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ARGUMENT 

 

Proiectul de dezvoltare pe termen mediu al unitatii scolare trebuie sa reflecte strategia 

educationala pe termen mediu (4 ani ), tinand cont de strategia educationala la nivel national, 

locla, de evolutia economica a zonei in care se afla situata scoala, de mobilitatea si cerintele 

profesionale ale pietei muncii. 

Unitatea scolara de invatamant special functioneaza si se dezvolta prin efortul combinat 

al echipei manageriale, al personalului scolii, elevilor, parintilor si reprezentantilor legali, 

acestia alcatuind comunitatea educationala. Proiectul de dezvoltare ne arata directiile majore de 

progres, iar modul de intocmire a acestuia permite consultarea partilor interesate si implicarea in 

asumarea scopurilor, obiectivelor si actiunilor propuse. 

La nivelul fiecarei unitati scolare proiectul de dezvoltare institutionala are importanta 

deosebita deoarece concentreaza atentia asupra finalitatilor educatiei ( dobandirea de abilitati, 

aptitudini, competente in vederea recuperarii deficientelor mentale si asociate), asigurand 

concentrarea tuturor domeniilor functionale ale managementului ( curriculum, resurse umane, 

resurse material – financiare, relatii sistemice si comunitare ) si asigura coerenta strategiei pe 

termen lung a scolii. 

In contextul unei mondializari a economiei, a globalizarii mondiale, a impactului noii 

tehnologii asupra societatii, in contextul schimbarilor legislative in general si in domeniul 

invatamantului in mod special, in conformitate cu noua Lege a Educatiei nr. 1 /2011, a 

legislatiei subsecvente acesteia, a prevederilor curriculumului national general si special, cu 

prevederile normative ale Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov, proiectul de dezvoltarea 

institutionala este fundamentat pe urmatoarele principii : 

Principiul egalizării şanselor educţionale, fiecare copil având dreptul la instruire şi 

educaţie ; 

Principiul descentralizării, făcând posibilă diferenţierea unităţilor de învăţare ţinându-se 

cont de interesele şi motivaţiile elevilor permiţând acestora o mai buna orientare şcolară şi 

profesională ; 

Principiul selecţiei şi ierarhizării, la nivelul fiecărei unităţi funcţionând o comisie 

internă de expertiză a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

Principiul coerenţei, fiind vizate raporturile cantitative şi calitative între ariile 

curriculare şi disciplinele de studiu, atât pe orizontală cât şi pe verticală ; 

Principiul descongestionării, existând posibilitatea de a lucra pe baza programelor 

elaborate la nivelul unităţii şi adaptate la tipul şi gradul de deficienţă ; 

Principiul racordării la social, prin care se asigură legatura dintre şcoala şi societate. 

În vederea aplicării principiilor enunţate mai sus trebuie să se ţină seama de 

câteva criterii fundamentale: 

 

I. Criterii social-integrative 

 Necesitatea constituirii unui sistem educativ-terapeutic de perspectivă, deschis 

spre modernizare, care să se centreze pe demersul didactic, pe valorizarea 

potenţialului, disponibilităţilor şi nevoilor concrete ale elevilor cu deficienţe de 

auz sau asociate ;

 Centrarea activităţii pe elev şi transformarea acestuia într-un partener al 
profesorului, prin trecerea de la atitudini pasive, de inactivitate, la atitudini 

participative ;
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 Proiectarea evaluarii ca instrument, strategie de reproiectare a unui program de 
învăţare-terapie-compensare.

 
 

II. Criterii psihologice 

 Dezvoltarea psihică optimă a celor educaţi.

 Adecvarea continuturilor la particularităţile de vârstă, la capacităţile de înţelegere 
şi asimilare ale elevilor

 Stimularea efortului propriu, a motivaţiei pozitive pentru învaţare

 Egalizarea şanselor educationale privind integrarea şcolară si socială.

 Valorificarea resurselor locale umane şi materiale şi a opţiunilor familiilor.

 

III. Criterii pedagogice 

 Asigurarea echilibrului curricular în elaborarea programelor şi organizarea 
schemelor orare ale procesului educativ-compensator.

 Obligativitatea abordărilor interdisciplinare a conţinuturilor obiectelor de 

învăţământ.

 Abordarea în echipa a programelor de terapie cu cele de învaţare şcolară 

desfaşurata de cadre didactice cu specializare în pedagogie, psihologie, 
psihopedagogie specială.

 

În învăţământul special, componenta de bază o reprezintă tratarea individuală şi 

diferenţiată a elevilor, ceea ce presupune luarea unor măsuri care să permită realizarea unui 

învăţământ individualizat şi diferenţiat: 

o îmbinarea activităţii individuale cu clasa intreagă, ponderea deţinând-o activitatea 
individuală 

o sprijinirea, sustinerea acelor elevi care au nevoie de ajutor suplimentar 
o alternarea judicioasă, echilibrată, a diverselor moduri de învăţăre (frontală, pe grupe şi 

individuală) 

o diferentierea continutului sarcinilor de lucru ca volum si grad de dificultate. 
 

Rezultatele vizate ar trebui să fie legate de realizarea unor colaborări şi protocoluri pe 

termen mediu, urmata de crearea unor asociaţii şcoală-comunitate, care să fie în măsură să 

identifice şi să rezolve nevoile unităţii de învăţământ în strânsă relaţie cu nevoile comunităţii. 

De asemenea, ne aşteptăm ca imaginea şcolii să fie mult mai bine promovată la nivelul 

diferitelor medii sociale . 
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STRUCTURA PROIECTULUI 
 
 

 Diagnoza 

 Viziunea 

 Misiunea 

 Ținte strategice 

 Obiective strategice 

 Planuri operationale 

 
 

DIAGNOZA 

 
1. Elemente de identificare a unității școlare: 

 

Denumirea unitatii: CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ PERIȘ 

Adresa: Str. Principală nr. 582, loc. Periș, județul Ilfov 

Tipul unitatii: unitate de învățământ special 

Programul scolii: 8,00 – 17,00 

Limba de predare: română 

 

2. Repere geografice 
Unitatea este situata in nordul judetului Ilfov, la 32 kilometri fata de Municipiul Bucuresti, pe 

malul Lacului Snagov, in zona semicentrala a comunei Peris, este racordata la reteaua electrica, 

telefonie, canalizare si apa, internet si cablu TV. 

 

3. Repere istorice 
 

1929- Cladirea CSEI Peris a fost construita si a functionat ca Scoala Normala de Gospodarie 

Rurala 

1948- Localul capata profil de scoala tehnica in domeniul silviculturii 

1971- Ia fiinta Scoala Ajutatoare cu clasele I-VIII - fete 

1986- Devine Scoala Ajutatoare cu clasele I-VIII – baieti 

1995- Isi schimba denumirea in Scoala Speciala nr. 13 Peris 

2001 – Scoala devine mixta, internatul scolii fiind preluat de Directia pentru Protectia Copilului 

Ilfov si transformat in Centrul de Plasament nr.5 

2007- Se transforma in Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Peris conform O.M.Ed.C. nr. 

5418/2005 si Decizia I.S.J.Ilfov nr 183/08.03.1007 conform O.M.Ed.C.si Decizia I.S.J.Ilfov nr 

183/08.03.2007 . 
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4. Cultura organizationala 

Prima conditie a dezvoltarii organizationale este formarea unei culturi 

puternice, proces in care competentele native si dobandite ale managerului sunt 

hotaratoare. 

Mangerul unitatii poate sa-si propuna sa mentine sau sa schimbe cultura 

organizationala. Inainte de a-si propune una dintre cele doua alternative, 

managerul trebuie sa identifice tipul de cultura existent in scoala. 

In unitatea noastra, tipul dominant de cultura este cultura tip sarcina. Acest 

tip de cultura este centrat pe exercitarea sarcinii si orientat spre persoana. Sarcinile 

de serviciu sunt atribuite angajatilor in functie de potentialul acestora, urmarindu- 

se valorificarea la maxim a acestuia. 

Din punct de vedere managerial, se exercita o conducere flexibila si 

stimulativa, bazata pe urmatoarele valori: increderea in oameni, in capacitatile lor 

creative si dragoste de munca. Angajatii unitatii se simt implicati in activitatea 

scolii, in bunul mers al acestora, in luarea deciziilor importante, in siguranta la 

locul de munca, avand incredere in organizatie. 

Din analiza datelor, la debutul anului scolar 2020-2021, în organizatie 

exista o stare de echilibru si un climat favorabil. 

 

5. Auditul ( Diagnoza mediului intern și extern , analiza SWOT si analiza 

PESTE) 

a) Diagnoza mediului intern si extern: 

 Informatii de tip cantitativ:

 Populatia scolara 

- Numar de elevi: 135 elevi cu deficiente mentale si asociate 

Ciclul primar: 43 

Ciclul gimnazial: 92 

- Numar de clase: 5 clase I-IV 
10 clase V-X 

 

- Provenienta: populatia judetului Ilfov, copii proveniti 

majoritatea din familii cu nivel de trai foarte scazut, un nivel 

de educatie al parintilor sub medie, 40 % fiind institutionalizați 

în Centrele de plasament din Periș și Voluntari. 

 

 
 

 Personalul școlii: 

De conducere: - director 
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Personal didactic: 
- Profesori psihopedagogie speciala: 17 catedre 

 titulari : 9 din care, cu gr.I =7, cu gr.II =2 , cu definitivat=1

 Suplinitori calificati: 7, din care,cu gr. I=2,cu gr. II = 3, cu definitivat

= 1, debutanti= 1 
 Suplinitori necalificati: 1

 

- Profesori educatori: 15 posturi 

 Titulari: 6, din care, cu gr.I = 3, cu gr.II=2, cu definitivat = 1, 

debutanti = 0

 Suplinitori calificati :9, din care, cu gr, I = 4, cu gr. II = 2, cu 

definitivat = 0, debutanti = 3

 Suplinitori necalificati: 0
 

- Profesori kinetoterapie 2/ calificati 

- Profesori psihopedagogi : 6 
- Profesori APP 1/necalificat 

- Profesori itneranti: 15 ( 3 titulari 7 PCO si 5 suplinitor 

calificat) 

- Profesori educatie fizica: 1 (necalificat) 

- Profesori religie: 3 (PCO calificați) 

TOTAL NORME / POSTURI DIDACITCE = 58 

Personal auxiliar : - 1 secretar 

- 1 contabil 
- 3 instructori de educatie extrascolara 

 

Personal nedidactic: - 3 ingrijitoare 

- 1 mecanic intretinere 

 
 

Starea cladirilor: 

Cladirile au fost care reprezintă corpul A și corpul B sunt reabilitate din 

fonduri europene printr-un proiect al DGASPC Ilfov, cladirea scolii fiind aflata in 

aceeasi cladire cu Centrul de Plasament nr. 5 Peris. 

 

Nivelul dotarilor cu resurse educationale: 

Școala este dotata cu material didactic corespunzator: material specific 

pentru cabinetele de terapia tulburarilor de limbaj, aparate pentru sala de 



8  

gimnastica si kinetoterapie, calculatoare pentru laboratorul AEL, 2 

videoproiectoare, televizoare, casetofoane, fax, cinci multifunctionale, 1 copiator. 

 

Finatarea: 

- din bugetul consiliului judetean pentru lucrari de intretinere si 

functionare; 

- extrabugetar: sponsorizari sporadice. 

 
 

 Informatii de tip calitativ:

 

 Ambianta din unitatea scolara: atmosfera este deschisa, nu exista conflicte 

majore, daca apar anumite nemultumiri, ele sunt rezolvate in mod obiectiv. 

 Relatiile dintre director – personal, profesori – profesori, profesori – elevi si 

se bazeaza pe comunicare si respect reciproc, fiind specifice activitatii cu 

elevi cu cerinte educative speciale. 

 Mediul social de provenienta al elevilor: 

- Majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat ( 

venituri mici, somaj, conditii modeste de viata); 

- Conditii grele de trai: locuinte necorespunzatoare ( probleme 

sanitare, numar mare de copii in cadrul aceleeasi familii), 

mediu de trai necorespunzator; 

- Nivel scazut de educatie si cultura; 
- Modele negative de comportament, mediu infractional 

Din cauza factorilor enumerati mai sus, 40 % din elevii inscrisi in unitatea noastră 

sunt institutionalizati in centre de plasament, parinții fiind decazuti din drepturi 

sau abandonandu-i pur si simplu. 

 Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregatite profesional, fapt 

constatat in urma inspectiilor genarale. tematice si de specialitate, rezultatele 

obtinute si interesul crescut pentru participarea la cursuri de formare. 

 Managementul unitatii scolare: se desfasoara pe baza planului managerial, 

impreuna cu Consiliul de Administratie si Consiliul Profesoral. Activitatea 

didactica se desfasoara prin organizarea in comisii pe arii curriculare si 

comisii de lucru pe diverse probleme. 

 

 Relatia cu comunitatea:

Implicarea parintilor si a apartinatorilor legali in activitatile manageriale 

este destul de dificila, acestia participand sporadic la sedintele anuntate. 

Colaborarea cu autoritatile locale este buna, apreciem programele acestora si 

participam la acestea. 
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 Parteneri sociali:

- Consiliul Judetean Ilfov 

- D.G.A.S.P. Ilfov 

- Bisericile din Peris 

- Sectiile de Politie din Peris si Snagov 

- Fundatia ,, Inima catre inima,, 

- Fundația” Mlădita” 

- Unitati scolare din învatamantul de masa din judetul Ilfov 

- Corpul Gardienilor Publici 

ANALIZA SWOT 

S-a realizat analiza SWOT pentru urmatoarele aspecte: curriculum, 

resurse materiale, resurse umane, educatie, comunitate locala: 

 
CURRICULUM 

Puncte tari Puncte slabe 

 Respectarea planurilor cadru pentru 
invatamant special( 4927/2005, 4928/2005, 

3622/2018) 

 Elaborarea programelor pentru 
disciplinele optionale de catre cadele didactice 

 Material curricular ( fise de lucru si 

fise de evaluare adaptate nivelului 
psihointelectual  ala  elevilor,  programe  de 

interventie personalizata 

 Folosirea insuficienta a echipamentelor 
moderne 

 Oferta scolii nu satisface nevoile tutror 

elevilor 

Oportunitati Amenintari 

Cresterea gradului de autonomie a scolii pe 

probleme de CDȘ 

CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de 

informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

activitate. 

Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie 

la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare. 

CDŞ permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

Oferta de formare si perfectionare 

Colaborarea cu CCD Ilfov si Universitatea 

Bucuresti 

Scaderea constanta a numarului de elevi, acestia 

esuând in integrarea in scoala de masa si 

abandonand scoala. 
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RESURSE UMANE 
 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Cadre didactice calificate in proportie 

de 85% 

 Exista o buna delimitarea a 

responsabilitatii cadelor didactice 

 Existenta unui climat educational 

deschis, stimulativ 

 Conservatorismul unor cadre didactice 

si rezistenta la schimbare 

 Slaba motivare a cadrelor didactice, 

avand in vedere salarille foarte mici 

 Foarte putine cadre didactice cu gradul 

didactic I 

Oportunitati Amenintari 

Organizarea unor întâlniri şi activităţi comune 

ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună 

Scaderea interesului si a motivatiei pentru 

activitatea didactica, instalarea rutinei. 

 

 

 

RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Existenta cabinetelor functionale 

pentru activitatile de terapii specifice 

 Existenta celor doua Sali de sport si 

kinetoterapie utilate corespunzator 

 Existenta celor doua terenuri de sport 

 Mobilierul uzat 

Oportunitati Amenintari 

Descentralizarea si autonomia institutionala 

Stimularea personalului didactic in scopul 

elaborarii de proiecte cu fiunantare externa 

 Problemele de comportament asociate 
deficientei mintale fac ca elevii sa nu păstreze şi 
sa întreţina spaţiile şcolare 

 ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura morală a 
echipamentelor existente 
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RELATIA CU COMUNITATEA SI ACTIVITATEA EDUCATIVA 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Organizarea de activitati extrascolare si 

extracurriculare atractive ( excursii, serbari, 

vizionari de spectacole) 

 Participari la activitati sportive cu 

rezultate notabile 

 Coolaborarea cu biserica 

 Colaborarea cu ONG-uri 

 

 Slaba acceptarea a copiilor cu 

dizabilitați in comunitate. 

Oportunitati Amenintari 

Diponibiltatea si responsabilitatea unor 

institutii de a veni in sprijinul scolii 
 Costul mare al deplasarilor 

 

In urma analizei SWOT s-au desprins urmatoarele obiective: 

Îmbunatatirea calității procesului educational: 

 Combaterea absenteismului si a abandonului scolar;

 Imbunatatirea procesului educative-terapeutic

 Îmbunatatirea disciplinei scolare;

 Promovarea imaginii scolii;

 Aplicarea unui sistem de evaluare interna;

2. Crearea spatiului adecvat cerintelor de functionalitat 

 Dotarea laboratoarelor;

 Modernizarea cadrului ambiental(sali de clasa, holuri);

 Amenajarea terilor de sport si a unei sali de festivitati;

3. Promovarea cooperarii în domeniul educatiei pentru stimularea relatiilor între 

urmatoarele institutii: scoli de masa scoli speciale din alte judete si din Capitala, 

institutiile comunitare: 

 Schimburi de experienta între scoli;
 Elaborarea unor proiecte cu finantare europeana POCU.

 

 

  ANALIZA "PESTE"  

 Politicul 

Politici şi strategii ale Ministerului Educaţiei Naționale: 
 Legea nr 1/5.01.2011-Legea Educaţiei Naţionale; 

 introducerea învăţării permanente ca dimensiune majoră a politicii 

educaţionale; 

 creşterea calităţii tuturor serviciilor educaţionale si de sprijin; 
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asigurarea echităţii în educaţie - cu un accent deosebit pe comunităţile, familiile 

şi persoanele vulnerabile; 

deschiderea şcolii spre comunitate şi spre mediul social general. 

Datorită noilor orientări şi tendinţe ale MEC, axate pe calitatea procesului instructiv- 

educativ şi descentralizare, şcoala are mai multe oportunităţi pentru a-şi dezvolta şi îmbunătăţi 

calitatea actului educaţional. Parteneriatele cu școlile care integrează copii cu CES sunt 

oportunităţi de care ar trebui să beneficieze fiecare şcoală. Consiliul Județean Ilfov se preocupă 

de îmbunătăţirea bazei materiale a unităţilor şcolare. 

 Economicul 

Zona de agrement din vecinătatea şcolii a suferit multiple schimbări, marile 

întreprinderi s-au transformat in depozite de mărfuri sau chiar au fost dezafectate. Numeroşi 

părinţi au rămas astfel, fără locuri de muncă, fiind obligaţi spre reconversie profesională. 

Nivelul mediu al câştigurilor este in continuă scădere. La polul opus se află copiii 

instituţionalizați la Centrele de Plasament din Periș și Voluntari care beneficiază de condiții de 

viața la nivel european. 

În unitatea noastră şcolară există elevii au deficiențe mintale sau asociate acest lucru 

împiedicându-i să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Elevii școlii beneficiază de ajutoare 

sociale conform legislatiei in vigoare. 

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări este, 

în continuare semnificativ. Fondurile de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului Județean 

Ilfov prin I.S.J. Ilfov 

 Social 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să contribuie la dezvoltarea școlii 

în localitate, astfel prioritar este refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi comunitate având în 

vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena comunităţii locale, 

capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele 

comunităţii. 

Tinând cont de numărul redus de locuri de muncă, mulţi părinţi au ajuns şomeri, o parte 

din ei căutîndu-şi loc de muncă în străinătate. Astfel, elevii noştri rămân în grija unui singur 

părinte sau în grija bunicilor sau instituţionalizați fiind foarte afectaţi din punct de vedere 

psihic. 

Factori sociali care influențează viața școlii: 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală. 

 

 

 

 Tehnologic 

Şcoala noastra nu are suficiente mijloace moderne de predare-învăţare. 
Ministerul, prin Inspectoratul Școlar Județean - SIVECO a dotat școala cu 20 

calculatoare. Menţionăm că 50 % din elevii şcolii au calculatoare acasă şi sunt conectati la 

internet. Se simte nevoia unei dotări adecvate şi care să răspundă cerinţelor actuale ale 

Ministerului şi ISJ-ului la departamentul secretariat, direcţie, bibliotecă, administraţie. Şcoala 

noastră işi propune utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie. Noile 

tehnologii ale informaţiei şi comunicării schimbă perspectiva asupra practicii educaţionale, 
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implementarea acestora fiind considerată drept una dintre cele mai importante probleme la acest 

sfârsit de secol, ridicată la rang de politică naţională. 

 Ecologicul 

Prin toate acţiunile desfăşurate împreună cu copiii şi cadrele didactice am contribuit la 

formarea aptitudinilor şi atitudinilor elevilor şi a comunităţii locale, necesare protejării şi 

îmbunătăţirii calităţii mediului. Am participat la acţiuni de ecologizare şi plantări de puieţi, flori 

în curtea şcolii. 

 

 
 

STRUCTURA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALĂ 

 
 

II. Viziunea CȘEI Periș 

Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Periș oferă servicii de asistenţă 

educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu diferite tipuri si grade 

de deficiență din județul Ilfov, servicii care vizează formarea unor deprinderi şi 

competenţe de bază in vederea integrării lor in societate. 

 

 

III. Misiunea CȘEI Periș 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș este o instituţie modernă care 

îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii 

centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu 

cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte 

autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi 

toleranţa. 
 

 

 IV. SCOPURI STRATEGICE  

 

1. Asigurarea de șanse egale la educație pentru învățare fiecărui elev prin dezvoltarea 

serviciilor de educaţie incluzivă . 

2. Promovarea imaginii și serviciilor școlii având în vedere dinamica resurselor și a 

contextelor sociale. 

3. Formarea resursei umane în contextul educaţiei pentru societatea cunoaşterii 

4.Asigurarea și dotarea bazei materiale a școlii 

5.Dezvoltarea parteneriatelor 
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VI. ŢINTE STRATEGICE ALE PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 2020-2024 

 
Dezvoltarea curriculară 

Dezvoltarea resurselor umane 

Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

 

 

Având în vedere analiza cantitativă şi analiza calitativă, precum şi rezultatele obţinute prin 

analiza de nevoi, analiza SWOT şi analiza PESTE, pentru următorii patru ani ne propunem 

realizarea, în continuare, de activităţi care să urmărească şi să consolideze: 

 

Ţinta strategică 1: 

 

Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de 

profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi reducerea 

fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 

 

Ţinta strategică 2: 
 

Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în 

comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

Ţinta strategică 3: 
 

Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ- 

participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii cu CES. 

 
Ţinta strategică 4: 

 

Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a se 

autodepăşi şi a se integra în societate atât social cât şi profesional. 

 
În cadrul acestui Proiect de Dezvoltare Instituțională se disting 4 opţiuni strategice şi 4 

ţinte care se vor derula astfel: 

V. OPŢIUNI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA DOMENIILOR 

FUNCȚIONALE 
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Opțiunea strategică: Dezvoltarea curriculară 

ŢINTE: 

 

 1. Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de 

profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi reducerea 

fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 

 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în 

comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 3. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ- 

participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii cu CES. 

 
 

Opțiunea strategică: Dezvoltarea resurselor umane 

ŢINTE: 

 

 1.Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ- 

participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii cu CES. 

 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în 

comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 4. Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a 

se autodepăşi şi a se integra în societate atât social cât şi profesional. 

 
 

Opțiunea strategică: Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

ŢINTE: 

 

 1.Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ- 

participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii cu CES. 

 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în 

comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
 

Opțiunea strategică: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

ŢINTE: 

 

 1. Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de 

profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi reducerea 

fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 
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 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în 

comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 4. Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a 

se autodepăşi şi a se integra în societate atât social cât şi profesional. 

 
 

MOTIVAREA STABILIRII ŢINTELOR STRATEGICE 

Ţintele strategice formulate mai sus în urma aplicării diverselor metode de diagnoză vor 

conduce la îndeplinirea misiunii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, deoarece 

elevii, părinţii şi cadrele didactice au creat o organizaţie, de-a lungul timpului. 

 

Ţinta strategică 1: Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, 

educaţională şi de profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi 

reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 

Motivare: 
 

Creşterea calităţii vieţii copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora prin 
integrarea în societate şi in comunităţile şcolare obişnuite precum şi integrarea lor 
profesională, prin intermediul educaţiei, este cel mai puternic izvor al evoluţiei sociale. 

Posibilităţile limitate ale părinţilor limitează capacităţile acestora de a le oferi 
copiilor resursele necesare educaţiei în familie. 

Reducerea absenteismului și a abandonului școlar prin conștientizarea nevoii de 
finalizare a studiilor prin frecventarea orelor de curs și participarea la activitătile școlare și 
extrașcolare. 

 
 

 
Ţinta strategică 2: Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în 

vederea integrării în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

Motivare: 
Rolul activităților școlare și extrașcolare este formarea personalității copiilor cu CES, 
precum și pregatirea acestora pentru o viață cât mai independentă din punct de vedere 
social, financiar si emotional 

 
 

Ţinta strategică 3: Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui 

învăţământ activ-participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare 

lucrului cu elevii cu CES. 

Motivare: 

Promovarea programelor educaționale și terapeutic- recuperatorii centrate pe valori și 

principii ale educației incluzive , care să ofere copiilor cu CES posibilitatea dezvoltărilor 
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optime în ceea ce priveste autonomia personală și socială, responsabilitatea încrederea în 

sine și toleranța nu ar fi posibile fără perfecționărea continuă a cadrelor didactice. În 

sensul acesta CȘEI Periș urmărește în primul rând facilitarea acesului la informare și 

formare continuă. 

Pentru realizarea unui învăţământ de calitate este nevoie, de asemenea, de o dotare 

corespunzătoare şi de tot materialul didactic necesar în procesul de învăţământ. 

 
Ţinta strategică 4: Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui 

elev posibilitatea de a se autodepăşi şi a se integra în societate atât social cât şi 

profesional. 

 

Motivare: 
Îmbunătăţirea activitaţii de învăţare, instruire, cooperare, recuperare şi protectie 
socială a 

copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului special şi 
special integrat precum şi producerea unei schimbări în mediul educaţional şi social prin 
dezvoltarea unei culturi a incluziunii în scopul integrării sociale şi profesionale a acestora. 

De asemenea, populația școlară de etnie romă impune o mai mare atenție 
diversificării ofertei educaționale și desfășurarea unor activități extrașcolare atractive, 
astfel încât elevii să se simtă valorizați. 

 

RESURSE. TERMENE. RESPONSABILITĂŢI 

Resursele necesare pentru atingerea ţintelor strategice sunt: 

 

 Resurse financiare: M.E.C. ,Consiliul Județean Ilfov, sponsorizări, donaţii, fonduri 
obţinute prin proiecte; 

 Resurse umane: cadrele didactice existente şi nou-angajate; elevii înscriși la CȘEI Periș 
cei care au COSP de la școlile de masă din județul Ilfov. 

 Resursa de timp: 4 ani 

Etapa I: 2020-2021 
Etapa II: 2021-2022 

Etapa III: 2022-2024 

 Resursa de expertiză este asigurată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului llfov. 
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TERMENE ŞI RESPONSABILITĂŢI 
Ţinta strategică Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.Creşterea calităţii serviciilor de 
asistenţă psihopedagogică, educaţională 

şi de profesionalizare pentru copiii / 

elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

şi reducerea fenomenului de absenteism, 

abandon şcolar şi părăsire timpurie a 

şcolii 

Etapa I: 2020- 
2021 

Etapa II: 2021- 

2022 

Etapa III: 2022- 

2024 

Director diriginţi, profesori 

psihipedagogi, profesori 

educatori. 

Responsabil CEAC 

Responsabili comisii 

metodice 

2. Realizarea de programe/proiecte 

educative şi extraşcolare în vederea 

integrării în comunitate a copiilor şi 

tinerilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

Etapa I: 2020- 
2021 

Etapa II: 2021- 

2022 

Etapa III: 2022- 

2024 

Director 

Responsabili comisii 

metodice 

Consilier educativ 

Asistent social 

Părinţi 

3. Formarea continuă a cadrelor 
didactice în perspectiva unui învăţământ 

activ-participativ, centrat pe elev, 

achiziţia de materiale necesare lucrului 

cu elevii cu CES 

 
Etapa I: 2020- 

2021 

 
Etapa II: 2021- 

2022 

 
Etapa III: 2022- 
2024 

Director, 
Consiliul de Administrație 

Cadre didactice 

Contabil 

4.Crearea unui climat de muncă sănătos 

pentru a asigura fiecărui elev 

posibilitatea de a se autodepăşi şi a se 

integra în societate atât social cât şi 

profesional. 

Etapa I: 2020- 
2021 

 
Etapa II: 2021- 

2022 

 
Etapa III: 2022- 
2024 

Director 

 
Responsabil CEAC 

Consilier educativ 

Asistent social 

Părinţi 
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PROGRAMELE CARE SE VOR DERULA PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR: 

 

ŢINTA 1. Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi 
de profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi 
reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 

 
Programul 1.1. Creșterea atractivității activităților instructiv-educative și 

compensatorii 

Programul 1.2. “ In lumea fascinantă a cărților” 
Programul 1.3. ,,Școala părinților” 

 
ŢINTA 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea 
integrării în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
Programul 2.1 Toamna si bogatiile 
Programul 2.2. Mesagerii Crăciunului 
Programul 2.3. Salvați Planeta Albastră 

 
 

ŢINTA 3. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ 
activ-participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii 
cu CES. 

 

Programul 3.1. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu nevoile 
copiilor cu dizabilităţi; 

Programul 3.2. ”Cărturesti ” mai aproape de noi 
 

ȚINTA 4. Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui elev 
posibilitatea de a se autodepăşi şi a se integra în societate atât social cât şi 
profesional. 

 
Programul 4.1. Siguranța elevilor în școală 
Programul 4.2. Cu sănătatea nu e de glumit 
Programul 4.3. Activităţi în parteneriat şcoală–familie-comunitate 
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 JUSTIFICAREA PROGRAMELOR  
 
 

 
1 .1 Creșterea atractivității 

activităților  instructiv- 
educative și compensatorii 

Promovarea unui proces instructiv-educativ centrat pe 

nevoile individuale ale formabililor 

Rezultate școlare îmbunătățite 

Creșterea atractivității lecțiilor 

1. 2 “ In lumea fascinantă a 
cărților” 

 
Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDŞ) în 

concordanţă cu resursele umane şi materiale din şcoală şi 

care să contribuie la dezvoltarea unor abilităţi ale elevilor 
cu dizabilităţi 

1. 3 ,,Școala părinților” Dezvoltarea abilităţilor parentale în relaţia părinte-copil 

Reducerea absenteismului/abandonului școlar 
Comunicare eficientă cu părinţii 

2.1 Toamna si bogatiile ei Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi realiste 

Dezvoltarea aptitudinilor sociale ale elevilor 

2.2 Mesagerii Crăciunului Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi 

extracurriculare care să-i formeze integreze 

socio/profesional şi ca viitori cetăţeni într-o lume a 

cunoaşterii; 
Dezvoltarea spiritului de voluntariat 

2 3 Salvați Planeta Albastră Realizarea unui demers educational care să asigure şanse 

egale elevilor cu nevoi speciale. 

Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea 

participării lor la concursuri şi şcolare; 

3 1 Perfecționarea continuă a 
cadrelor didactice și în acord 
cu nevoile copiilor cu 
dizabilităţi 

 
Perfecționarea competențelor de lucru cu elevii cu C.E.S. 

Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare 

şi cursuri de dezvoltare personala organizate de I.S.J. şi 

C.C.D. 

3.2  

”Cărturesti ” mai 
aproape de noi 

 
Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie 

permanentă 

4.1 Siguranța elevilor în școală Familiarizarea copiilor cu mediul școlar incluziv 

Dezvoltarea unor abilități de socializare 

Dezvoltarea sentimentului de înțelegere, toleranță și 

ajutorului reciproc 

Reducerea absenteismului, abandonului și a delicvenței 

juvenile 

4.2 Cu sănătatea nu e de 
glumit 

Familiarizarea copiilor (care nu au frecventat grădinița) cu 

mediul școlar 

Dezvoltarea unor abilități de socializare 

Dezvoltarea sentimentului de înțelegere, toleranță și 

ajutorului reciproc 

Satisfactia părinților privind implicarea elevilor în activităţi 

extracuriculare 

4 3 Activităţi în parteneriat 
şcoală–familie-comunitate 

Reducerea absenteismului și a abandonului școlar 

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și relaționare ale 

elevilor 

Creșterea interesului și atenției elevilor 

Dezvoltarea spiritului de echipă 
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 BUGET ESTIMAT  
 

PROGRAM DENUMIRE BUGET 

ESTIMAT 
/ lei 

1.1 Creșterea atractivității activităților instructiv-educative și 
compensatorii 

1000 

1.2 “ In lumea fascinantă a cărților” 1200 

1.3 ,,Școala părinților” 700 

2.1 Toamna si bogatiile ei 550 

2.2 Salvați Planeta Albastră 300 

2.3. Mesagerii Crăciunului 400 

3.1 Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu nevoile 
copiilor cu dizabilităţi 

5000 

3.2 ”Cărturesti ” mai aproape de noi 2000 

4.1 Siguranța elevilor în școală 500 

4.2 Cu sănătatea nu e de glumit 500 

4.3. Activităţi în parteneriat şcoală–familie-comunitate 300 
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Nr.1695/13.10.2020 

 
PLAN OPERAŢIONAL 

An şcolar 2020-2021 

 

Opțiuni strategice: 
Dezvoltarea curriculară; 
Dezvoltarea resurselor umane; 
 Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea 

 

ŢINTA 1. Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale şi reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii; 

 

 

Programul 1.1. Creșterea atractivității activităților instructiv-educative și compensatorii 

Coordonator program: Radulică Simona 

Obiective: 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă a potenţialului de care dispune fiecare elev în parte 

 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și lacune în cunoștințe; 

 Cresterea stimei de sine; 

Rezultate aşteptate: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile de lucru on-line 

Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 

Realizarea unui centru de resurse folosit în lucrul cu elevii proveniţi din familii de risc social 

Context: Din cauza condiţiilor vitrege de acasă, copiii care provin din familii defavorizate social sunt irascibili, nu se pot concentra pe o durată mai lungă 

de timp, înclinând spre fuga de la ore sau găsirea altor preocupări. Aceşti copii au o imaginaţie săracă şi o memorie mecanică, devin pasivi şi aşteaptă să fie 

solicitaţi. 

Acţiuni Indicatori de Orizont de Persoane Parteneri Resurse Cost Surse de 
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 performanţă timp responsabile    finantare 

1.Formarea unei baze de Grupul ţintă 20.11.20 Diriginții claselor Profesori laptop -consumabile Costuri Bugetul 

date specifice lucrului selectat în baza  I-X Cons. reprez. al imprimantă  generate de școlii 

cu elevii proveniţi din analizei de nevoi   părinţilor xerox  elaborarea  

familii de risc social:       materialelor:  

sărăcie extremă,       100 lei  

alcoolism, analfabetism,         

violenţă casnică         

2.Activităţi de meditaţii 

şi consultaţii cu elevii 

proveniţi din familii de 

risc social 

Implicarea în 

program a cel puţin 

15 de elevi din 

ciclul primar şi 15 

de elevi din ciclul 

gimnazial 

1 oră pe 

săptămână 

 

-Badea Dana 

-Bungărdean 

Georgeta 
-Manea Gheorghița 

Profesori 

Cons. reprez. al 

părinţilor 

laptop 
imprimantă 

xerox 

-consumabile 
-auxiliare 

didactice 

Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor: 

100 lei 

Bugetul 

școlii 

 

Programul 1.2. “ In lumea fascinantă a cărților” 
Coordonator program: Grigore Gina 

Obiective: 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă a potenţialului de care dispune fiecare elev în parte 

 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și lacune în cunoștințe; 

 Cresterea stimei de sine; 

Rezultate aşteptate: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 
Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 

Realizarea unui centru de resurse folosit în lucrul cu elevii proveniţi din familii de risc social 

Context: Din cauza condiţiilor vitrege de acasă, copiii care provin din familii defavorizate social sunt irascibili, nu se pot concentra pe o durată mai lungă 

de timp, înclinând spre fuga de la ore sau găsirea altor preocupări. Aceşti copii au o imaginaţie săracă şi o memorie mecanică, devin pasivi şi aşteaptă să fie 

solicitaţi. 

Acţiuni Indicatori de 

performanţă 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Cost Surse de 

finantare 
1.Formarea unei baze de Grupul ţintă 20.12.20 Responsabil Profesori laptop -consumabile Costuri  

date specifice lucrului selectat în baza  Comisie activități Libraria imprimantă  generate de Bugetul 

cu elevii proveniţi din analizei de nevoi  educative, prof. ”Carturești” xerox  achiziționarea școlii 

familii de risc social:   Grogore Gina;  Cărți  materialelor:  



25  

 

sărăcie extremă, 

alcoolism, analfabetism, 
violenţă casnică 

  Consilier educativ 

prof. Floresa 
Angela 

   100 lei  

2.Activităţi de lectură şi 

consultaţii cu elevii 

Implicarea în 

program a cel puţin 

15 de elevi din 

ciclul primar şi 15 

de elevi din ciclul 

gimnazial 

1 oră pe 

săptămână 

Resp. comisii met.: 
-Badea Dana 

-Bungărdean 

Georgeta 

Profesori 

Bibliotecar Dumitru 

Zoica 

laptop 
imprimantă 

xerox 

-consumabile 
-auxiliare 

didactice 

Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor: 
150 lei 

Bugetul 

școlii 

 

Programul 1.3. ,,Școala părinților” 
Coordonator program: prof. Manea Gheorghița 

Obiective: 
 

 Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii , sprijinirea la Școala de acasă 

 Formarea abilităţilor educative privind gestionarea temelor; 
 Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a timpului liber. 

Rezultate aşteptate: 

 Optimizarea relaţiei părinte – copil 

 Cresterea prestigiului școlii în comunitate; 

 Implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii 

Context: Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, 
intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, dar şi un 

climat familial afectiv şi moral 

 

Acţiuni Indicatori de performanţă Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Cost Surse de 

finantare Existente Necesare 

1.“Zi de zi la Participarea părinţilor la întâlnirile nov. 2020 Consilier Diriginţi laptop Consumabile Costuri generate  

şcoală“ cu cadrele didactice în proporţie de martie educativ Cons. reprez. imprimantă  de elaborarea Bugetul 
 90% din numărul copiilor aflaţi în 2020 Resp. Prof. al părinţilor xerox  materialelor școlii 
 risc de abandon şcolar  psihopedagogi  videoproiecto  informative 100  

     r  lei  

2.”Ziua porţilor Cel puţin 10 părinţi din fiecare clasă Ian. 2021 Resp. com. Diriginţi PC Consumabile Costuri generate  

deschise” de elevi atât din ciclul primar cât şi martie Metodice, Cons. reprez. mprimantă  de elaborarea Bugetul 
 din cel gimnazial participă la 2021 diriginte clasa al părinţilor xerox  materialelor 200 școlii 
 activităţi  a IV-a    lei  
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3.”Ce face 

copilul meu la 

școală?” 

Fiecare cuplu (părinte - copil) din 

cei aflaţi în risc de abandon şcolar 

va realiza o activitate demonstrativă 
(afiş, produse origami, etc.) 

dec. 2020 

aprilie 

2020 

Echipa de 

proiect 

Diriginţi 

Cons. reprez. 

al părinţilor 

PC 
imprimantă 

xerox 

Consumabile Costuri generate 

de elaborarea 

materialelor 100 
lei 

 

Bugetul 

școlii 

4.”Privind la 

viitorul meu” 

Activităţi de informare şi orientare 

şcolară pentru elevii claselor a VIII- 

a 

Nov. 2020 
- mai 2021 

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

claselor a 

VIII-a 

laptop 
imprimantă 

xerox 

videoproiecto 

r 

Consumabile Costuri generate 

de elaborarea 

materialelor 100 

lei 

Bugetul 

școlii 

 

 

 

 

 

 

 

ŢINTA 2. Realizarea de programe/proiecte educative şi extraşcolare în vederea integrării în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale. 

 
Programul 2.1 Toamna si bogatiile ei/ Învățăm împreună 

Coordonatori program: Grigore Gina, Mărișoiu Roxana 

Obiective: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 

 Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi realiste 

Dezvoltarea aptitudinilor sociale ale elevilor 

 Asigurarea succesului tuturor elevilor la condiţii propice învăţării; 

 Furnizarea de programe de educaţie remedială care răspund nevoilor elevilor şi promovează egalitatea şanselor; 

 Rezultate aşteptate: 

 Elevii îşi vor îmbogăţi performanţele şcolare; 

Participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare 
 

Context: Eficienţa şi finalitatea activităţii didactice depind de modul de concepere şi de organizare a sa. 
 

 
Acțiuni Indicatori de Orizont de Persoane Parteneri Resurse Cost Surse de 
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 performanţă timp responsabile  Existente Necesare  finanțare 

1. Aplicarea metodelor 

activ-participative de 

învăţare 

Peste 20 din cadrele 

didactice vor utiliza 

în predare metode 

centrate pe elev 

Permanent Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Diriginţi 

Profesori 

educatori 

Elevii cls. I-X 

-laptop 
-imprimantă 

-xerox 

-Consumabile Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor 
100 lei 

 

Bugetul școlii 

2. Utilizarea Terapiei 

Ocupaționale în 

activitățile instructiv- 

educative 

Elevii vor realiza 

lucrări pe care le 

voi înscrie în 

concursul ”Toamna 

și bogătiișe ei ” 

Sem I Toate cadrele 

didactice + 

Instructori 

 

Diriginţi 

Profesori 

educatori 

Elevii cls. I- 

IX 

-laptop 
-imprimantă 

-xerox 

-Consumabile Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor 

100 lei 

 

Bugetul școlii 

 

3. Utilizarea unor 

metode şi stiluri 

didactice relevante 

pentru stilurile de 

învăţare ale elevilor 

Toate cadrele didactice 

vor proiecta demersul 

instructiv-educativ în 

conformitate cu 

nevoile individuale ale 
elevilor. 

01 – 15 oct. 
2020 

Director, 

Prof. 

psihopedagogi 

Diriginţi -laptop 
-imprimantă 

-xerox 

Consumabile Costuri generate 

de multiplicarea 

chestionarelor 

100 lei 

 

Bugetul 

școlii 

 

Programul 2.2. Mesagerii Crăciunului 
Coordonator program: Stanca Mariana 

Obiective: 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă a potenţialului de care dispune fiecare elev în parte 

 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și lacune în cunoștințe; 

 Cresterea stimei de sine; 

Rezultate aşteptate: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 
Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 

Realizarea unui centru de resurse folosit în lucrul cu elevii proveniţi din familii de risc social 

Context: Din cauza condiţiilor vitrege de acasă, copiii care provin din familii defavorizate social sunt irascibili, nu se pot concentra pe o durată mai lungă 

de timp, înclinând spre fuga de la ore sau găsirea altor preocupări. Aceşti copii au o imaginaţie săracă şi o memorie mecanică, devin pasivi şi aşteaptă să fie 

solicitaţi. 

Acţiuni Indicatori de Orizont de Persoane Parteneri Resurse Cost Surse de 
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 performanţă timp responsabile    finantare 

1.Formarea unei baze de Grupul ţintă 20 nov. Responsabil PPS Profesori laptop -consumabile Costuri Buget local 

date specifice lucrului selectat în baza 2016  Cons. imprimantă  generate de  

cu elevii proveniţi din analizei de nevoi  reprez. al părinţilor xerox  elaborarea  

familii de risc social:      materialelor:  

sărăcie extremă,      100 lei  

alcoolism, analfabetism,         

violenţă casnică         

2.Activităţi de meditaţii 

şi consultaţii cu elevii 

proveniţi din familii de 

risc social 

Implicarea în 

program a cel puţin 

15 de elevi din 

ciclul primar şi 15 

de elevi din ciclul 

gimnazial 

1 oră pe 

săptămână 

Resp. comisii met.: 
- 

 

Profesori 

Învăţătoare Cons. 

reprez. al părinţilor 

laptop 
imprimantă 

xerox 

-consumabile 
-auxiliare 

didactice 

Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor: 

100 lei 

Buget local 

 

Programul 2.3. Macheta Primăverii 
 

Coordonator program: Lupu Simona 

Obiective: 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă a potenţialului de care dispune fiecare elev în parte 

 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și lacune în cunoștințe; 

 Cresterea stimei de sine; 

Rezultate aşteptate: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 
Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 

Realizarea unui centru de resurse folosit în lucrul cu elevii proveniţi din familii de risc social 

Context: Din cauza condiţiilor vitrege de acasă, copiii care provin din familii defavorizate social sunt irascibili, nu se pot concentra pe o durată mai lungă 

de timp, înclinând spre fuga de la ore sau găsirea altor preocupări. Aceşti copii au o imaginaţie săracă şi o memorie mecanică, devin pasivi şi aşteaptă să fie 

solicitaţi. 

Acţiuni Indicatori de 

performanţă 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Cost Surse de 

finantare 

1.Formarea unei baze de Grupul ţintă 20 nov. Responsabil înv. Profesori laptop -consumabile Costuri Buget local 

date specifice lucrului selectat în baza  Primar Preoteasa Învăţătoare Cons. imprimantă  generate de  

cu elevii proveniţi din analizei de nevoi  Adina Gabriela; reprez. al părinţilor xerox  elaborarea  

familii de risc social:   Consilier educativ    materialelor:  
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sărăcie extremă, 

alcoolism, analfabetism, 
violenţă casnică 

  Perl Mihaela Lelia    100 lei  

2.Activităţi de meditaţii 

şi consultaţii cu elevii 

proveniţi din familii de 

risc social 

Implicarea în 

program a cel puţin 

15 de elevi din 

ciclul primar şi 15 

de elevi din ciclul 

gimnazial 

1 oră pe 

săptămână 

Resp. comisii met.: 
- 

 

Profesori 

Învăţătoare Cons. 

reprez. al părinţilor 

laptop 
imprimantă 

xerox 

-consumabile 
-auxiliare 

didactice 

Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor: 
100 lei 

Buget local 

 

 

ŢINTA 3. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ-participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale 
necesare lucrului cu elevii cu CES. 

 
Programul 3.1. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice și în acord cu nevoile copiilor cu dizabilităţi; 
Coordonator program: Chiraș Marcela 

 Opțiuni strategice: Dezvoltarea curriculară; Dezvoltarea resurselor umane 
 

Obiective: 

 Actualizarea, dezvoltarea şi dobândirea de noi competenţe prin cursuri de formare continuă și prin activitățile metodice a personalului didactic din şcoală; 
 Eficientizare crescută în activitatea instructiv–educativă și în activitatea comisiilor de lucru; 

 Creșterea atractivității lecțiilor și a satisfacției beneficiarilor. 

Rezultate aşteptate: 

 Îmbunătățirea performanțelor elevilor; 
 Participarea activă, conştientă şi responsabilă a cadrelor didactice la stagii de formare continuă prin CCD Ilfov, ISJ Ilfov sau prin alte instituţii de formare 

acreditate; 

 Utilizarea metodelor active-participative la orele de predare; 

 Participarea activă, conştientă şi responsabilă a cadrelor didactice la propria formare. 

Context: Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la activităţi de formare continuă specifice fiecărei trepte de învăţămînt, inclusiv la nivelul învăţării 

permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei în procesul instructiv-educativ. 

ective: 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 
 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare realistă a potenţialului de care dispune fiecare elev în parte 

 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și lacune în cunoștințe; 

 Cresterea stimei de sine; 

Rezultate aşteptate: 
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Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 

Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 
 

 
Acțiuni Indicatori de 

performanţă 

Persoane 

responsabil 
e 

Orizont 

de timp 

Parteneri Resurse Cost Surse de 

finanțare Existente Materiale 

1. Stabilirea în Consiliul 

de Administraţie a 

profesorilor care nu au 

participat la cursuri de 

perfecţionare în ultimii 5 

ani 

6 cadre didactice vor 

participa la cursuri de 

formare sau înscriere la 

grade 

Director, 

CA 

Septemb 

rie 

Director 
Vătrai Carmen 

-laptop 
-imprimantă 

-xerox 

- 
Consumabil 

e 

Costuri 

generate 

de 

elaborarea 

materialel 

or 

informativ 

Buget local 

      e 50 lei  

2. Participarea cadrelor Cadrele didactice Director An Director -PC - Costuri Buget local 

didactice la cursuri de identificate cu nevoi de Resp. școlar Resp. comisiei -imprimantă Consumabil generate  

formare oferite de CCD formare vor participa la comisiei de 2016- de formare -xerox e de  

Ilfov sau alte instituții, în cursuri formare 2017 continuă   elaborarea  

funcție de nevoile de  continuă     materialel  

dezvoltare personală/ale       or 50 lei  

unității școlare         

3. Participarea cadrelor Cel puțin 20 din cadrele Director An Director -PC - Costuri Buget local 

didactice la activităţile didactice vor participa Resp. școlar Resp. arii -imprimantă Consumabil generate  

metodice organizate de la activitățile metodice comisiei de 2016- curriculare -xerox e de  

Inspectoratului Şcolar de la nivelul județului formare 2017    elaborarea  

Judeţean Ilfov  continuă     materialel  

       or 100 lei  

4. Obținerea de grade 3 cadre didactice vor Cadrele 2016- Director -laptop - Costuri Buget local 

didactice susține inspecții pentru didactice 2017 Resp. comisiei -imprimantă Consumabil generate  

 obținerea unui grad implicate  de formare  e de  

 didactic sau unui   continuă   elaborarea  

 Concurs national      materialel  

       or 100 lei  

Programul 3.2. ”Cărturesti ” mai aproape de noi 
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Coordonator program: Canelea Constanța 
Obiective: 

Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă 
 

 

Rezultate aşteptate: 

Implicarea elevilor în activităţi care să le dezvolte abilităţile, talentele, deprinderile 
Creşterea procentului de reuşită şcolară al elevilor prin aplicarea programelor de remediere şcolară 

Realizarea unui centru de resurse folosit în lucrul cu elevii proveniţi din familii de risc social 

Context: Din cauza condiţiilor vitrege de acasă, copiii care provin din familii defavorizate social sunt irascibili, nu se pot concentra pe o durată mai lungă 

de timp, înclinând spre fuga de la ore sau găsirea altor preocupări. Aceşti copii au o imaginaţie săracă şi o memorie mecanică, devin pasivi şi aşteaptă să fie 

solicitaţi. 

Acţiuni Indicatori de 

performanţă 

Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse Cost Surse de 

finantare 
1.Formarea unei baze de Grupul ţintă 20 nov. Responsabil înv. Profesori laptop -consumabile Costuri Buget local 

date specifice lucrului selectat în baza  primar Învăţătoare Cons. imprimantă  generate de  

cu elevii proveniţi din analizei de nevoi   reprez. al părinţilor xerox  elaborarea  

familii de risc social:   Consilier educativ    materialelor:  

sărăcie extremă,       100 lei  

alcoolism, analfabetism,         

violenţă casnică         

2.Activităţi de meditaţii 

şi consultaţii cu elevii 

proveniţi din familii de 

risc social 

Implicarea în 

program a cel puţin 

15 de elevi din 

ciclul primar şi 15 

de elevi din ciclul 

gimnazial 

1 oră pe 

săptămână 

Resp. comisii met.: 
 

Profesori 

Învăţătoare Cons. 

reprez. al părinţilor 

laptop 
imprimantă 

xerox 

-consumabile 
-auxiliare 

didactice 

Costuri 

generate de 

elaborarea 

materialelor: 

100 lei 

Buget local 

 
 

ȚINTA 4. Crearea unui climat de muncă sănătos pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a se autodepăşi şi a se integra în societate atât 
social cât şi profesional. 

 
Programul 4.1. Siguranța elevilor în școală 
Programul 4.2. Cu sănătatea nu e de glumit 
Programul 4.3. Activităţi în parteneriat şcoală–familie-comunitate 
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