinăparteneriate 
 Şcoalaă esteă gospod rit ă deă Consiliul 

Jude ean; 
 Implicareaăunorăfunda iiăînăob inereaădeă

fonduriă şiă bunuriă materialeă pentruă sus inereaă
activit ilorădinăşcoal . 

 Nuă exist ă autonomieă deplin ă aă şcoliloră
pentru gestionarea fondurilor care li se cuvin, 
şcolilor; 
 Legisla ieă restrictiv ă înă utilizareaă

fondurilorăcareărevinăşcolilor; 
 Legisla iaă nu permite închirierea 

spa iilorădisponibile. 
 

   
 



 22 

 
III.  CURRICULUM 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofert ă curricular ă atractiv ă careă r spundeă
nevoilor elevilor: 

a. CDSă construită înă func ieă deă op iunileă
elevilorăşiăp rin ilor; 

b. Program educa ională individualizat pentru 
elevii cu diferiteătipuriădeădeficien e; 

c. Programă deă activit iă extracurriculareă axată
pe multiăşiăinterculturalitate; 

 Utilizarea programelor de recuperare cu 
caracter terapeutic înă propor ieă deă 40șă
(ABA, PECS); 

 Existen aăunuiăcurriculumăadaptat,ăconcepută
de cadrele didactice itineranteă iă deă
sprijinpentruă copiiiă cuă CES,ă integra iă înă
înv mântulădeămas ; 

 Existen aă materialeloră curriculareă pentru 
programul de recuperare; 

 Existen aă aă dou ă formeă deă înv mântă înă
şcoal :ă cursuriă deă ziă şiă înv mântă laă
domiciliu,ă acoperindă nevoileă deă şcolarizareă
aleăcomunit ii; 

 Activit iăbuneălaăclas ăşiăextracurriculare; 
 

 Disciplineă op ionaleă organizateă numaiă laă
nivelulă claselor,ă şiă nuă peă gupe,ă ă pentruă ună
num rămareădeăelevi; 

 Lipsa manualeloră iă adaptareaă loră laă noileă
cerin eăaleăprogrameiă; 

 Utilizareaăstrategiilorădidacticeătradi ionaleăînă
detrimentul celor formativ-aplicative iă deă
recuperare,ăînăpropor ieădeă40%; 

 Modific riăfrecventeăînăsistemulăeduca ional.  

OPORTUNIT I AMENIN RI 
 Permisivitateaălegiiăînăceăpriveşteăadaptareaă

Curriculum-uluiălaănivelulăşcolii; 
 Posibilitateaă alegeriiă unuiă op ională dintr-o 

gam ălarg ădeăop ionale; 
 Existen aă unoră materiale-suport pentru 

realizareaădisciplinelorăop ionale; 
 Posibilitateaă particip riiă laă cursuriă deă

formareă înă vedereaă aplic riiă Curriculum-
ului; 

 Posibilitateaărealiz riiădeăCurriculumăpentruă
disciplineleăop ionale; 

 

 Îngr direaăautonomieiăşcolii; 
 Accesulă laă informa ieă şiă suporturiă pentruă

dezvoltarea Curriculum-ului este costisitor; 
 Curriculum-ulă seă modific ă frecvent,ă f r ă caă

suporturileănecesareăs ăfieăadaptate; 
 Sistemul de evaluare nu este unitar, dar se 

raporteaz ălaăprogresulăindividual; 

 
 

IV.  MANAGEMENT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Colaborarea conducerii cu personalul 

didacticăşiănedidactic; 
 Realizarea climatului favorabil din 

şcoal  (lipsa tensiunilor); 
 Negocierea celor mai avantajoase 

contracteă pentruă ob inereaă fonduriloră
extrabugetare; 

 Responsabilizareă insuficient ă aă unoră
cadre didactice pe segmentul decizional din 
programeleădeădezvoltareăaăşcolii; 
  Adecvareăinsuficient ăaăăoferteiăşcoliiălaă

nevoile copilului de cartier. 
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 Întocmirea documenteloră şiă aă
rapoartelor tematice curenteă şiă ceruteă deă I.S.J.,ă
M.E.C. .ăşiăautorit ileălocale; 
 Încheiereaă contracteloră deă munc ă cuă

personalulădidacticăşiănedidactic; 
 Realizareaă fişeloră posturiloră pentruă totă

personalulăşcolii; 
 Elaborarea Regulamentului de ordine 

interioar ; 
 Participareaăconduceriiăşcoliiă laăcursuriă

de management; 
OPORTUNIT I AMENIN RI 

 Participarea la cursuri de formare a 
managerilor; 
 Pesmisivitatea întocmirii planurilor 

managerialeălaănivelădeăşcoal ăşiăclas ăînăfunc ieă
de nevoile proprii; 
 Existen aă unoră surseă deă informareă

privitoare la problemele manageriale; 
 Posibilitateaădeăaăparticipaăşiăaăinterveniă

în luarea deciziilor; 
 Posibilitateaă implicariiă p rin iloră înă

derulareaăunorăactivit iămanageriale;ă 

 Lipsa unei culturi manageriale în 
comunitate 
 Autonomiaăşcoliiăesteălimitat ădeăanumi iă

factori 
 Accesul limitat la cursurile de formare 

pe probleme de management 
 Fonduri insuficiente pentruă sus inereaă

unui management de calitate 
 Lipsa unui cadru organizat pentru 

accedereălaăinforma iiăînădomeniu. 
 

     
 

V.ăRELA IIăCOMUNITARE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Colaborarea cu Consiliulă Jude ean în 

ceeaă ceă priveşteă repartizareaă şiă utilizareaă
fondurilorăpentruăîntre inereaăşiăreparareaăşcolii; 
 Realizarea unor contracte de 

parteneriat; 
 Stabilireaă leg turiloră cuă p rin iiă

elevilor; 
 Stabilireaă leg turiloră cuă autorit ileă

localeă şiă biseric ă pentruă îmbun t ireaă calit iiă
oferteiăeduca ionale; 
 Colaborareaă cuă organeleă deă Poli ie,ă

Jandarmerie,ă pompieriă înă vedereaă asigur riiă
pazeiăşiă siguran eiăelevilorăpentruăprevenireaăşiă
combatereaădelincven eiăjuvenile; 
 Implicarea organiza ieiă sindicaleă înă

procesulădecizionalăşiăînărezolvareaăproblemeloră
unit iiăşcolare; 
 Colaborareaă cuă institu iiă implicateă înă

actulă educa ional (I.S.J.,ă C.C.D.,ă şcoli,ă
universit i,ăgr dini e); 
 Colaborareaăcuăinstitu iiăculturale 

( Teatre, Teatrulădeăp pu i, Palatul Copiilor) 

 Colaborareaădeficitar ăcuăp rin iiăşiăslabaă
informareă aă acestoraă înă ceeaă ceă priveşteă
activitateaăşcoliiăînă30șădinăcazuri; 
 Implicareaă redus ă aă p rin iloră înă actulă

decizionalăalăşcolii; 
 Implicareaă înă activitateaă şcolii,ă înă

procent redus,ăaăaceleiăp rtiădinăcomunitateăcareă
dispuneădeăfonduriăb neştiăimportante; 
 Insuficientaă colaborareă cuă institu iiă

abilitateă înă ameliorareaă fenomenuluiă s r cieiă cuă
careăseăconfrunt ăunănum răînsemnatădeăeleviăaiă
noştri; 

OPORTUNIT I AMENIN RI 
 Stabilirea de parteneriate prin proiecte  Legeaănuăstimuleaz ăagen iiăeconomiciă
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laănivelăinternăsauăinterna ional 
 Legisla iaăpermiteăactulăsponsoriz rii 
 Legeaă înv mântuluiă prevedeă

implicareaă activ ă aă comunit iiă înă sus inereaă
şcolii 

s ăseăimpliceăînăactulăsponsoriz rii; 
 Paralelismulăîntreăinstitu iileăcareăauărolă

sauăseăpotăimplicaăînăeduca ie; 
 Preocupareaă insuficient  în identificarea 

sponsorilorăcareăs ăsus in ăşcoala; 
 Dificultateaăacces riiăunorătipuriădeă

proiecteăeuropeneădatorit ăcondi iilorădeă
eligibilitate peăcareăacesteaăleăprev d,ăuneleă
neconcordanteăcuărealitateaăşcolilor. 
 

 

 

 

6.2. PROGNOZA. STRATEGII DE DEZVOLTARE 

 

 Analizaăprocesuluiăeduca ionalăconduceă laăstabilireaăobiectivelorăprivindăinstruireaă

şiăeduca iaădinăperspectivaădezvolt riiăinstitu ionale. 

 Obiectiv principal: 

  Integrarea socio-profesional ăaăcopiilorăcuădizabilit i. 

 Obiective strategice: 

 Asigurareaăinstruiriiăşiăeduca ieiătuturorăcopiilorăcuăCES 

 Creştereaăcalit iiăserviciilorăeduca ionaleăoferiteădeăşcoal  

 Diversificareaăoferteiăeduca ionaleăaăinstitu iei 

 Asigurareaă bazeiă materialeă aă şcoliiă careă s ă permit ă recuperareaă şiă

compensareaăprinăeduca ieăaăcopiilorăcuădizabilit i 

 Înfiin areaă iă dezvoltareaă unuiă atelierăprotejată pentruă tineriiă cuădeficien eă

graveă iăsevere 
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7. INTE IăOP IUNI STRATEGICE 

7.1. INTEăSTRATEGICE 

 Creştereaăcalit iiăprocesuluiădeăînv areăprinăăfundamentareaăactuluiăeduca ionalăpeă
bazaă nevoiloră deă dezvoltareă personal ă aleă eleviloră înă vedereaă recuper rii,ă
compens riiă iăintegr riiăcopiilorăcuănevoiăspecialeăînăsocietate; 

 
  Dep şireaăbarierelorădateădeăcondi iaădeă„copilă cuăhandicap”ă ă înăvedereaăcreşteriiă

stimeiădeăsine,ădeăacceptareăînăsocietateăşiăaăbucurieiădeăaătr i; 
 

 Adecvarea resurselor material-financiareă pentruă creareaă unuiă mediuă educa ională
adecvatăşiăăstimulativ pentru copiii cu nevoi speciale; 

 
 Asigurareaă condi iiloră strategiceă pentruă implementareaă conceptuluiă deă centruă deă

resurse;  
 

 Deschidereaăşcoliiăc treăcomunitateăşiădezvoltareaăunuiăparteneriatărealăcuăp rin iiăşiă
al iăreprezentan iăaiăcomunit iiăînăvedereaăcreşteriiăîncrederiiăînăinstitu iaănoastr ;ă 

 
 Dotarea bazei materiale cu  mijloace moderneădeăinstruireăşiăeduca ieălaăstandardeleă

necesare. 

 

7.2. OP IUNIăSTRATEGICE 

                         A. Domeniul vizat: CURRICULUM  

 Dezvoltarea de programe educa ionaleăcareăfaciliteaz ăînv area, crearea unui mediu 
atractivăşiăprietenos;ă 

 Realizareaă uneiă oferteă curriculareă accesibileă şiă personalizateă careă s ă reflecte 
posibilitateaă deă recuperareă iă integrareă aă copiiloră cuănevoiă educa ionaleă specialeă ă înă
societate;  

 Formareaăăcompeten elorădeăbaz ăşiăcreştereaăperforman elorăşcolareăpentruăto iăelevii,ă
indiferentădeămediulălorădeăprovenien  iăgradădeăhandicap. 

 

                         B. Domeniul vizat: RESURSE UMANE 

 Transformarea copilului în protagonistul propriuluiăs uăsucces; 
  L rgireaădomeniuluiădeăcompeten ăalăcadruluiădidactic,ăasfelăîncât,ăacestaăs ădispun ă

deăabilit ileănecesareă înăabordareaăcopiiloră cuăautism,ăDown,ăcopiiăhipoacuziciă etc. 
ducândălaărealizareaăuneiăeduca iiădeăcalitate; 

  Realizarea unuiăclimatădeădisciplinareăpozitiv . 
 

               C. Domeniul vizat: RESURSE MATERIAL-FINANCIARE 

 Reabilitarea/renovarea/între inereaăcl dirilorăşcolii; 
 Adaptareaăspa iilorăşcoliiălaănecesit ileăelevilorăcuădeficien eălocomotorii; 
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 Dotareaă cuămaterialeă şi echipamenteă şiă sporireaă accesuluiă laă acesteaă pentruăoferireaă
uneiăeduca iiădeăcalitate; 
 
 

D. Domeniul vizat: MANAGEMENT 

 Afirmareaăexplicit ăaăpoliticiiădeăintegrareăsocial ăaăcopiilorăcuăCES; 
 Proiectareaăuneiăoferteăeduca ionaleădeăpromovareăaăegalit iiădeă anseăînăeduca ie; 
 Asigurareaă uneiă particip riă câtă maiă largiă aă cadreloră didacticeă laă via aă şcoliiă prină

echipe profesioniste; 
 Realizareaăuneiăculturiăşcolareăparticipativeăşiădeschidereăprinărealizareaădeăproiecte. 

 
 

E. Domeniul vizat: RELA IONAREAăCUăCOMUNITATEA 

 Creştereaăăroluluiăşcoliiăînăintegrarea în societate a copilului cu nevoi speciale; 
 Intensificareaă colabor riiă şcoliiă cuăagen iileăguvernamentaleă şiănonguvernamentaleă

pentruăînl turareaăbarierelorăprovocateădeăs r cie,ăviolen ăsauăal iăfactoriăcare stau 
înăcaleaăparticip riiălaăeduca ie; 

 Implicareaă p rin iloră şiă aă reprezentan iloră comunit iiă laă nivelulă paliereloră deă
construc ieăşiăimplementareăaăproiectuluiăşcolii; 

 Asigurareaăvizibilit iiăşcoliiălaănivelulăcomunit iiălocale. 
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PARTEA A II-A 

 COMPONENTAăOPERA IONAL  
 

 
 

PROGRAMUL  
Program educational ameliorativ-

recuperatoriu  

INDICATORI 

“ coalaădeăvar ” 
 Seă voră derulaă activit iă ameliorativ-
recuperatoriiădup  un curriculum specific, în 
cadrulă coliiă.ăVorăparticipaă20ădeăeleviăăcuă 
CES 

  programe educa ionaleă deă tipă
preventiv-recuperatoriu; 

 65șă dină eleviă îşiă îmbun t escă
competen eleă comunica ionaleă şiă
sociale  

 95șă dintreă eleviiă absolven iă aiă
claseiă finaleă voră fiă înscrişiă înă ciclulă
urm torădeăînv are; 

 
 
 

PROGRAMUL 
Programeăeduca ionaleăpentruănevoile de 

dezvoltareăpersonal : 

INDICATORI 

Clubulă „ Copil ria,ă ă ună evaletă plină deă
culoare”.ă 
Seă voră derulaă activit iă deă dezvoltareă
personal  prin atelierele colii:ă deă art ă
teatral ă i exprimare corporal ;ă deă crea ie 
„Fantezie, îndemânare,ă design”ăprină tehnici 
inovativeă IT,ă tehniciă deă lucruă cuă h rtiaă i 
alte materiale,ăpictura;ădeă exprimareăvocal ă
iăinstrumental ; de dans.  
„ Profesoriiăf r ăvacan !” 
 Formareă profesional -competen eleă
emo ionaleăşiădezvoltareaăpersonal  
 Formareă profesional -abilit iă şiă
competen eăînăpersonalizareaăînv rii 
Schimb de bune practici cu profesori din 
ar ăşiăstr in tateăcuăexperien ăînădomeniu 

,, Un copil civilizat ,,  
 „Disciplinareaă pozitiv ” :ă metodeă şiă
instrumenteădeă lucruăcuăeleviiăcareăprezint ă
tulbur riădeăcomportament 

 36 cadre didactice formate pentru 
strategii de personalizare a actului 
înv rii,ădezvoltareaăcompeten eloră
emo ionale,ăelementeădeăteam-
building,ăelementeădeăcultur ă
organiza ional ; 

 80% din cadrele didactice formate 
auă competen eă deă proiectareă i 
aplic  trasee curriculare 
personalizate  

 20 elevi beneficiari ai unui pachet 
de programeăeduca ionale adecvate 
nevoilor lor de dezvoltare personal  

 25 de elevi cu probleme 
comportamentale beneficiari ai unui 
pachetădeă2ăprogrameăeduca ionaleă
care cuprind metode de educare in 
ceeaăceăprive teăcomportamentul 
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PROGRAMUL 
Centru terapeutic  multifunc ional 

INDICATORI 

          ,,Comoara mâinilor mele ,, 
 Programădeăreorganizareăeficient ăşiă
dotareăaăspa iilorăexistente 

 Programădeăreabilitareăaăcl dirilorăpentruă
ciclul primar 

 Programădeăadecvareăaăspa iiloră
neutilizateăăpentruăactivit iă
extracurriculare 

 Proiect pentru profesionalizarea copiilor 
cuă CESă prină activit iă deă normalizare,ă
formareă iăeducareaăăprinăaccesibilizareăaă
acestora    

 2ăcl diriăreabilitate 
 oă sal ă deă clas ă amenajat  pentru 

atelier protejat 
 Spa ii deăînv areăpersonalizate 
 Sal  deă activita iă extracurriculare 

func ional  
 Internetăpentruătoateăcl dirile; 
 Echipamente IT pentru toate 

cl dirile 

 
 

                     PROGRAMUL 
Accesarea de proiecte locale,ăna ionaleăşiă

europene 

INDICATORI 

  O lumeă f r ă bariereă ”:accesarea de 
proiecteălocale,na ionaleă iăeuropene  

 Un set de documente curriculare 
realizat pe baza conceptului de 
“ coal  deschis ” : curriculum 
adaptat,ăplanădeăinterven ieă
personalizat  

 Un grupădeăini iativ ăcuărolă
consultativăşiădecizionalăînăvia aă
şcoliiăpentruăimplementareaă
proiectului ; 

 Comisii func ionaleăpeădomeniiă
specifice ; 

 
PROGRAMUL 

       Dep şireaăbarierelorăcomunica ionale 
 

INDICATORI 

           „Şiăăp rin iiălaă coal ” 
 Activit iă comune cuă reprezentan iă aiă

p rin iloră peă temeă deă creştereă şiă
educare a copiilor; 

 Sus inereaă unoră activit iă comuneă cuă
p rin ii (la clas ăsauăextracurriculare);ă 

 
 Parteneriateă cuă institu ii,ă funda ii,ă

realizateă prină proiecteă interneă şiă
interna ionale; 

 Proiecte cuă finan are :ă european ,ă
na ional ăşiălocal ăă 

 Un program de parteneriat cu 
institu iiă şiă ONG-uri pentru 
creareaă uneiă identit iă comunitareă
puternice 

 Pagin ăweb; 
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MONITORIZARE-EVALUARE- ÎMBUN T IRE 

 

Monitorizarea presupune o activitate permanent ă deă înregistrareă aă progresului 

(gradulădeăavansareăînăraportăcuăobiectiveleăşiă termenele),ăcosturilor,ădarăşiăaăcalit ii,ăpeă

baza unorăgrileădeămonitorizareă cuă indicatoriădeăperforman ă specificiă fiec reiă activit i,ă

negociate şiăacceptateăprinăstabilireaăplanurilorăopera ionaleăsiăînăacordăcuăstandardeleădeă

acreditareă i evaluareăperiodic ă iăcuăstandardeleădeăreferin . 

Monitorizarea presupune interes pentru: 

- Progres:ăgradulădeăavansareăînăraportăcuăobiectiveleăşiătermeneleăpropuse. 

- Eficien aă utiliz riiă resurselor:ă concordan a/neconcordan aă dintreă planificată şiă

înregistrat (finan e,ătimp,ădotare). 

- Intr ri:ă competen eleă ini ialeă aleă organiza ieiă şiă aleă membriloră ei;ă resurseleă

(materiale, financiare, de timp, de autoritate,etc.) alocate; 

- Ieşiriă (efectele şiă rezultateă concreteă peă termenă scurt/ămediu/ă lung):ă schimb rileă laă

nivelul cunoaşterii;ăschimb rileăatitudinale;ăschimb rileălaănivelulăcomportamentului 

profesionalăindividual;ăschimb rileălaănivelulăcomportamentuluiădeăgrupăşiălaănivelul 

culturii organiza ionale. 

- Calitateă(performan e):ănivelulăatingeriiăobiectivelorăpropuseă– 

Atât monitorizarea cât si evaluarea s-auăcentratăpeă„valoareaăad ugat ”.ăPornindădeălaă

analiza punctelorătariă/ăslabe,ăaănevoilorăînăeduca ieăs-a realizat un portofoliu de evaluare 

care contine: 

- fişeădeăautoevaluare,ăinterevaluareăaleăcadrelorădidactice; 

- fi eădeăasisten ăaălec iilor; 

- chestionareăpentruăelevi,ăp rin i,ăprofesori; 

- fişeădeăapreciereăformulateăînătermeniădeăprogresă colară; 

- înregistr riăaleăactivit ilor; 

- forme de înregistrareăaăinterac iunilorăşiăaăcomunic rii; 

- produseăfinaleăaleăactivit ilor. 

Evaluareaă areă înă vedereă stabilireaă raportuluiă dintreă performan aă ob inut ă şiă ceaă

inten ionat , pentruăaăputeaăcorectaărezultateleăînăsensulădorităşiătrebuieăaplicat ănuănumaiă

procesului (activit ilor),ă educabililor,ă profesoriloră şiă mangementuluiă deă proiect,ă dară şiă
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impactului proiectuluiăasupraămediuluiăinternăşiăexternă;ăreprezintaăcoroborareaărezultateloră

verific rilor anterioareăaleăprogresuluiăşiăformularea,ăpeăbazaălor,ăaăaprecierilor din RAEI. 

Evaluarea proiectului de dezvoltare institutionala a trecut prin toate etapele acestuia, 

dar în sensă inversădemersuluiădeăproiectare,ă c utândăcauzeleănerealiz riiă performan elor,ă

spre analiza deă nevoiă şiă management.ă „Feed–back-ul”ă aă fost asigurat prin întâlniri cu 

parteneriiăimplica iăîn actulăeduca ional. 

Criteriileădeăevaluareăauăfostăstabiliteădeă laă începutăşiăauăfostă fiăurm riteădeăc treă to iă

membrii echipei/echipelorădeălucru,ăpeătoat ădurataăac iunii: 

- gradul de atingere a obiectivelor propuse, 

- gradulădeăimplicareăaăfactorilorăprincipaliăşiăsecundari, 

- impactulăasupraămediuluiăinternăşiăextern, 

- nivelul costurilor, 

- oportunitateaăcontinu rii/dezvolt rii/diversific riiăac iunilor 

- apreciereaăcalitativ ăcompleteaz ăm surareaăcantitativ ; 

- centrareaă peă obiectiveă şiă peă produse,ă completat ă cuă ceaă centrat ă peă efecteă

observabile 

Criteriileărespectaăaceiaşiăindicatoriăcareăauăfostămonitoriza i. 

Evaluareaăformativ ,ădeăparcursăaăfostăcorelat ăcuăevaluareaăfinal ,ăsumativ ,ăinătimpăce 

evaluarea extern ăaăfostăcompletat ăcuăevaluareaăintern ,ăautoevaluareaăşiăinter-evaluare.     
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PLAN OPERAŢIONAL:                 Anul şcolar 2015-2016 
 

I. Asigurareaăăşiăpromovareaăcalit iiăserviciilorădeăasisten ăpsihopedagogic ,ăeduca ional ăşiădeăprofesionalizareăpentru copiii/ eleviiăcuăcerin eă
educa ionaleăspeciale 
 

Obiective specifice Măsuri şi  acţiuni Responsabili Termen Strategii de realizare Indicatori de realizare 
1.ăAsigurareaăşiăevaluareaăcalit iiă
serviciilorăeduca ionaleăşiăde 
asisten ăpsihopedagogic ăoferite 
 
 
 
 
 
 
 

1.Întocmireaărapoartelorădeăanaliz ă
pentruăanulă colarăprecedent 
 
 
2.ăElaborareaăşiăaplicareaălaănivelulă
comisiilor metodice a planurilor de 
activit iăconformărecomand rilorăI.S.J.ă
Arad ; elaborarea documentelor şcolareăă
(planific riădeăevaluareăini ial ăşiăaă
testelorădeăevaluare,ăplanific riă
calendaristice, planuri de recuperare 
s pt mânale,ăăPIP-uri etc.).  
 
3.ăElaborareaăşiăaplicareaătestelorădeă
evaluareăini ial ăşiăanalizaărezultateloră
pentru a identifica problemele specifice 
elevilorăşcolii/clasei 
 
 
4.Urm rireaărealiz riiăplanuluiădeă
dezvoltare institu ional ăpentruăperioadaă
2015 – 2019; 
 
5.ăElaborareaăşiăaplicareaăplanuluiădeă
ac iuneăpentruăasigurareaăcalit iiăpentruă
2015 – 2016ă(autoevaluare,ăm suriădeă
îmbun t ire,ămonitorizare,ăevaluareă
final )ăşiăelaborareaăplanurilorădeă
îmbun t ireăaăactivit ilor; 
 
6.ăRealizareaădeăasisten eă/ăinterasisten eă
şiăvalorificareaăobserva iilorăînăcadrulă
comisiilor metodice; 

Director 
Director adjunct 
Resp.com.met. 
 
 
Director 
Director adjunct 
Resp.com.metodice 
Toate cadrele 
didactice 
 
 
 
 
Resp.com.metodice 
Toate cadrele 
didactice 
 
 
Director 
 
 
 
Prof.ăMate ăAngela,ă
resp. CEAC 
 
 
 
 
 
Resp.com.metodice 
Toate cadrele 
didactice 

Septembrie 
 
 
 
 
19.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 -
16.10.2015 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
Pân ălaă16.ă
11. 2015 
 
 
 
 
Conform 
graficului 
com.metod. 

Raport ri,ădateăstatisticeă
colectate anterior 
 
 
 
Elaborarea documentelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întâlniri de lucru 
 
 
 
Întâlniri de lucru 
 
 
 
Întâlniriădeăanaliz  
 
 
 
 
 
 
Întâlniriădeăanaliz  
 

Participarea tuturor cadrelor 
didacticeălaăac iunileădeă
informare cu privire la 
activitateaădesf urat ăînăanulă
colarăprecedent 
Planurileămanagerialeăşiădeă
activit iărealizateăinăacordăcuă
recomand rileăI.S.J. 
Calitatea si gradul de adecvare 
la caracteristicile elevilor a 
documenteleăşcolareăelaborate 
 
 
 
Implicarea cadrelor didactice în 
elaborarea testelor de evaluare 
ini ial ăconformă
recomand rilorăMEC ; 
Testeleădeăevaluareăini ial  
Gradul de corelare a Planului 
deădezvoltareăinstitu ional ăcuă
analiza SWOT 
 
Planul de aciune 
 
 
 
 
 
Num rulădeăasisten eăşiă
interasisten eă 
Întâlnirileădeăanaliz ăsiăplanuriă
deăm suri 

2. Asigurarea accesului 
copiilor/elevilor la servicii 
educa ionaleădeăcalitate 

1.ăEvaluareaăăşiămonitorizareaă
permanent ăaăevolu ieiăcopiilor/ăeleviloră
cu CES (constituirea efectivelor de elevi 

Director 
Director adjunct 
As. social, resp. 

Permanent 
 
09.10. 2015 

Întâlniri de lucru în cadrul 
comisiilor metodice 
 

Efectivulăoficialăalăşcolii 
Documenteleăşcolareăelaborate 
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/ăgrupelorăcuăeleviiăintegra i,ăevaluareaă
ini ial ,ăelaborareaăplanific riloră
calendaristiceăadaptateăparticularit iloră
colectivului de elevi, elaborarea 
programelorăşcolareăadaptate,ăetc) 
 
2.ăMonitorizareaădesf şur riiăactivit iloră
didacticeăşiăterapeutic-recuperatorii 
conformăproiect riiădidacticeăelaborateă
peăbazaăevalu riiăpredictiveăşiăanalizeiăă
rezultatelorăevalu riiăini iale 
 
 
3.ăMonitorizareaăevalu riiăelevilorăînă
func ieădeăobiectiveleăstabiliteăprină
programeleăşcolareăşiăconformă
particularit ileăpsiho-individuale; 
 
 
4.Sus inereaădeăactivit iăînăparteneriată
întreăclaseădeăacelaşiănivelăsauădeă
niveluri diferite pentru integrarea 
eficient ăaăeleviloră/ăpreşcolarilorăînă
colectivulăşcolar,ăadaptareaădemersuluiă
educaionalăînăfunc ieădeăpoten ialulă
elevilor; 
 
5.ăPreorientareaăşiăorientareaăşcolar ă iă
profesional ăaăelevilorăclaselorăaăVII-aăşiă
a VIII-aă,ăinclusivătestareaăfinal ; 
 
 
6.ăIncludereaăcopiilorăcuădificult iăînă
înv areăînăprogramulădeăsprijină
educa ionalăpeăbazaăevalu riiărealizateăînă
echip ăpluridisciplinar ă 
 
 
7. Asigurarea serviciilor 
 deăsprijinăeduca ionalăpentruăeleviiăcuă
CESăintegra iăînăînv mântulădeămas ă(ă
elaborareaăprogramelorăşcolareăadaptateă
şiăaăplanurilorădeăinterven ieă
personalizat ădac ăeste cazul, programul 

CIEC 
Resp. comisii 
metodice 
 
 
 
Director,Director adj 
Resp.com.metodice 
Responsabil Comisia 
de curriculum 
Responsabil CEAC 
 
 
Director, Director adj 
Resp.com.metodice 
Profesoriădirigin i 
Responsabil CEAC 
 
 
Director,Director adj 
Resp.com.metodice 
Resp.com.metodice 
Responsabil CIEC 
 
 
 
 
Director 
Responsabil CIEC 
Resp.com.metodice 
 
 
Director 
Cadrele didactice de 
sprijin 
 
 
 
Directoriiăşcoliloră
integratoare 
Cadrele didactice de 
sprijin 

 
 
 
 
 
 
Conform 
graficului  
 
 
 
 
 
Periodic 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
graficului  
 
 
 
Octombrie 
2015-iunie 
2016 
 
 
 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
Activit iădidactice 
curente; dezbateri în 
comisiile metodice 
Întâlniriădeăanaliz  
 
 
 
Întâlniriădeăanaliz  
 
 
 
 
 
Activit iăcentrateăpeă
metodeăparticipativeăşiăpeă
implicarea elevilor 
 
 
 
 
 
Activit iădeăpreorientareă
şiăorientareă 
 
 
 
Activit iădeădepistareăşiă
evaluare cu prijinul 
CJRAE Arad 
 
 
 
Activit iăspecificeă
serviciilor de sprijin 
educa ional 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr.ădeăactivit iădidacticeăşiă
terapeutic-recuperatorii 
monitorizate; 
 
 
 
 
Situa iaăşcolar ăaăelevilor 
Rezultateleăob inuteădeăeleviă
reflectateăînăcompeten eleă
dobândite 
 
 
Num rulăcadrelorădidacticeă
implicateăînăactivit iădeă
parteneriat 
Num rulăactivit ilorădeă
parteneriat 
 
 
 
Rezultateleăob inuteădeăeleviăşiă
num rulădeăeleviăparticipan iălaă
activitatea de preorientareăşiă
orientare 
 
Num rulădeăcopiiădepista iăşiă
evalua i 
Listeleăcuăeleviiăcuprin iăînă
program 
 
 
Activit ileărealizateăconformă
proiect riiădidactice 
Num rulădeăplanuriădeă
interven ieăindividualizat ă
aplicate  
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activit ilorăînăparteneriatăşiăalăterapiiloră
specifice) 

3.ăSus inereaăprocesuluiădeă
predare-înv areăşiăaăceluiă
terapeutic-recuperator în 
colaborare cu partenerii 
educa ionali;ăcentrareaăpeănevoile 
 elevilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ăSus inereaă/ăparticipareaădeă/ălaădiferiteă
tipuriăactivit iădemonstrativeăcuăeleviăcuă
diferiteătipuriădeădeficien ă(sever ă/ă
asociateăşiămoderat ă/ăuşoar ăşiătulbur riă
din spectrul autist) ;   
 
2.ăEvaluareaăpsihopedagogic ăînăcadrulă
C.I.E.Căşiăstabilireaăinterven ieiă
individualizateăpentruăcopiiiăafla iăînă
situa iiădeărisc; 
 
3.ăDerulareaădeăîntâlniriăcuăp rin iiă
elevilor cu scopul optimiz riiăactivit iiă
şiăreduceriiăfenomenelorănegative; 
 
 
4.Realizareaă deă schimburiă deă experien ă
cuăalteăşcoliăspecialeăşiăcuăONG-uri care 
ofer ăserviciiăsimilare; 

Resp.com.metodice 
Toate cadrele did. 
 
 
 
 
Responsabil CIEC 
Prof. Crista A. 
 
 
 
Prof. dirigin i 
Consilierul educativ 
 
 
 
Director,Director adj 
Consilierul educativ 
 

Începând cu 
16.10.2015 
 
 
 
 
Conform 
recomand ri
lor 
 
 
Conform 
graficului 
Lunar 
 
 
Conform 
graficului 
 

Întâlniri de lucru 
Activit iădemonstrative 
Focus grupuri 
 
 
 
Analizaăcazurilorăşiăluarea 
deciziilor 
 
 
 
Întâlniriăcuăp rin ii 
 
 
 
Schimburiădeăexperien  
Stagii de formare 
 

Num rulădeăactivit iă
demonstrativeăsus inuteăşiă
num rulădeăcadreădidacticeă
participante 
 
 
Num rulădeăcazuriădiscutate 
 
 
 
 
Num rulădeăîntâlniriăşiă
problematica discutat 
Num rulăactivit ilorărealizateă
în colaborare cu familia 
 
Num rulădeăschimburiădeă
experien ărealizateă 

4.ăAsigurareaăfrecven eiăşcolareăşiă
reducerea fenomenului de 
absenteism,ăăabandonăşcolarăşiă
p r sireătimpurieăaăşcoliiăprecumăşiă
a  frecven eiătulbur rilorădeă 
comportament 
 
 
 
 
 
 
 

1.Monitorizareaăpermanent ăaănum ruluiă
deăeleviăparticipan iălaăactivit ileă
instructiv-educativeăşiăterapeutic-
recuperatorii  (program 8 - 18.30); 
 
2.ăMonitorizareaănum ruluiădeăabsen eă
pentruăfiecareăelev/preşcolar,ă
identificareaăcauzelorăşiăefectuareaă
demersurilor de reducere a 
absenteismului; 
 
3.Implicarea elevilor cu risc de abandon 
şcolarăsauăcuătulbur riădeăcomportamentă
înăactivit ileăcercurilorăeducative; 

Profesoriiădirigin i 
Profesori educatori 
Asistent social 
 
 
Profesoriădirigin i 
Asistent social 
 
 
 
 
Prof.ădirigin i 
Responsabili cercuri 
educative 
 

Permanent 
Lunar 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Conform 
program rii 

Raport riăă 
Studii statistice 
 
 
 
Fişeleădeămonitorizareăaă
absen elor 
 
 
 
 
Activit iăspecificeăînă
cadrul cercurilor 
educative 
 

Sc dereaănum ruluiădeăcopiiăcuă
risc de abandon 
 
 
 
Num rulădeăcazuriădeă
absenteism rezolvate 
 
 
 
 
Num rulădeăeleviăcuăriscădeă
abandonăşiăcuătulbur riădeă
comportamentăincluşiăînăă
cercurile educative 

5.ăÎncurajareaădezvolt riiă
profesionale continue a 
personaluluiăşcoliiăprinăparticipareaă
laăprogrameădeăformareăcontinu ,ă
proiecte europene etc. 
 
 
 

1.ăÎncurajareaăparticip riiăcadrelorăă
didactice / personalului didactic auxiliar 
/ personalului nedidactic la cursuri de 
formareăînădomeniulăeduca ieiăspeciale / 
domeniulăspecificăloculuiădeămunc ; 
 
2.ăRealizareaăperfec ion riiăcurenteăprină
sus inerea inspec iilorăcurenteă/ăspecialeă

Director,Director adj 
Prof. Balaci L., resp. 
formareăcontinu  
 
 
 
Director,Director adj 
Prof. Balaci L. 

Conform 
graficului 
ofertei de 
formare 
 
 
Conform 
graficului 

Activit iădeăinformareă 
 
 
 
 
 
Cursuriădeăperfec ionareă
şiăsus inereaăinspec iilor 

Num rulădeăpersoaneă
participante 
 
 
 
Num rulădeăinspec iiăsus inute 
Noteleăşiăcalificativeleăob inute 
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pentruădefinitivareăînăînv mântăşiă
gradeleădidacticeăIIăşiăI; 
 
3. Participarea cadrelor didactice la 
activit ileăconsiliului profesoral, 
comisiilor metodice, la sesiuni de 
referateăşiăcomunic riăştiin ifice,ă
seminarii, simpozioane etc. 
 
4.ăOrganizareaăunorădiscu iiăperiodiceăcuă
profesorii stagiari cu privire la nevoile 
lor de formare; dezvoltarea practicii 
mentoratului 
 

 
 
 
Director,Director adj 
Resp.com.metodice 
 
 
 
 
Prof. Cojocariu A.,  
Prof. Balaci L., 
Resp.com.metodice 
 

 
 
 
Conform 
graficului 
 
 
 
 
 
Bilunar 

 
 
 
 
Întâlniri de lucru 
 
Dezbateri 
 
 
 
 
Întâlniri de lucru 
Dezbateri 
 
 

 
 
Num rulădeăcadreădidacticeă
participanteăşiănum rulădeă
lucr ri/ăstudiiărelevanteăpentruă
specificulăşcoliiă 
 
 
 
Num rulădeăcadreădidacticeă
participante 
Sinteza propunerilor de 
formare 

 
II. Promovarea serviciilor de asisten ăăeduca ional ăăpentruătoateăcategoriileădeăcopiiăcuăcerin eăeduca ionaleăspecialeădinăjude ulăArad 

 
Obiective specifice Măsuri şi  acţiuni Responsabili Termen Strategii de realizare Indicatori de realizare 
1.ăAsigurareaă şiă evaluareaă calit iiă
serviciilorădeăsprijinăeduca ionalăşiă
deă asisten ă educa ional ă pentruă
copiiiăcuăcerin eăeduca ionaleă 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ac iuniădeăinformareăînăcadrulă
comisiilorămetodiceădinăcadrulăşcoliloră
integratoareăăcuăprivireălaănout ileă
legislativeă(LegeaăEduca ieiăNa ionale,ă
metodologii, regulamente, norme etc. ); 
 
2.ăRealizareaăevalu riiăini ialeăşiăanalizaă
rezultatelor pentru a identifica 
problemele specifice elevilor  
 
 
 
3.ăIncludereaăcopiilorăcuădificult iăînă
înv areăînăprogramulădeăsprijină
educa ionalăpeăbazaăevalu riiărealizate în 
echip ăpluridisciplinar ă 
 

Director 
Resp.com.met. prof. 
de sprijin 
 
 
 
Director adjunct 
Directoriăşcoliă
integratoare 
Resp.com.metodic  
Prof. de sprijin 
 
Director,Director adj 
Cadrele didactice de 
sprijin 

Periodic 
Noiembrie 
2015 
Martie  2016 
 
 
2.10.2015 
 
 
 
 
 
Conform 
graficului  
 
 
 

Dezbateri în cadrul 
comisiilorămetodiceăăşiăaă
consiliilor profesorale, a 
cercurilor pedagogice. 
 
 
Elaborarea documentelor 
 
 
 
 
 
Activit iădeădepistareăşiă
evaluare cu prijinul 
CJRAE Arad 
 
 

Participarea a cât mai multe  
cadreădidacticeălaăac iunileădeă
informare în cadrul consiliului 
profesoral / comisii metodice 
 
 
Tabelulăcuăeleviiăintegra i 
Recomand rileăefectuateăînă
echip ăpluridisciplinar  
 
 
 
Num rulădeăcopiiădepista iăşiă
evalua i 
Listeleăcuăeleviiăcuprinşiăînă
program 
 

2. Asigurarea accesului 
copiilor/elevilor la servicii 
educa ionaleădeăcalitate 
 

1.ăMonitorizareaăpermanent ăaăevolu ieiă
copiilor/ăelevilorăcuăCESăintegra iăînă
şcolileădeămas  
 
 
 
 

Director,Director adj 
Directoriăşcoliă
integratoare 
Resp.com.metodic  
Prof. de sprijin 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

Întâlniri de lucru cu 
cadrele didactice 
itinerante 
 
 
 
 

Listeleăcuăeleviiăintegra i 
Situa iaăabsen elor 
 
 
 
 
 



 35 

2. Asigurarea serviciilor 
 deăsprijinăeduca ionalăpentruăeleviiăcuă
CES integra iăînăînv mântulădeămas ă(ă
elaborareaăprogramelorăşcolareăadaptateă
şiăaăplanurilorădeăinterven ieă
personalizat ădac ăesteăcazul,ăprogramulă
activit ilorăînăparteneriatăşiăalăterapiiloră
specifice) 
 
 
 
3.ăMonitorizareaădesf şur riiăactivit iloră
de sprijinăeduca ionalăşiăaăactivit ilorădeă
terapii specifice pe baza  rezultatelor 
evalu riiăini iale 
 
 
 
 
4.ăDerulareaădeăactivit iăînăparteneriată
cu cadrele didactice de la clasele unde 
suntăeleviăintegra i 

Directoriiăşcoliloră
integratoare 
Cadrele didactice de 
sprijin 
 
 
 
 
 
 
 
Director,Director adj 
Directoriăşcoliă
integratoare 
Resp.com.metodic  
Prof. de sprijin 
 
 
 
Resp.com.metodic  
Prof. de sprijin 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Periodic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadreleădidacticeăşiă
p rin iiăelevilor 
 
 
 
 
 
 
Activit iăspecificeă
serviciilor de sprijin 
educa ional 
Activit iădidacticeăşiă
terapeutice curente; 
Întâlniriădeăanaliz  
Întâlniri de lucru 
 
 
 
 

Activit ileărealizateăconformă
proiect riiădidactice 
Num rulădeăplanuriădeă
interven ieăindividualizat ă
aplicate  
 
 
 
 
 
 
Nr.ădeăactivit iădidacticeăşiă
terapeutice  monitorizate; 
 
 
 
 
 
 
Num rulădeăactivit iărealizateă
în parteneriat 
Întâlnirileădeăanaliz  
 

 
 
I.  Dezvoltarea autonomiei  unit iiădeăînv mântă 

 

Obiective specifice Măsuri şi  acţiuni Responsabili Termen Strategii de realizare Indicatori de realizare 
1. Dezvoltareaărela iilorăşcoliiăcuă
comunitateaăşiăp rin iiă(activit iădeă
implicareăaăăcomunit iiăşiă
p rin ilorăînăvia aăşcolii)ă 

1.ăFundamentareaărealist ăaăplanuluiădeă
şcolarizareăpeăbazaăuneiădiagnozeă
pertinenteăaănevoilorăcomunit iiăînă
vedereaăintegr riiăşcolareăşiăprofesionaleă
a elevilor / tinerilor;  
 
2. Stabilirea ofertei curriculum-ului 
op ionalăpentruăanulăşcolară2016ă– 2017  

Director 
Membrii C.A. 
Responsabil CIEC 
 
 
 
Director 
Responsabili comisii 

Decembrie 
2015 
 
 
 
 
31.03.2016 
 

Diagnoze realizate la 
nivelulăcomunit iiălocale 
 
 
 
 
Întâlniri de lucru în 
cadrul comisiei 

Proiectul planului de 
şcolarizareăpentruăanulăşcolară
2016-2017 
 
 
 
Ofertaăcurriculumuluiăop ional 
pentruăanulăşcolară2016-2017 
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peăbazaăop iunilorăelevilorăşiăp rin ilor; 
 
 
 
3.Elaborareaăprogramelorăşcolareăpentruă
curriculum-ulăop ionalăpentruăanulăşcolară
2016– 2017; 
 
4.Elaborareaăşiămonitorizareaăaplic riiă
planurilor de lucru cu familia / 
reprezentantulălegal,ăaleădirigin ilorăşiă
serviciuluiădeăasisten ăsocial ; 

metodice a prof. de 
psihopedagogie 
special  
 
Director. 
Responsabil Comisie 
pentru curriculum 
 
Consilierul educativ 
Asistent social 

 
 
 
 
23.06.2016 
 
 
 
Lunar 
 

metodice,ăşedin eăcuă
p rin ii,ăîntâlniriăcuăeleviiă
beneficiari 
 
Întâlniri de lucru 
 
 
 
Lectorateăşiăşedin eăcuă
p rin ii 
 

 
 
 
 
Programele pentru disciplinele 
op ionale 
 
 
Num rulăactivit ilorărealizateă
în colaborare cu familia 
 

2.ăAsigurareaăîncadr riiăconformă
legisla ieiăînăvigoare;ămonitorizareaă
şiăevaluareaăăactivit iiăpersonaluluiă
didactic,ădidacticăauxiliarăşiă
nedidactic  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizareaăşiămonitorizareaăîncadr riiă
personaluluiădidacticăpeăposturiăşiăcatedreă
înăconformitateăLegeaăEduca ieiă
Na ionaleănr.ă1ă/ă2011ăşiăalteă
reglement riălegislative; 
 
2.Monitorizareaăărealiz riiăsarciniloră
cuprinseăînăfişeleădeăpost,ăplanurileădeă
activitate; 
 
 
 
 3.ăAnalizaăactivit iiăşiăstabilireaă
calificativelor  finale pentru personalul 
didactic,ădidacticăauxiliarăşiănedidactic; 

Director 
Secretarăşef 
 
 
 
Director 
Responsabili 
com.met.ăşiă
compartimente  
 
 
 
Director 
Resp.com.metodice 
Administrator 

14.09.2015 
Lunar 
 
 
 
Conform 
graficului 
 
 
 
 
 
Februarieăşiă
septembrie 
2016 

Aplicarea normativelor 
de încadrare a 
personalului didactic în 
vigoare 
 
Evalu riăperiodice 
 
 
 
 
 
Autoevalu riăşiăevalu riă
în cadrul 
compartimentelor / 
comisiilorăşiăConsiliuluiă
de administra ie 

Realizareaăîncadr riiăconformă
LENănr.ă1ă/ă2011ăşiăaă
Metodologieiăprivindămişcareaă
personalului didactic pentru 
anulăşcolară2016-2017 
Eficien aăactivit iiăcomisiiloră
şiăserviciilor 
Respectarea termenelor; 
 
 
 
Calificativeleăşiăpunctajeleă
ob inute 
Nr.ăangaja ilorăcareăauăob inută
calificativ F. Bine; 

3.ăEficientizareaăasigur riiăşiă
gestion riiăresurselorămaterialeăînă
colaborareăcuăConsiliulăJude eană 
Arad 

1.ăUtilizareaăeficient ăaăresurseloră
financiareăbugetareăşiăatragereaădeă
fonduri extrabugetare prin accesarea 
diverselorăliniiădeăfinan are; 
 
2.ăMen inereaăfunc ionalit iiătuturoră
spa iilorădeăînv mântăşiăaăcondi iiloră
optimeăpentruădesf şurareaăprocesuluiă
instructiv-educativăşiăterapeutic-
recuperator; 
 
3.ăContinuareaăălucr rilorădeăreabilitareăaă 
CSEI  Arad 

Director 
Admin. financiar 
Krasznay Angela 
 
 
Admin.patrimoniu 
 
 
 
 
 
Bala ăTerentie. 
Admin. financiar 
Admin.patrimoniu 

Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 

Verific riăperiodice 
Surse de documentare 
 
 
 
Verific riăperiodiceăşiă
remedierea 
disfunc iunilor 
 
 
 
Documenta iaăspecific  
 
 

Gradul de utilizare e resurselor 
disponibile 
Nr. de proiecte scrise 
 
 
Num rulădeăspa iiăfunc ionaleă
permanent 
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II.   Promovareaăeduca ieiănonformaleăşiăinformaleăcaăoăoportunitateăformativ ăcomplementar ăpentruăeleviiăcu cerin eăeduca ionaleăspeciale 
Obiective specifice Măsuri şi  acţiuni Responsabili Termen Strategii de 

realizare 
Indicatori de realizare 

1.ăÎncurajareaăşiădezvoltareaă
creativit iiăelevilorăprinăderulareaă
deăactivit iăeducativeăşiă
extracurriculare 

1. Proiectareaăactivit ilorăeducativeă
extracurriculareălaănivelulăunit iiăşiă
elaborareaăcalendaruluiăactivit ilor; 
 
2.ăDerulareaăactivit ilorăeducativeăşiă
extracurriculareăcareăs ăpermit ăadaptareaă
şiăintegrareaăsocial ăaăcopiluluiăcuăCESă
printr-oăexperien  comun ădeăînv areă
al turiădeăal iăcopii;ă 
 
3.ăDerulareaăactivit ilorădinăcadrulă
cercurilor educative;  

Prof. Heremciuc D. 
Prof.ădirigin i 
 
 
Prof. Heremciuc D. 
Prof.ădirigin i 
Cadre didactice interesate 
 
 
 
Responsabili cercuri 
educative 

23.10.2015 
 
 
 
Conform 
calendarului 
M.E.C.T.S. 
 
 
 
Conform 
program rii 

Întâlniri de lucru 
 
 
 
Activit iă
educativeăşcolareă
şiăextraşcolare 
 
 
 
Activit iăînăcadrulă
cercurilor 
educative 

Calendarulăactivit iloră
educative 
 
 
Celăpu inăoăactivitateă
educativ ăpeălun ăpentruă
profesoriiădirigin iă 
 
 
 
Num rulădeăactivit iăderulateă
şiănum rulădeăcopiiăimplica i 
 

2. Promovarea de programe 
educa ionaleăînăspiritulănormelorăşiă
valorilor europene 
 
 
 
 
 
 
 

1.ăAccesareaăliniilorădeăfinan areăşiă
scriereaădeăproiecteăcareăs ăfieăînă
concordan ăcuăspecificulăşcolii 
 
 
2. Promovarea voluntariatului prin 
derulareaăac iunilorădinăcadrulăStrategieiă
Na ionaleădeăAc iuneăComunitar ; 
 
 

Director,Director adj 
Prof. Crista Anamaria. 
Cadre didactice  
 
 
Prof. Iercosan S., resp. 
SNAC 
Resp. CIEC 
 
 

Conform 
graficului  
liniilor de 
finan are 
 
Conform 
calendarului 
M.E.C.T.S. 
 
 

Elaborarea de 
proiecte 
 
 
 
Activit iăînă
parteneriat cu 
şcoliădeămas ,ă
centre de 
plasament 

Num rulădeăproiecteăaprobate 
 
 
 
 
Num rulădeăactivit iăderulateă
şiănum rulădeăcopiiăimplica i 
 
 
 

3. Promovareaăimaginiiăşcoliiăînă
comunitateăşiăaăăbunelorăpracticiăînă
domeniulăeduca ieiăspeciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Actualizarea materialelor de promovare 
aăserviciilorăşcoliiă(pliante,ăpaginaăweb,ă
CD,ăafişeăetc.) 
 
 
2.ăPrezentareaăoferteiăeduca ionaleăşiăaă
serviciilorăşcoliiăînăîntâlniriăcuă
reprezentan iăaiăcomunit iiă(institu iiă
locale, ONG-uri,ăp rin iăetc.); 
 
3.ăAc iuniădeădiseminareădeăinforma iiă
privindăserviciileădeăsprijinăeduca ională
pentruăcopiii/ăeleviiăcuădizabilit iăşiăCESă
cuăprec dereăînămediulărural ( tipuri de 
servicii,ămodalit iădeăaccesareăaă
serviciilorădeăsprijin,ăre eauaăunit ilorădeă
înv mântăintegratoareăetc) 

Prof. Balaci L. 
Prof. Crista Anamaria. 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
Director,Director adj 
Resp. CIEC 
Prof. Crista A. 
 
 
 
 

Mai 2016 
 
 
 
 
Periodic 
Conform 
graficului 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 

Întâlniri de lucru 
pentru revizuirea 
materialelor de 
promovare 
 
Întâlniri cu 
reprezentan iiă
comunit ii 
 
 
Distribuirea de 
plianteăăşiăalteăă
materiale 
informative 
Întâlniri 
Întâlniri de 
evaluareăşiăanaliz ă

Materialele de promovare 
realizate 
 
 
 
Derularea a celăpu inăpatruă
întâlniriăcuăreprezentan iăaiă
comunit iiălocale 
 
 
Derulareaădeăac iuniă
informativeăînăcelăpu ină5ă
şcoliădinămediulăruralăşiă5ă
şcoliădinămediulăurban 
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4.Derulareaăactivit ilorăcultural-educative 
din cadrul proiectelor de parteneriat 
educa ionalăcuăşcoliăobişnuiteăşiădiferiteă 
institu ii; 
 
 

 
 
 
Heremciuc D. 
 
 

 
 
Conform 
graficului 
 
 
 

a cazurilor 
 
Întâlniri de lucru 
 
 

 
 
Derulareaăaăcelăpu inăzeceă
activit i 
 
 
 

         
       DIRECTOR,                                                                                                                                                                                            DIRECTOR ADJUNCT, 
PROF.ăPIRO ăOLIMPIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                                                                        PROF. VARGA VIOLETA 
      
 
 


