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PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
2020-2025
ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă se
construieşte pornind de la ideea că instituţia noastră este mai mult decât o simplă şcoală în
care se desfăşoară un proces educativ de predare-învăţare-evaluare. Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă este o școală unde se ţine cont de toate nevoile beneficiarilor ofertei
noastre educaţionale, fie ei elevi ai şcolii noastre, fie elevi cu CES integraţi în şcolile de
masă. De aceea, toate strategiile propuse în cadrul acestui proiect de dezvoltare au fost
adaptate la realitatea obiectivă a unităţilor şcolare şi au fost corelate cu specificul de învăţare
al elevilor, ţinând cont de tipuri de deficienţe ale acestora.
Acest proiect își propune o regândire a procesului clasic de predare-învățare-evaluare
prin stimularea copilului în spaţii atractive, crearea oportunităților de învățare diferenţiată, în
funcţie de particularităţile individuale ale fiecărui copil, și monitorizarea progresului cu
ajutorul tehnologiei și strategiilor moderne educaționale și terapeutice. Toate acestea se
realizează atât în mediul școlar, cât și extrașcolar, prin dezvoltarea de parteneriate în
interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie mai mulţi factori (familie,
comunitate, instituţii educaţionale şi instituţii ale statului).
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2025 s-a realizat plecând
de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. Acest proiect îşi concentrează atenția
asupra finalităților educației: dobândire de abilități, atitudini, competențe, credinţe şi valori.
De asemenea, favorizează creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii, asigură
dezvoltarea personală și profesională, toate acestea realizându-se printr-un efort de echipă a
tuturor celor implicaţi în procesul de învăţământ.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala noastră îşi propune să promoveze
valorile şi practicile societăţii moderne, să aducă îmbunătăţiri în calitatea şi echitatea
educaţiei şi, mai ales, să reducă barierele sociale şi prejudecăţile, ajutând astfel la realizarea
incluziunii în societate a tuturor copiilor.
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CONTEXT LEGISLATIV

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 cu modificările şi completările ulterioare
 HG nr. 855/08.10.2020, pentru modificarea HG nr. 24/2020, privind organizarea şi
funcţionarea MEC
 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, Anexa OMEC 5447/2020
 Legea nr. 199/08.09.2020, privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice
 HG nr. 678/14.08.2020, privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru școli al Romaniei în perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2020-2021, precum și
pentru modificarea și completarea HG nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru
școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2017-2018
 OMS nr. 1456/25.08.2020, pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor
 Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
 OMEC nr. 5545/10.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea
activităților didactice prin intermediul tehnologei și internetului, precum și pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal
 Legea nr. 127/14.07.2020, privind aprobarea OUG nr. 39/2020, pentru completarea Legii
nr. 455/2001, privind semnătura electronică
 O-MEC/MS

nr.

5650/1670/29.09.2020,

privind

modificarea

O-MEC/MS

nr.

5487/1494/2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 HG nr. 856/14.10.2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de
sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate
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de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte
normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020
 Legea nr. 213/30.09.2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii
 OMEC nr. 5574/17.09.2020, privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de
răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 OMS nr. 1228/03.07.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de
perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice
organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice și cele din domeniul diplomatic
 HG nr. 430/27.05.2020, privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate 2020-2024
 OMEC nr. 4343/27.05.2020, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 si ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale
nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying
 Legea nr. 206/18.09.2020, pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 OMEC nr. 5434/31.08.2020, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
desfasurare a examenului național pentru definitivarea în învățământul preuniversitar
 OMEC nr. 5767/15.10.2020, privind acreditarea, organizarea si desfășurarea programelor
de formare continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2020-2021
 OMEC nr. 5459/31.08.2020, privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic
preuniversitar în anul școlar 2020-2021
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ABREVIERI

ABREVIERI

AUTORITĂȚI, INSTITUȚII PUBLICE ȘI PERSOANE JURIDICE

MEC

Ministerul Educației și Cercetării

MMPS

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

MS

Ministerul Sănătății

ARACIP

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preunivesitar

ANA

Agenția Națională Antidrog

ANC

Autoritatea Națională pentru Calificări

AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

ANP

Administrația Națională a Penitenciarelor

BOR

Biserica Ortodoxă Română

CEAC

Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii

CJMM

Consiliul Judeţean Maramureş

CJRAE MM

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

CLBM

Consiliul Local Baia Mare

CNDIPT

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

ISJMM

Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureş

RCDEC

Responsabil Comisia pentru Dezvoltarea și Evoluția în Carieră

ANPCDEFP
RCM

Agenția națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale
Responsabili Comisiile Metodice

CPPE

Coordonator Proiecte și Programe Educative

RCPCV

Responsabil Comisia de Prevenire și Combatere a Violenței

CE

Consilier educativ

ECP

Elevi, Copii, Părinți

FOL

Fișa de observare a lecției

CD

Cadre didactice

PS

Profesori sprijin

CM

Comisia de Mobilitate
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C.I.E.C

Comisia Internă de Evaluare Continuă

CC

Comisia Curriculum

CPPE

Comisia pentru Proiecte și Programe Educative

CPEVD

Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței și a Discriminării

CPEFC

Comisia de Proiecte Educaționale cu Finanțare Comunitară

AP

Administrator patrimoniu

AR

Administrator rețea

HCA

Hotărârea consiliului de administrație

DSP MM

Direcția de Sănătate Publică Maramureș

CJSUMM

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

AM

Asistent medical

CPECA MM

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului
Maramureş

SJU BM

Spitalului Județean de Urgență Baia Mare

CSEI

Centrul Școlar de Educație Incluzivă

IJJ MM

Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș

CES

Cerințe Educaționale Speciale

CA

Consiliul de Administrație

CP

Consiliul Profesoral

SIIIR

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România

SARS-CoV-2
SNAC

Strategia Națională de Acțiune Comunitară

PDI

Planului de dezvoltare instituțională

RSÎS

Raportul privind starea învățământului în școală
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I.

PREZENTAREA UNITĂŢII

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare (C.S.E.I. Baia Mare) este o unitate de
învățământ care oferă servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educaționale
speciale (CES) din localitate și zonele limitrofe acesteia.

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE
Denumire: CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BAIA MARE
Adresa: str. 8 Martie nr. 5-7, Loc. Baia
Mare, jud. Maramureș
Cod poștal : 430406
E-mail: sam_bm@yahoo.com
Telefon: +40 262.211.710
Fax: +40 262.215.744
E-mail: sam_baiamare@yahoo.com
Website: www.cseibm.ro
Facebook: Csei Baia Mare Maramureș

1.2. ISTORIC
O prezentare succintă a istoricului școlii, evidențiază faptul că această instituție
funcționează din anul 1998 sub denumirea Școala Profesională pentru Deficienți Baia Mare.
Înființarea ei a venit în întâmpinarea nevoilor de formare a elevilor cu cerințe educaționale
speciale din județ, absolvenți de gimnaziu, care la momentul respectiv nu aveau posibilitatea
să-și continue studiile și să obțină o calificare profesională în judeţul Maramureş, deoarece nu
exista o şcoală care să le permită acest lucru, copiii fiind nevoiți să meargă în județele
limitrofe pentru continuarea educației și formarea deprinderilor de profesionalizare.
La început, au fost numai două clase, pentru domeniile Mecanică şi Alimentaţie
Publică, ulterior au mai fost înfiinţate alte clase, pentru domeniile Industrie Uşoară şi
Construcţii. De atunci și până în prezent, școala a fost într-o continuă dinamică, dezvoltânduPlan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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se permanent din punct de vedere al resursei umane, al beneficiarilor direcți ai educației, dar
și a bazei materiale.
De-a lungul timpului, odată cu schimbarea contextului economic și al politicilor
educaționale, în anul şcolar 2006-2007, denumirea școlii s-a schimbat în Şcoala de Arte şi
Meserii Baia Mare, iar din 1 septembrie 2010 până în prezent fiind cunoscută sub denumirea
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare (CSEI Baia Mare).
Unitatea şcolară a funcţionat în spaţii închiriate de la Colegiul Tehnic Transilvania, însă din
anul şcolar 2019-2020 am obţinut titlul de proprietate asupra clădirilor.
Pornind de la un început timid, cu un număr de 24 elevi și cu o bază materială
restrânsă, astăzi, școala noastră oferă cadrul educativ–terapeutic, compensator și de
profesionalizare pentru un număr de aproximativ 184 elevi cu CES, înscriși în clasele IX –XI
(ciclul inferior al liceului-filiera tehnologică) și elevi înscriși la stagii de pregătire practică
nivel 3 de calificare profesională, în domeniile: domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări
publice, specializarea zidar-pietrar-tencuitor; domeniul turism şi alimentaţie, specializarea
bucătar; domeniul industrie textilă şi pielărie, specializarea confecţioner produse textile;
domeniul fabricarea produselor din lemn, specializarea tâmplar universal; domeniul
mecanică, specializarea tinichigiu, vopsitor auto. Înscrierea elevilor se face pe baza unui
Certificat de Orientare Școlară și Profesională eliberat de COSP al CJRAE MM.
Începând cu anul 2010/2011, serviciile educaționale a școlii noastre s-au extins și
externalizat prin resurse umane specializate-profesori itineranți și de sprijin. Astfel, în
prezent, un număr de aproximativ 122 elevi cu CES integrați individual sau pe grupe în
unitățile școlare de masă (nivel primar, gimnazial, liceal), beneficiază de servicii educaționale
de sprijin.
În anul școlar 2018/2019 a început colaborarea școlii noastre cu Penitenciarul Baia
Mare, conform Protocolului de colaborare 2017 (MEN, MJ, ANP), agreat de instituțiile
implicate, acesta fiind actualizat în fiecare an şcolar. Astfel s-a înființat clasa a IX-a, ciclu
inferior, unde se aplică Planul cadru învăţământ special, programa de învăţământ de masă
adaptat, învăţământ de zi. În acest an școlar (2020-2021) avem cinci clase în Penitenciarul
Baia Mare, afiliate şcolii noastre (nivel primar-simultan, nivel gimnazial-simultan, două
clase nivel ciclul inferior al licelului (clasa a IX-a, a X-a), o clasă stagii de pregătire practică.

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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1.3. INFORMAȚII GENERALE
1.3.1.

RESURSE UMANE(2019/2020)

a. Populația școlară


Număr total copii/elevi (din CSEI, cls. IX-XI, Stagii pregătire practică nivelul 3

calificare profesională, în domeniile: domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice,
specializarea zidar-pietrar-tencuitor; domeniul turism şi alimentaţie, specializarea bucătar;
domeniul industrie textilă şi pielărie, specializarea confecţioner produse textile; domeniul
fabricarea produselor din lemn, specializarea tâmplar universal; domeniul mecanică,
specializarea tinichigiu, vopsitor auto): 139 elevi
din care:


Număr total copii/elevi (clasele din ANP afiliate școlii noastre): 43 elevi



Număr total copii/elevi (integrați în școlile de masă, care nu sunt înscriși în SIIIR-ul

școlii, dar primesc servicii educaționale de sprijin prin profesorii de sprijin din școala
noastră): 122 elevi integrați.

CATEGORII DE ELEVI BENEFICIARI DIRECȚI AI
SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE DE CSEI BAIA
MARE
ELEVI CSEI

ELEVI ANP

40%

ELEVI INTEGRAȚI

46%

14%

Fig.1. Reprezentare grafică a categoriilor de elevi, beneficiari direcți ai serviciilor educaționale
și terapeutice oferite de CSEI Baia Mare.
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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b. Copii/elevi
(1) Efective clase și număr total copii / elevi(din CSEI+clasele din ANP afiliate școlii
noastre): 182 din care:
Număr grupe / clase

Număr elevi / copii

1

8

1

13

Clasa a IX-a

4

29

Clasa a X-a

4

34

Clasa a XI-a

4

35

Stagii pregătire practică

4

48

Clase speciale compacte

-

-

-

-

Grupa / clasa
Grădiniţă
Clasa pregătitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III.a
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII –a

integrate în grădiniţă /
şcoala de masă
Clase comasate +
frecvenţă redusă

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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Distribuția elevilor la finalul anului școlar
2019/2020 în funcție de tipul de
DIZABILITATE

mintală - asociată

24%

auz
văz
0%

71%

4%

locomotor

1%

ADHD

0%

TSA

0%

ANP*

Fig.2. Reprezentare grafică privind distribuţia elevilor din CSEI în funcţie de tipul de dizabilitate

(2) Număr total copii/elevi integrați: 122 elevi integraţi în 30 școli de masă din localitatea
Baia Mare şi zonele limitrofe.

ELEVI INTEGRAŢI ÎN ŞCOLILE DE MASĂ
AN ŞCOLAR 2019/2020

24

1
Nivel preşcolar

53

Nivel primar
Nivel gimnazial

44

Nivel liceal

Fig.3. Reprezentare grafică privind numărul elevi integraţi în anul școlar 2019/2020 pe nivel de
învăţământ.
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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c. Cadre didactice
(1)Număr total 46 din care :
 Titular 27
 Suplinitor 19 din care:
 Calificat 19
 Necalificat Repartizaţi astfel:
Cadre didactice
Profesor
psihopedagog
Profesor de educaţie
specială
Profesor de alte
specialităţi
Învăţător
Învăţător – educator
Educatoare
Profesor – educator
Cadru didactic de
sprijin / itinerant
Profesor
Kinetoterapeut
Maistru - instructor

Total
1

Titulari
1

Suplinitori
-

9

9

-

8

6

2

1
12

6

1
6

3

2

1

12

3

9

20

13
12

1

Debutant

Definitivat

Gradul II

Gradul I

Fig.4. Reprezentare grafică privind perfecționarea cadrelor didactice din CSEI Baia Mare.
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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d. Personal didactic auxiliar: 12
e. Personal administrativ: 4

1.3.2. MATERIALE ŞI FINANCIARE
Spaţii şcolare
Nr.
crt.

Tipul de spațiu

Număr de
spații

1.

Sală de clasă

10

2.

Cabinete:
- psihodiagnoză 1
- logopedie 1
- senzorial 1
- kinetoterapie 1

4

3.

Laborator:
- informatică 2

2

4.

Ateliere:
- mecanică 1
- ind. textilă 1
- alimentaţie publică 2
- construcţii 1
Sală de educație fizică
şi sport
TOTAL

5

5.

Observaţii

1
22

Spaţii auxiliare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tipul de spațiu
Bibliotecă şcolară
Sala pedagog (Internat)
Dormitor (Internat)
Spălătorie
Spațiu de depozitare
materiale didactice
Spații sanitare
Cabinet medical
Izolator
Casa centralei termice
Arhivă documente
Magazie consumabile
TOTAL

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025

Număr de
spații
1
1
3
1
1

Observaţii

7
1
1
2
1
1
20
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Spaţii administrative
Tipul de spațiu

Nr.
crt.

Număr de
spații

1.

Secretariat

1

2.

Spaţiu managerial direcţiune

1

3.

Spațiu profesoral

1

4.

Contabilitate/Administraţie

1

5.

Asistent social

1

6.

Sală întreţinere

2

TOTAL

Suprafață
(mp)

7

1.3.3. PROIECTE DE COLABORARE CU COMUNITATEA LOCALĂ,
REGIONALĂ, NAȚIONALĂ, INTERNAȚIONALĂ
Pornind de la premiza asigurării bunei funcţionări a unităţii noastre, asigurării unei
ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic astfel ca toţi tinerii să fie educaţi
împreună, indiferent de originea etnică, deficienţele fizice sau mentale, originea culturală sau
socio-economică, a întăririi comunicării interactive şi a dezvoltării relaţiilor profesor-elev,
şcoală – cadru didactic, şcoală – comunitate, deci asupra valorii „adăugate”/„create” prin
educaţie şi asupra capacităţii şcolii de a deveni o „organizaţie care învaţă”, s-au realizat o
serie de activităţi menite să consolideze legătura școală comunitate, dintre care amintim:
Parteneriate cu părinții

Parteneriate cu școlile integratoare

Proiectul „Și lumea mea e minunată!”, Proiectul DĂRUIND VEI DOBÂNDI

cu

proiect revizuit şi comasat cu proiectul acţiunile„Dar din dar se face rai” , în
Tinerii meşteşugari din CSEI Baia Mare

parteneriat cu Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Baia Sprie şi acţiunea Iată vin
colindători

în

parteneriat

cu

Şcoala

Gimnazială Deseşti (17 decembrie 2019)
Proiectul educaţional de voluntariat şi

Activitate extrașcolară cu clasele afiliate de

caritate implementat de Colegiul Tehnic

la Penitenciarul Baia Mare, reprezentarea
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Page 15

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare
Alexandru Papiu Ilarian Zalău „Petale-n

piesei de teatru „Un pedagog de școală

vânt”, având expoziție la VIVO Baia

nouă”, recitări de poezii, creații ale celor

Mare cu produsele confecționate de elevii

încarcerați cu ocazia Zilei Internaționale a

CSEI (decembrie)

Educației în Penitenciare (octombrie).

În cadrul parteneriatului cu Penitenciarul Lecții-vizită cu participarea la Sf. Liturghie
Baia Mare s-a organizat la Biblioteca și la Taina Sf. Spovedanii cu ocazia
Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, sărbătorilor religioase 14 septembrie, 26
expoziția „Doar suflete, fără ziduri”, prilej octombrie, 21 noiembrie.
cu care elevi-deținuți și elevi ai CSEI Baia
Mare au colindat împreună (decembrie)
Cu ocazia Naşterii Domnului a avut loc Participarea cu lucrări la Proiectul Festival –
„Serbarea pomului de iarnă” la sediul Concurs- Interjudețean „Icoana Sfântului
CSEI având invitat special, doamna Apostol
Moga

Liliana

şi

sponsori

oglindită

Andrei

în

sufletul

Consiliul românilor”, organizat de Școala Profesională

Judeţean pentru daruri.

Specială SAMUS Cluj-Napoca

Expoziții și prezentări de PPT la CSEI cu Parteneriat

sportiv

cu

Colegiul

Tehnic

ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Marii Transilvania Baia Mare și Șc. Gimnazială
Specială Baia Mare „Cupa Iernii – tenis de

Uniri

masă”
Ziua Internațională a meseriilor – 11 Amenajarea și darea în folosință a sălii
februarie 2020 – vizite la agenți economici senzoriale
– promovarea învățământului profesional Mai 2020 – Flipbook prezentat pe pagina ISJ
și tehnic

MM

Colaborarea cu ISJMM și elaborarea

Parteneriat cu ONG ESPERANDO, Baia

Ghidului de educație nonformală pentru

Mare

elevii cu CES -Aprilie 2020
Colaborarea cu ANPCDEFP

Parteneriate cu furnizori de formare continuă

6 iulie 2020 - ERASMUS + câștigat de

locali și interrnaționali (CCD, ELA-Italia

CSEI Baia Mare

etc)
Activități SNAC

1.3.4.ORGANIGRAMĂ
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II ANALIZA DE NEVOI

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN (DE TIP PEST-EL)
Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici,
ecologici, şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul
situat în afara ei.

ECONOMIC

POLITIC

DOMENII

CONTEXT LOCAL
 Politica educațională a guvernului vizează consolidarea rolului școlii
ca principala instituție de educație și învățământ, iar politica educațională
la nivel regional și local este în favoarea dezvoltării relațiilor de
colaborare între autoritățile locale și școala noastră; politica educațională
propusă de CSEI Baia Mare este în concordanță cu politica educațională
națională și în acord cu reforma învățământului din România;
 Procesul de învățământ al școlii se bazează pe legislația generală și
specifică sistemului de învățământ special preuniversitar, pe toate
ordinele și notificările emise de către M.E.C. sau ISJMM, pe actele
normative în domeniu;
 Există relații foarte bune între școală și Consiliul Județean
Maramureș;
 Există politici integratoare pentru elevii cu cerințe educaționale
speciale și politici de sprijin financiar pentru elevii aflați în dificultate;
 Contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene,
asigură mobilitatea cadrelor didactice în spațiul european, și nu numai,
reflectată în deschiderea oferită școlilor de către MEC de a accesa
programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane și
financiare;
 Contextul pandemiei cu noul SARS-CoV-2, accentuează
instabilitatea din punct de vedere financiar a beneficiarilor școlii
noastre;
 Criză economică mondială și a țării generează scăderea veniturilor
datorită pierderii locurilor de muncă;
 Venitul scăzut al familiilor, generează demotivarea elevilor;
 Migrația forței de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită
de forță de muncă din partea pieței interne și externe în diverse calificări
și profesii;
 Interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau
donații pentru unitatea noastră este scăzut și implică demersuri greoaie,
concretizate în activități puțin profitabile;
 La nivel local politica bugetară este favorabilă școlii, asigurându-se
sursele financiare necesare unor condiții decente pentru desfășurarea
procesului instructiv-educativ și terapeutic;
 Mijloc de transport (microbuz școlar)
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 Toți elevii noștri fac parte dintr-o categorie vulnerabilă (elevi cu
dizabilități, elevi care provin din familii monoparentale și nivel de
educație scăzut, copii din case de tip familial, elevi privați de libertate
etc.);
 Legătura familiilor cu școala este permanent în atenția
colectivului școlii;
 Programele sociale (Bani de liceu, Euro 200, cazarmament,
internat, mâncare la cantină etc.) implementate în cadrul școlii,
contribuie în mod direct la ameliorarea problemelor din familiile cu
venit financiar insuficient și contribuie la reducerea absenteismului și
abandonului școlar;
 Număr insuficient de profesori de sprijin raportat la creșterea
anuală a numărului de copii integrați în școlile de masă;
 În școală predomină spiritul de colegialitate și întrajutorare;
 Școala dispune de internat pentru elevii din alte localități, ei pot
mânca la cantina Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare;
 Continuarea studiilor și obținerea unor calificări profesionale
oferă oportunități crescute de angajare a persoanelor private de libertate
și facilitează reinserţia socială postcondamnatorie .
 Școala este dotată cu calculatoare, echipamente moderne,
videoproiector, tablă smart, laborator de informatică și conectare la
internet ;
 Există cabinete multimedia, senzoriale, medicale;
 Sălile de clasă au mobilier nou și sunt amenajate pe specificul
disciplinei;
 Există ateliere de practică specifice domeniilor şi specializărilor
profesionale;
 Există sistem de supraveghere (camere de supraveghere) și
sistem de alarmă în școală;
 Rampă la intrarea în școală pentru accesul persoanelor cu
dizabilități motorii;
 Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor
norme precise în protejarea mediului de către unitățile școlare;
 Educația ecologică în instituția noastră este prioritară prin
participarea la diferite acțiuni de ecologizare (igiena mediului
înconjurător, acțiuni de plantare etc.);
 Școala se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin
acțiuni de reabilitare termică a clădirii; economisirea la maximum a
resurselor de energie termică, electrică, apă etc., activități care
contribuie la protejazarea mediului înconjurător;
 Curriculum utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările
profesionale existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin Anexa
3 OMENCS cu numărul 4457 din data 05.07.2016, la clasa a IX-a, filiera
tehnologică;
 Curriculum
utilizat pentru nivelurile/specializările/calificările
profesionale existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin Anexa
2 OMEN cu numărul 3915 din data 18.05 2017, la clasa a X-a, filiera
tehnologică;
 Curriculum
utilizat pentru nivelurile/specializările/calificările
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profesionale existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin Anexa
4 OMEN cu numărul 3501 din data 29.03.2018, la stagiile de pregătire
practică, filiera tehnologică, domeniile mecanică, construcţii-instalaţii şi
lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din
lemn;
 Pentru clasele I, II, V, VI se va aplica Planul cadru OMEN
4687/2019;
 Pentru clasele III şi IV se va aplica Planul cadru OMEN 3371/2013.
 Pentru clasele VII-VIII se va aplica Planul cadru OMENCS 3590
/2016;
 Pentru clasa a IX-a, penitenciar, se va aplica Planul cadru OMECI
3411/2009, domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
 Pentru clasa a X-a, penitenciar, Planul cadru OMECTS 3081/2010,
domeniul Industrie textilă şi pielărie:
 Pentru clasele a IX-XI-a (CSEI) Planul cadru OMECI 3414/2009,
valabil domeniilor Mecanică, Alimentaţie publică şi turism, Industrie
textilă şi pielărie, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN (DE TIP SWOT)

Mediul intern școlar va fi analizat pe domeniile funcționale:
a) Curriculum;
b) Resurse umane;
c) Resurse materiale și financiare;
d) Relații cu comunitatea.
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ANALIZA SWOT
a) curriculum
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 planuri cadru și programe școlare specifice
nivelurilor de învățământ special: ciclul inferior al
liceului- filiera tehnologică; Stagiilor de pregătire
practică –nivelul 3 de calificare profesională (domeniile
turism și alimentație publică, construcții, industrie
textilă și pielărie, mecanică);
 planuri cadru, programe, documente curriculare
specifice ariei curriculare terapii specifice și de
compensare; programe școlare adaptate în funcție de
gradul de dizabilitate al elevului cu CES;
 programe școlare din învățământul de masă
adaptate în funcție de particularitățile individuale,
pentru elevii cu CES integrați (nivelurile de învățământ
primar, gimnazial, liceal);
 planuri cadru învățământ special și programe
școlare învățământ de masă adaptate (niveluri de
învățământ
primar, gimnazial, liceal, profesional)
pentru clasele din Penitenciarul Baia Mare afiliate
CSEI;
 CDL și opționale atractive;
 comisii metodice specifice domeniilor: predare,
terapii specific și de compensare, domeniului tehnic;

 discrepanțe
mari
între
curriculum-ul
învățământului
special şi învățământul de masă;
 abordare
tradițională
a
procesului instructiv-educativ și
de evaluare;
 timp relativ scurt în vederea
realizării unei viziuni şi a unei
strategii
clare,
privind
desfăşurarea activităţilor de
„învăţare on-line”;
 utilizarea insuficientă a
metodelor activ-participative şi a
strategiilor de învăţare-predareevaluare centrate pe elev;

 flexibilizarea
curriculumului școlar și oportunități de a
alege teme, strategii, metode și
mjloace de lucru atractive,
activ-participative;
 oportunități de formare
continuă în domeniul educației
școlare și posibilități de
finanțare Erasmus+;
 noi
parteneriate
între
furnizorii de educație, care vor
contribui la creșterea calității
ofertei educaționale;
 oportunități de dezvoltare a
competențelor digitale prin
finanțare Erasmus+;

 lipsa
programelor
pentru disciplinele predate
în învățământul special și
asigurarea
manualelor
pentru acestea;
 maniera informală a
activității
didactice
accentuată pe conținuturi
în
detrimentul
competențelor
viziunea neunitară la
nivelul catedrelor în ceea ce
privește evaluarea
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b) resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 personal didactic calificat care asigură servicii
educaționale și terapeutice elevilor din CSEI, elevilor
integrați în școlile de masă și elevilor din clasele afiliate
ANP (100%)
 abordarea
procesului
instructiv-educativ
şi
terapeutic diferenţiat şi personalizat în funcţie de
particularităţile fiecărui elev;
 implicarea responsabilă și competentă a cadrelor
didactice în procesul instructiv-educativ şi corectivcompensatoriu la clasă;
 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
iniţiate şi implementate la nivel local, regional, naţional,
internaţional și obținerea unor rezultate bune la
concursul pe meserii şi olimpiada tehnică;
 încadrarea în câmpul muncii a peste 40% dintre
absolvenţii stagiilor de practică;
 interes şi preocupare deosebită pentru dezvoltarea
bazei materiale a şcolii prin identificarea și accesarea
diferitelor surse de finanțare;
 etos instituţional bazat pe o bună organizare,
cooperare şi colaborare a cadrelor didactice în procesul
instructiv-educativ şi terapeutic;
 preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor
didactice și a personalului auxiliar (grade didactice,
programe de formare furnizate de CCD MM,
programe de reconversie etc);
 management cu deschidere spre reformă, calitate,
performanță;
 interes crescut pentru îmbunătățirea calității
procesului instructiv-educativ și terapeutic prin

 un număr mic de profesori de
sprijin, raporat la numărul de
elevi integraţi;
 reticența
unor
cadre
didactice în ceea ce privește
noul în învățământul românesc;
 colaborare insuficientă între
cadrele didactice din școala
specială și școala de masă;
 adaptare greoaie la
„schimbare” din partea unor
cadre didactice, cu privire la
utilizarea mijloacelor moderne de
comunicare şi tehnologie IT&C;
 un număr ridicat de situaţii
şcolare neîncheiate ale elevilor
cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
 competențele lingvistice ale
cadrelor didactice și nedidactice
insuficient dezvoltate;
 motivație și implicare
insuficientă din partea cadrelor
didactice și elevilor în procesul
instructiv-educativ;
 discrepanță între vârsta
cronologică și nivelul
școlarizare al elevilor din ANP.

 ofertă
diversificată
a
programelor
de
formare
continuă, inițiate la nivel local
și național (CCD, furnizori
formare continuă etc.);
 posibilitatea elevilor din
penitenciar să-și completeze
studiile;
 dezvoltarea competențelor
profesionale,
lingvistice,
digitale ale cadrelor didactice
prin oportunități de finanțare
Erasmus etc.;
 existenţa
de
relaţii
parteneriale corecte cu factorii
educaţionali
comunitari,
instituţii
descentralizate,
instituţii conexe ale M.E.C.,
reprezentanţi ai cultelor legale
etc.

 părăsirea sistemului, din
cauza lipsei de atractivitate
financiară şi pentru carieră, de
către unele cadre didactice;
 interes scăzut al elevilor
pentru activitățile educaționale;
 dezinteres şi colaborare
insuficientă a unor părinţi cu
școala;
 creșterea
numărului
de
familii plecate la lucru în
străinătate, lipsindu-i pe copii de
supravegherea
şi
sprijinul
părintesc;
internalizare greoaie și lentă
a comportamentelor dezirabile
in cazul unor elevi;
 amplificarea
fenomenelor
negative (absenteism, abandon
şcolar, delicvenţă juvenilă);
 reticența agenților economici
în ceea ce privește efectuarea
orelor de practică de către elevii
CSEI;
 inserția profesională redusă a
absolvenților din cauza unor
politici incoerente în ceea ce
privesc persoanele cu
dizabilități.
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mobilități europene.

c) resurse materiale si financiare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 politici naționale și programe sociale care să susțină
elevii care provin din familii cu venituri financiare
reduse (rechizite şcolare, bani de liceu, Euro 200, masă
caldă, rambursarea cheltuielilor de transport etc.);
 existența unui patrimoniu propriu, clădire școală și
internat, care să corespundă nevoilor elevilor;
 centrală termică proprie;
 săli de clasă și ateliere de profesionalizare;
 cabinete terapeutice specializate și camera
senzorială;
 cabinet AEL;
 biblioteca școlii;
 cabinet medical și cabinet de asistență socială;
 cabinet de documentare-informare pentru elevi şi
profesori;
 dotarea şcolii cu aparatură tehnică şi implicarea
elevilor în diferite activități on line, mijloace audiovideo;
 baza materială modernă obținută prin proiectul
POSDRU, cât și cea existentă bine întreținută;

 amplasarea școlii într-o
zonă aflată la periferia
orașului;
 lipsa unui spațiu care să
delimiteze curtea școlii;
 lipsa unei rampe de

 flexibilizarea politicilor
naționale și sociale care vin în
întâmpinarea sprijinul
financiar ale elevului și
familiilor acestora;
 posibilitatea de finanțare
prin Erasmus +;
 posibilitatea accesării unor
proiecte și programe inițiate de
ISJMM în vederea obținerii de
mijloace
moderne
de
învățământ;
 solicitare
de
fonduri
bugetare
suplimentare
Consiliului
Județean
Maramureș pentru reparații și
dotări;
 existența unor linii de
finanțare
POCU
de
îmbunătățire a bazei materiale
a școlii;
 implicarea administrației
judeţene în elaborarea unei
strategii de reabilitare a
instituţiei

 starea economică precară la
nivelul întregii societăţi;
 număr ridicat de şomeri în
mediul rural;
legislaţie restrictivă în domeniul
autonomiei bugetare;
 situaţia economică și socială
precară pentru mai bine de 60% din
elevi;
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acces
la
nivelurile
superioare ale clădirii;
 sală de educație fizică și
sport necorespunzătoare;
 fonduri
financiare
limitate;
 legea sponsorizării este
neatractivă;
 un număr mare de elevi
nu au acces la calculator și
internet;
 posibilitate
financiară
redusă a personalului pentru
participarea la programe de
formare continuă;
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d) relații cu comunitatea
PUNCTE TARI
 parteneriate viabile şi eficiente
şcoala-familiecomunitate;
 colaborare bună cu autoritățile statului: CJMM, ISJMM,
Primăria locală, reprezentanţii diferitelor instituții: BOR,
CPECAMM, SJU BM, IJJ MM, I.S.U. MM, ANP etc.;
 excelentă colaborare cu partenerii educaționali și
parteneriate cu fundații, instituții de învățământ preuniversitar,
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, ONG-uri etc);
 parteneriate cu instituțiile universitare pentru programe de
formare continuă a cadrelor didactice;
 organizarea unor acțiuni comune cu elevii din învățământul
de masă (activități sportive și recreative, concursuri, acțiuni cu
caracter ecologic etc.);
 parteneriate de colaborare cu diferiţi agenţi economici în
vederea formării deprinderilor de muncă ale elevilor și a
integrării profesionale a absolvenţilor școlii noastre;
 CJMM are o percepţie pozitivă asupra problematicii
învăţământului special;
preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii la
nivel local și national prin acţiuni de popularizare a
activităților derulate în școală: site-ul şcolii, facebook, revista
şcolii serială etc.;
excelentă colaborare cu parteneri internaționali (Italia și
Turcia) în cadrul proiectului Erasmus;

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 imagine
publică
deformată pentru unităţile de
învăţământ special şi pentru
elevii acestor unităţi (priviţi
cu milă sau respingere);
 nivel scăzut din punct de
vedere
educațional
al
familiilor elevilor cu CES;
 stigmatizare și
neînţelegerea problematicii
complexe a învăţământului
special de unii reprezentanţi
ai comunităţii;
 dimensiunea de
internaționalizare a școlii
insuficient dezvoltată;
 proiecte de cooperare
europeană și utilizarea
instrumentelor de promovare
europeană insuficiente.

 o bună colaborare cu
autoritățile
locale
și
cu
comunitatea locală;
 colaborări
cu
agenți
economici din zonă în vederea
unei mai bune inserții socio
profesionale a elevilor noștri;
 inițierea unor parteneriate
naţionale şi internaţionale și
colaborarea cu furnizori de
formare continuă europeni;
 oferte de colaborare din
partea unor fundații străine;
 posibilități de accesare a
mediului virtual de cooperare
internațională prin utilizarea
instrumentelor
europene
Erasmus (SEG,
eTwinning
etc.)

 atitudinea
negativă
a
comunității privind copiii cu
CES/persoanele
aflate
în
dificultate;
 lupta
continuă
cu
prejudecățile și demotivarea
cadrelor didactice;
 scăderea numărului de
copii;
 carenţele
educative
și
materiale ale părinţilor;
 prevederi legale confuze şi
chiar limitative în privinţa
raporturilor dintre şcoală şi
comunitate;
 reticența
agenților
economici în ceea ce privește
efectuarea orelor de practică
de
către
elevii
CSEI/
persoanele aflate în dificultate;
evoluția pandemică cu noul
coronavirus SARS-CoV-2

Concluzii și recomandări : În concordanță cu documentele manageriale elaborate de ISJMM (Planul managerial al ISJMM an școlar 20202021 și Strategia privind învățământul preuniversitar din județul Maramureș, pentru perioada 2017-2021) și în funcție de nevoile identificate
prin analiza mediului intern și extern, s-au stabilit țintele strategice ale instituției, pentru orizontul de timp 2020-2025.
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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III. COMPONENTA STRATEGICĂ
Viziunea școlii se referă la promovarea unei educații de calitate și dezvoltare personală
în vederea asigurării integrării/reintegrării sociale și în societate a elevilor cu
CES/persoanelor aflate în dificultate.
Misiunea CSEI Baia Mare: o școală deschisă care să răspundă nevoilor elevilor cu CES
și persoanelor aflate în dificultate prin stimularea și dezvoltarea abilităților de
comunicare, învățare, relaționare și social-adaptative.
Deviza CSEI Baia Mare: „O șansă pentru fiecare”

ȚINTELE ȘI OPȚIUNILE STRATEGICE
PENTRU PERIOADA
2020-2025
ȚINTA STRATEGICĂ 1: CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL
PRIN ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI CARE VIZEAZĂ
CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV-TERAPEUTIC
ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR CARE SĂ LE FAVORIZEZE
INSERȚIA OPTIMĂ SOCIO-PROFESIONALĂ
Opțiunea strategică 1.1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ și
corectiv-compensatoriu
Opțiunea strategică 1.2: Diminuarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar

ȚINTA STRATEGICĂ 2:

PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE PRIN

ELIMINAREA SEGREGĂRII ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII PE CRITERII
ETNICE, DE STATUT SOCIAL ȘI DIZABILITĂȚI
Opțiunea strategică 2.1: Promovarea incluziunii și combaterea discriminării
Opțiunea strategică 2.2: Promovarea egalității de șanse și reinserția școlară
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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ȚINTA STRATEGICĂ 3: FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE NECESARE ASIGURĂRII UNUI
ÎNVĂȚĂMÂNT PERFORMANT, INCLUZIV, CORELAT CU NEVOILE DE
FORMARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ ALE ELEVILOR CU CERINȚELE
PIEȚEI MUNCII
Opțiunea strategică 3.1: Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, a
personalului școlii
Opțiunea strategică 3.2:

Susținerea demersurilor pentru performarea inovației

pedagogice ca mijloc de dezvoltare a resurselor umane de educație și formare
ȚINTA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE
Opțiunea strategică 4.1: Dezvoltarea bazei materiale a școlii
Opțiunea strategică 4.2: Dezvoltarea bazei tehnice a școlii
ȚINTA STRATEGICĂ 5: DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE
Opțiunea strategică 5.1.Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării
Opțiunea strategică 5.2. Contribuția la crearea spațiului european al educației
ȚINTA

STRATEGICĂ

6:

APLICAREA

STRATEGIILOR

NAȚIONALE,

JUDEȚENE, LOCALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR
Opțiunea strategică 6.1: Prevenirea îmbolnăvirii cu noul SARS-CoV-2
Opțiunea strategică 6.2: Identificarea, analiza, planificarea răspunsurilor la risc, control,
implementarea planurilor de răspuns la risc

Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025
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IV. PLAN OPERAȚIONAL
ȚINTA STRATEGICĂ 1: CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL PRIN ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA
UNOR MĂSURI CARE VIZEAZĂ CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV-TERAPEUTIC ȘI
DEZVOLTAREA

COMPETENȚELOR

ELEVILOR

CARE

SĂ

LE

FAVORIZEZE

INSERȚIA

OPTIMĂ

SOCIO-

PROFESIONALĂ
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 1.1: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV ȘI CORECTIV-COMPENSATORIU
Obiective specifice

Asigurarea serviciilor educaționalterapeutice de calitate

Măsuri și acțiuni planificate

Responsabili

Termen

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

Optimizarea procesului
didactic din școală prin
utilizarea strategiilor si
mijloacelor moderne de
predare-învățare-evaluare

D, CA, CD,
RCM, ECP,
CEAC

Termen scurt
și mediu

planificări, FOL

Implementarea unor
demersuri pedagogice
transcurriculare, inovative și
diversificate, ca premisă în
reușita fiecărui elev

D, CA, CD,
ECP, RCM,
CEAC

Termen scurt
și mediu

Resurse
educaționale
adecvate

Dezvoltarea strategiilor de
predare –învățare –evaluare
online
Plan de dezvoltare instituțională 2020-2025

D, CA, CD,
ECP,
administrator

Termen scurt
și mediu

Resurse
educaționale
specifice pentru

Evaluare

Creșterea nr. de
lecții în care se
utilizează strategii FOL, asistențe la
de învățarelecții etc.
evaluare centrate
pe elev
Demersuri
Număr de
pedagogice
activități
inovative și
educaționale
diversificate în
transcurriculare
scopul formării
derulate
competențelor
cheie ale elevilor
Număr
Monitorizare și
participanți și
evaluare activitate
activități
instructivPage 28
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rețea

Corelarea demersului educativterapeutic și profesional cu cerințele
educaționale ale elevilor

Promovarea unui curriculum local și
la decizia școlii care să corespundă
specificului și nevoilor educaționale
ale elevilor și ale comunității locale

Acreditarea instituțională, pentru
nivelul gimnazial

Proiectarea personalizată a
activității didacticeterapeutice pentru elevii din
cls.IX-XI din CSEI

CD,
psihopedagog,
kinetoterapeut

Inițierea demersurilor legate
de noi domenii și calificări, în
funcție de nevoile existente
pe piața muncii

D,CA, CEAC,
RCM

Curriculum la decizia școlii
atractiv, corelat cu finalitățile
educaționale ce vizează
formarea unor competențe
care să faciliteze integrarea
socio-profesională a elevilor
cu CES și a elevilor privați de
libertate
Realizarea etapizată a
demersurilor necesare
acreditării școlii pentru
nivelul gimnazial și
completarea documentației
specifice
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D, CA, CC,
CEAC, RCM

D, CA, CEAC,
CC

domeniul de
referință

desfășurate pe
platforma
educațională a
școlii

educativă pe
platforme
educaționale

Permanent

Resurse
educaționale
specifice pentru
domeniul de
referință

școlare adaptate

Termen
mediu și lung

Documentație
specifică,
resurse umane

Demersuri
specifice pentru
obținerea de noi
calificări

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Documente
curriculare

CDȘ corelat cu
finalitățile
educaționale și
terapeutice ale
elevilor

Rezultate ale
implementării
CDȘ-urilor:
impact,
inovativitate,
eficiență

Documentație
specifică pentru
obținerea
autorizației de
funcționare
provizorie

Obținerea
autorizației de
funcționare
provizorie, nivel
gimnazial 20212022
Obț. acreditării
2022-2023

Evaluare
ARACIP

Termen scurt
și mediu

Termen scurt
și mediu

PIP, programe

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice
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Activități de profesionalizare
desfășurate în parteneriat cu
agenții economici
Dezvoltarea personală a elevilor prin
dobândirea unor competențe adaptate
la cerințele societății și pieței muncii
și inserția optimă

Promovarea imaginii școlii

Maiștrii
instructori

Activități de profesionalizare
desfășurate în atelierele școlii
pentru elevii cu dizabilități
severe (personalizate pe
Maiștrii
formarea deprinderilor de
instructori
realizare a unui produs finit,
în funcție de potențialul
elevului)
Editarea
revistei
școlii,
Imbunătățirea paginii WEB,
reactualizarea conturilor de
socializare a CSEI BM cu
informații actualizate despre
Personalul școlii
activitățile derulate în cadrul
școlii (didactice, extrașcolare,
extracurriculare,
stadii
implementare proiecte locale,
europene etc)

Termen scurt
și mediu

agenți
economici

Promovabilitate
100% a
absolvenților

Certificate de
calificare
profesională

Termen scurt
și mediu

Ateliere de lucru

Promovabilitate
100% a
absolvenților

Certificate de
calificare
profesională

Pagina web
www.cseibm.ro
pagina de
facebook a școlii

Revista școlii,
Demersuri
strategice și
impactul imaginii
școlii la nivel
local/ regional
/național/extern

Internaționalizare

Termen scurt
și mediu

OPȚIUNEA STRATEGICĂ 1.2: DIMINUAREA ABSENTEISMULUI ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Obiective specifice
Creșterea interesului elevilor și
construcția motivației intrinseci
pentru participare la ore, prin

Măsuri și acțiuni planificate
Dezvoltarea competențelor
profesionale ale CD și
utilizarea/aplicarea
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Responsabili
CD,
Responsabil
comisia pentru

Termen
Termen
scurt și
mediu

Resurse
necesare
Mijloace TIC

Indicatori de realizare
Reducerea
absenteismului

Evaluare
Utilizarea în
cadrul lecțiilor
preponderent,
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utilizarea strategiilor inovative de
predare

metodelor inovative de
predare
Organizarea unor activități cu
scopul de a promova
comportamente dezirabile ale
elevilor

Creșterea capacității de a implementa
politici complete de reducere a
absenteismului și abandonului școlar

Elaborarea și implementarea
programelor de prevenire a
cyberbullying și a bullying în școală

Inițierea și implementarea
unor programe de prevenție a
abandonului școlar, a
consumului de droguri de
tranziție etc.
Elaborarea Calendarului
acțiunilor extracurriculare și
extrașcolare și cuprinderea în
cadrul acestuia a acțiunilor de
prevenire și combaterea a
violenței, consumului de
substanțe toxice și a
programului de educație
pentru cetățenie democratică
Campanii de informarea a
elevilor legate de siguranța pe
internet
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dezvoltare
profesională și
dezvoltare în
carieră
Consilier
educativ,
profesor
psihopedagog
Coordonator
proiecte și
programe
educative,
RCPCV

CPPE, diriginții,
CD

CPPE, diriginții,
CD prof.
psihopedagog,

a metodelor
inovative de
predare

Termen
scurt și
mediu

CD, ECP,
ONG,
reprezentanți ai
autorităților
publice

Termen
scurt și
mediu

CD, ECP,
ONG,
reprezentanți ai
autorităților
publice

Termen
scurt și
mediu

CD, ECP,
ONG,
reprezentanți ai
autorităților
publice

5 calendare activități
extracuriculare și
extrașcolare elaborate

Termen
scurt și
mediu, lung

CD, ECP,
ONG,
reprezentanți ai
autorităților
publice

Planuri de
Reducerea
acțiune,
comportamentelor
procese
indezirabile din școală verbale, poze,
diplome

Reducerea
comportamentelor
indezirabile din școală
Cel puțin un program
de prevenție a
abandonului școlar,
implementat în fiecare
an școlar (programe)

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice
Planuri de
acțiune,
procese
verbale, poze,
diplome

PV ale
activităților
Planuri de
acțiune,
procese
verbale, poze,
diplome
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Parteneriate și legătură
școală-familie-elev

strânsă Informarea familiilor despre PD, CD, CE
frecvența, comportamentul și
rezultatele
școlare
ale
elevului

ȚINTA STRATEGICĂ 2:

Termen
scurt
mediu

ECP, CD,D
și

Reducerea
PV,
note
absenteismului
și telefonice
abandonului școlar

PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE PRIN ELIMINAREA SEGREGĂRII ȘI COMBATEREA

DISCRIMINĂRII PE CRITERII ETNICE, DE STATUT SOCIAL ȘI DIZABILITĂȚI
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 2.1: PROMOVAREA INCLUZIUNII ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Obiective specifice

Inițierea și implementarea unor
acțiuni și programe destinate
incluziunii școlare

Măsuri și acțiuni planificate

Asigurarea serviciilor oferite
de profesorii de sprijin și
kinetoterapeuți elevilor cu
CES integrați în școlile de
masă
Evaluarea continuă a elevilor
cu CES integrați în școlile de
masă
Asigurarea accesului la
servicii educaționale de
sprijin pentru elevii din
unitățile de învățământ
preuniversitar private, în
funcție de cerințe

Responsabili

Termen

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare
Nr. de copii care
beneficiază de
servicii
educaționale de
sprijin

PS,
Kinetoterapeuți.
D, CIEC

Termen
scurt și
mediu

ECP, PS, D,
COSP

PS,
Kinetoterapeuți.
D, CIEC

Termen
scurt și
mediu

PS, CD școli
integratoare,
elevi integrați

FEC

PS, CD școli
integratoare,
elevi integrați

Nr. de elevi din
învățământul
preuniversitar
privat care
beneficiază de
servicii de sprijin
prin PS și
kinetoterapeuți

D, PS,
Kinetoterapeuți,
CIEC

Termen
scurt și
mediu

Evaluare

Registru CIEC

Registru CIEC

Evidențe statistice

OPȚIUNEA STRATEGICĂ 2.2: PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI REINSERȚIA ȘCOLARĂ
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Obiective specifice

Reinserția școlară a persoanelor
private de libertate

Asigurarea egalității de șanse a
elevilor cu dizabilități grave pentru
continuarea studiilor

Măsuri și acțiuni planificate
Colaborarea cu ANP și
asigurarea educației pentru
elevii privați de libertate
(nivel primar, gimnazial,
liceal) în vederea continuării
studiilor și a reinserției
sociale postcondamnatorii
Inițierea unor demersuri
simplificate care să faciliteze
înscrierea elevilor cu
dizabilități grave în școli
(clasa a IX-a)

Responsabili

Termen

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

Evaluare

D,CA, PD,
RCM, CD

Termen
scurt și
mediu

CD, programe
școlare,
metodologii de
lucru

Nr. de elevi /
persoane private de Evidențe statistice
libertate incluse în
SIIIR
sistemul de
educație

D, CA, CIEC,
ECP

Termen
scurt și
mediu

Resurse
legislative și
proceduri interinstituționale
simplificate

Număr crescut de
copii cu dizabilități
grave înscriși în
clasa a IX-a

Evidențe statistice
SIIIR

ȚINTA STRATEGICĂ 3: FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE
NECESARE ASIGURĂRII UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT PERFORMANT, INCLUZIV, CORELAT CU NEVOILE DE FORMARE
PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ ALE ELEVILOR CU CERINȚELE PIEȚEI MUNCII
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 3.1: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE, A PERSONALULUI ȘCOLII
Obiective specifice

Facilitarea accesului cadrelor
didactice la cursuri de formare
continua, atât în domeniul didacticii,
cât și în domeniul managementului
educațional multiplan

Măsuri și acțiuni planificate

Activități de formare continuă
a CD și aplicarea în cadrul
lecțiilor a rezultatelor
învățării
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Responsabili

RCDEC, CD

Termen

Termen
scurt și
mediu

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

Oferte cursuri,
colaborări cu
furnizori de
formare
continuă

Peste 30% dintre
cadrele didactice
vor absolvi un curs
de perfecționare

Evaluare

Certificate
participare/
atestate de
formare continuă
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Termen
scurt și
mediu

Colaborări cu
furnizori de
formare
continuă,
ANPCDEFP

Creșterea
numărului de
proiecte cu
finanțare
nerambursabilă
depuse

Formularele de
candidatură

Toți profesorii din
CSEI vor utiliza
platformele și
resursele digitale în
procesul educativ

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Un nr. de cel puțin
14 Pașapoarte
lingvistice

Fișe prezență,
poze

Dezvoltarea abilităților de scriere și
implementare a proiectelor cu
fonduri nerambursabile

Participarea personalului
școlii la activități legate de
scrierea proiectelor cu
fonduri nerambursabile

Dezvoltarea competențelor digitale

Monitorizarea utilizării
softurilor educaționale și a
dotărilor TIC în procesul de
predare-învățare-evaluare a
elevilor

CD, ECP

Termen
scurt și
mediu

Colaborări cu
furnizori de
formare
continuă, CCD

Dezvoltarea competențelor lingvistice

Programe de pregătire
lingvistică anterioare
mobilităților

Personalul
școlii, ECP

Termen
scurt și
mediu

Curriculum

RCDEC , CD

OPȚIUNEA STRATEGICĂ 3.2: SUSȚINEREA DEMERSURILOR PENTRU PERFORMAREA INOVAȚIEI PEDAGOGICE
DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Obiective specifice
Măsuri și acțiuni planificate
Responsabili
Termen
Resurse
Indicatori de
necesare
realizare
RCM,
Granturi pentru
responsabili
mobilități,
Cel puțin 4 cadre
Formarea cadrelor didactice care
implementare
acorduri de
didactice vor
Termen
lucrează cu elevii privați de libertate Cursuri formare continuă
proiecte,
parteneriat cu
participa la
scurt și
în funcție de nevoile identificate și
nivel național/european
personal
furnizori de
mobilități de
mediu
solicitări
didactic auxiliar
formare
formare continuă în
alte categorii de
continuă
context european
personal
europeni
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CA MIJLOC DE
Evaluare

Certificate
Europass,
certificate de
participare la
mobilitățile de
formare
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Dezvoltarea abilităților profesorilor
de a implica elevii în activități de
grup și în proiecte

Susținerea unor lecții activparticipative, motivante, lecții
în care se folosesc cele mai
recente descoperiri din
domeniul tehnologiei

RCM

Sprijinirea schimbului și a
transferului de bune practici în
materie de predare și de dezvoltare în
școli

Schimburi de experiență cu
alți profesori din UE, legate
de metode inovative de
predare și evaluare

CD, personal
didactic auxiliar
alte categorii de
personal

Termen
scurt și
mediu

Termen
scurt, mediu
și lung

ECP, CD

Asigurarea unor
experiențe de
învățare pentru
elevii școlii și
elevii integrați

Ateliere de
lucru, cercuri
pedagogice,
ghiduri
metodologice

Număr de
parteneriate,
contracte

FOL, PV ale
comisiilor,
chestionar de
feedback al
elevilor

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

ȚINTA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ȘCOLII
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 4.1: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ȘCOLII
Obiective specifice

Măsuri și acțiuni planificate

Responsabili

Termen

Resurse

Indicatori de realizare

Evaluare

necesare
Elaborare proiecte urbanism
și acțiuni de colaborare cu
autoritățile locale, în vederea
Orientare și accesibilizare spre CSEI
semnalizării corespunzătoare
(prin indicatoare etc) a CSEI
Baia Mare
Asigurarea accesului în clădire, lift

Elaborare proiecte urbanism
și acțiuni de colaborare cu
autoritățile locale
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D, CA, SCIM,
compartiment
administrativfinanciar
D, CA, SCIM,
compartiment
administrativfinanciar

Termen
scurt și
mediu

Documente,
rapoarte

Identificarea cu
ușurință a CSEI BM

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

Termen
mediu și
lung

Conform
programului de
execuţie
bugetară

Facilitarea accesului
în clădire a
persoanelor cu
dizabilități
locomotorii

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice
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Reamenajarea etajului II al
clădirii prin extinderea
instalațiilor sanitare, electrice,
termice și amenajarea sălilor
de clasă, a atelierelor de la
nivelul etajului

Extinderea bazei materiale

Elaborarea proiectului de
mansardare clădire internat

SCIM,
compartiment
administrativfinanciar,
CJMM
RPE
SCIM,
compartiment
administrativfinanciar,
CJMM

Termen
scurt și
mediu

Conform
programului de
execuţie
bugetară

Conform
programului de
Termen
scurt, mediu execuţie
bugetară
și lung
Propuneri buget
CJMM

Inițiere proiecte fonduri
nerambursabile pentru
amenajare și dotarea școlii
(POC, POIR, fonduri
norvegiene etc)

Ghiduri
finanțare,
CPEFC
Termen
proiecte
scurt, mediu
atragere fonduri
și lung
de finanțare
externe
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 4.2: DEZVOLTAREA REȚELEI TEHNOLOGICE ȘI DIGITALE
Obiective specifice

Măsuri și acțiuni planificate

Responsabili

Termen

Resurse

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

Dezvoltarea bazei
materiale a școlii

Dezvoltarea bazei
materiale a școlii

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

Dezvoltarea bazei
tehnico-materială a
școlii

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

Indicatori de realizare

Evaluare

Toate sălile de clasă
vor fi dotate cu
aparatură digitală și
vor avea acces la
platforme de lucru
(console, calculatoare
etc)

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

necesare

Dezvoltarea rețelei tehnologice și
digitale din școală

AP, AR, SCIM,
compartiment
administrativAchiziționare de echipamente
financiar,
IT
CJMM
CPEFC
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Termen
scurt și
mediu

Resurse
financiare din
bugetul propriu
și finanțare
externă
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Dezvoltarea rețelei digitale
prin softuri educaționale,
acces la platformele
educaționale, dezvoltarea
prin proiecte fonduri
nerambursabile

AP, AR , SCIM,
compartiment
administrativfinanciar,
CJMM
CPEFC

Termen
scurt și
mediu

Resurse
financiare din
bugetul propriu
și finanțare
externă

Platforme
educaționale
funcționale agreate de
MEC (G Suite,
Moodle etc.) și număr
utilizatori

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare
specifice

ȚINTA STRATEGICĂ 5: DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 5.1 CONSOLIDAREA DIMENSIUNII EUROPENE A PREDĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII
Obiective specifice

Sprijinirea dezvoltării profesionale a
cadrelor didactice, a persoanelor
aflate în funcții de conducere, a altor
categorii de personal din CSEI BM

Măsuri și acțiuni planificate

Programe de învățare
continuă pe tot parcursul
vieții cu finanțare europeană

Responsabili

Personalul
școlii, ECP

Termen

Termen
scurt și
mediu

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

Ghiduri
finanțare,
proiecte
atragere fonduri
de finanțare
externe
Proiecte
atragere fonduri
de finanțare
externe pentru
educația și
formarea
continuă

Elaborare și depuneri de
Accesarea surselor de finanțare
proiecte la termenele stabilite, Personalul
nerambursbilă oferită de Uniunea
conform ghidurilor de
școlii, ECP
Europeană pentru educație și formare
finanțare

Termen
scurt și
mediu

Implementarea proiectului finanțat
prin Programul Erasmus+ al Uniunii
Europene, Acțiunea Cheie 1:
Proiecte de mobilitate în domeniul

Termen
Finanțare
scurt, mediu
europeană
și lung

Desfășurarea activităților de
mobilitate
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Cadrele
didactice
selectate

Creșterea
numărului de
proiecte depuse
Număr de proiecte,
impact și rezultate
specific.
Creșterea
dimensiunii de
internaționalizare a
școlii
Un număr de cel
puțin 10 cadre
didactice vor
participa la

Evaluare

Certificate de
participare,
Certificare
Europass

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Documente
specifice
implementării
proiectului
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educației școlare Schimbăm destine
prin dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice . Număr de
referință proiect: 2020-1-RO01KA101-079366
Susținerea unor activități de
informare a personalului din școală
cu privire la posibilitatea accesării
fondurilor nerambursabile și de
participare la diverse programe și
acțiuni educaționale de la nivel
național și transnațional

mobilități de
Rapoarte de
formare continuă în monitorizare și
context european
evaluare finală

Activități de informare și
participare la proiecte și
programe

Personalul
școlii, ECP

Creșterea calității
procesului educativ
din școală prin
internaționalizarea
instituției

Termen
scurt, mediu CD
și lung

Asigurarea unor măsuri legate
de participarea personalului
CSEI la activități europene și
nu numai, în condiții corecte
și echitabile. Susținerea și
Promovarea valorilor incluziunii și
implicarea participanților cu
Termen
diversității, a toleranței și a
Personalul
Spațiul școlar
posibilități reduse financiare,
scurt și
participării democratice în spațiul
școlii, ECP
european
prin politici financiare de
mediu
școlar
cofinanțare și utilizarea la
maximum a instrumentelor și
a finanțării oferite de
programul Erasmus în acest
scop.
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 5.2 CONTRIBUȚIA LA CREAREA SPAȚIULUI EUROPEAN AL EDUCAȚIEI
Obiective specifice
Promovarea cunoașterii

Măsuri și acțiuni planificate

Responsabili

Înțelegerea unor culturi și țări Personalul
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Termen

Termen

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Implicarea activă în
comunitatea
școlară locală,
națională și
Acțiuni de
europeană;
monitorizare și
Creșterea
evaluare specifice
dimensiunii de
internaționalizare a
școlii

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

Schimb

Parteneriate și

Evaluare
Acțiuni de
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patrimoniului european comun și a
bogăției și diversității acestuia

noi,
dezvoltând
astfel școlii, ECP
sentimentul de apartenență la
valorile europene

Participarea activă la spatiul
European al educației, prin utilizarea
instrumentelor digitale

Crearea de parteneriate cu
școli din Europa, schimb de
bune practici cu cadre
didactice din alte școli,
participarea
la
spațiul
educațional virtual SGE, e
Twinning

Cadrele
didactice
participă
mobilități
europene

Monitorizarea valorificării experienței Monitorizarea activităților de
dobândite de către cadrele didactice în transfer
a
rezultatelor
urma participării la cursuri de formare învățării
continuă în alte țări ale UE și
noneuropene

Cadrele
didactice
participă
mobilități
europene

Consolidarea capacității CSEI BM de Participarea activă la rețeaua
a se angaja în schimburi și cooperare organizațiilor Erasmus prin
găzduirea participanților din
transfrontalieră
alte țări sau participând la
schimburi de bune practici,

CD,
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scurt și
mediu

intercultural

Termen
scurt, mediu
și lung

Utilizarea la
maximum
instrumentele
digitale, a
platformelor
online și a
oportunităților
puse la
dispoziție de
programele
europene

care
la

care
la

acțiuni de
cooperare
transnaționale;
Dezvoltarea
competențelor
interculturale ale
profesorilor

Parteneriate și
acțiuni de
cooperare în spațiul
educațional virtual
SGE, e Twinning

Termen
scurt, mediu
și lung

Spațiul școlar
european

Impactul
multidirecțional al
participării la
cursuri de formare
continuă în alte țări
ale UE și
noneuropene

Termen
scurt și
mediu

Resurse digitale

Parteneriate în
domeniul
educațional

monitorizare și
evaluare specifice

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

întreg

personalul școlii
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organizate de agențiile
naționale sau de alte
organizații.
întreg
Promovarea recunoașterii rezultatelor Activități de diseminare a CD,
rezultatelor
învățării personalul școlii
învățării elevilor și personalului în
perioadele de mobilitate în străinătate dobândite în perioada de
efectuare a mobilităților

Termen
scurt și
mediu

Resurse digitale

Multiplicarea
rezultatelor
învățării

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

ȚINTA STRATEGICĂ 6: APLICAREA STRATEGIILOR NAȚIONALE, JUDEȚENE, LOCALE PRIVIND MANAGEMENTUL
RISCURILOR
OPȚIUNEA STRATEGICĂ 6.1 PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRII CU NOUL SARS-CoV-2
Obiective specifice

Prevenirea îmbolnăvirii cu noul
SARS-CoV-2 a elevilor, părinților și
angajaților școlii
Organizarea și pregătirea școlii
pentru buna desfășurare a
activităților instructiv-educative în
condițiile impuse de contextul
epidemiologic

Măsuri și acțiuni planificate

Stabilirea scenariului pe care
va funcționa instituția în CA
și comunicarea hotărârii
ISJMM.
Derularea activităților
conform hotărârilor DSP
MM și CJSU MM
Asigurarea instituției cu
materiale igienico-sanitare
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Responsabili

Termen

HCA , ISJMM,
DSP MM ,
CJSUMM

Termen
scurt, mediu
și lung

D, CA, AM,
ISJMM

Termen
scurt, mediu
și lung

Resurse

Indicatori de

necesare

realizare

ECP, CD

Satisfacția 100% a
beneficiarilor

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Prevenirea
îmbolnăvirilor

Proceduri
specifice de
prevenire a
îmbolnăvirilor
comunitare

AM, materiale
sanitare,
produse de
igienă, măști și
mănuși etc

Evaluare
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OPȚIUNEA STRATEGICĂ 6.1 IDENTIFICAREA, ANALIZA, PLANIFICAREA RĂSPUNSURILOR LA RISC, CONTROL, IMPLEMENTAREA
PLANURILOR DE RĂSPUNS LA RISC
Obiective specifice
Măsuri și acțiuni planificate
Responsabili
Termen
Resurse
Indicatori de
Evaluare
necesare
Identificarea, analiza,
Asigurarea unui management al planificarea răspunsurilor la
riscurilor eficient
risc, control, implementarea
planurilor de răspuns la risc

Organizarea și pregătirea școlii
pentru
buna
desfășurare
a
activităților instructiv-educative în
condițiile impuse anumite situații de
risc

Elaborarea unor proceduri
specifice legate de
managementul riscurilor, în
funcție de situația particulară
care se va impune
Derularea activităților
conform hotărârilor DSP
MM și CJSU MM
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SSM, PSI, ISJ
DSP MM ,
CJSUMM

SSM, PSI ,
ISJMM, DSP
MM ,
CJSUMM

Permanent

Angajații școlii

Termen
scurt, mediu AM, angajați,
lung
vizitatori

realizare
Implementarea
planurilor de
răspuns la risc

Satisfacția 100% a
beneficiarilor

Proceduri
specifice

Acțiuni de
monitorizare și
evaluare specifice

Page 41

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare

V. MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI REVIZUIREA
PROIECTULUI
 Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte:


întocmirea și analiza datelor statistice care să sprijine monitorizarea realizării
țintelor;



evaluarea progresului în atingerea țintelor, gradul de avansare în raport cu
obiectivele și termenele propuse;



costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce
am obținut; calitatea – nivelul atingerii cerințelor 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.

 Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care
le revin din planurile operaționale, cel puțin 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 PDI se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile
septembrie-octombrie, pe baza concluziilor desprinse din RSÎS, încheiat pentru anul
școlar anterior, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii.
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