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MISIUNE

„

AZI, SĂ FIM MAI BUNI CA IERI”
VIZIUNE
Școala noastră își propune:

 Să creeze un mediu cald și stimulant în care să se dezvolte imaginea pozitivă a fiecărui copil despre el
însuși;

PLAN
DE DEZVOLTARE
 Să cultive și să dezvolte
acele predispoziții
native ale elevilor care le permit obținerea unor rezultate
deosebite;
 Să sporească încrederea părinților în activitatea desfășurată prin cunoașterea rezultatelor și informarea
despre posibilitățile reale ale copiilor lor;
 Să ajute fiecare copil să fie fericit și să aibă sentimental împlinirii, exersându-și mintea și simțurile.

ANALIZA P.E.S.T.E.
P - POLITIC
Extern
Factori pozitivi:


Creșterea numărului de politici educaționale cu adresabilitate pentru grupurile elevilor din medii dezavantajate, cu CES și
cu alte dificultăți de învățare.



Educaţia bazată pe deschiderea spre noi metode şi mijloace de învăţare, susţinută de o orientare şcolară efectivă



Susţinerea demersurilor de modernizare şi eficientizare a activităţii în toate compartimentele sectorului educativ

Factori negativi :


Direcţionarea preponderentă a Granturilor şcolare către învăţământul de masă



Majoritatea școlilor care au un grad ridicat de autonomie tind să acorde o atenție mai redusă problemei integrării copiilor cu
CES în învățământul de masă

Intern
Factori pozitivi:


Politica instituţională centrată pe deschidere şi dezvoltare instituţională prin susţinerea şi stimularea dezvoltării personale a
profesioniştilor



Identitate de scopuri şi ţinte strategice la nivel de reţea de învăţământ special şi special integrat.

Factori negativi:


Absența unei abordări coerente a educație incluzive pentru toți copiii



Numărul insuficient de servicii de educație timpurie, astfel încât accesul copiilor cu dizabilități la această formă de educație
este deficitar

E- ECONOMIC
Extern
Factori pozitivi:


Diversificarea ofertei educaţionale



Creşterea numărului instituţiilor care oferă programe educaţionale



Acordare /asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a
încălţămintei;

Factori negativi:


Recensiunea economică



Nivelul de trai al familiilor este scăzut

Intern
Factori pozitivi:


Atragerea de resurse extrabugetare prin proiecte şi parteneriate

Factori negativi:


Fonduri insuficiente aprobate pentru nevoile reale ale școlii

S – SOCIAL

Extern
Factori pozitivi:


Parteneriat social şi programe naţionale şi europene

Factori negativi :


Somaj crescut



Părinţii plecati în străinatate



Lipsă de transparenţă şi deschidere a unor organizaţii cu aceleaşi scopuri în domeniul educaţional sau de orientare
profesională



Lipsă de susţinere a parteneriatului activ între instituţii

Intern
Factori pozitivi:


Echipa managerială cu deschidere către comunitate



Echipa multidisciplinară



Cultura organizaţională

Factori negativi:


Existenţa unor conflicte la nivelul microgrupului școlar

T- TEHNOLOGIC

Extern
Factori pozitivi:


Informatizarea şi dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, a accesibilizării spațiilor școlare



Acces rapid la informaţie – soft performant



Diversificarea echipamentelor şi instrumentelor specifice activităţii

Factori negativi :


Decalajul dintre nivelul de dezvoltare şi ritmul posibil, real de dotare a instituţiilor de învăţământ



Lipsa tehnicilor asitive în special pentru grupul elevilor cu afectării senzoriale



Lipsa/ slaba calitate a programelor cu caracter instructiv care pot fi accesate/ urmărite

Intern
Factori pozitivi:



Dotarea unităţii de învăţământ cu tehnologie modernă



Laborator AEL



Posibilităţi de editare şi multiplicare



Acces Internet



Achiziții la fondul de carte în decembrie 2016

Factori negativi:


Lipsa unor materiale, dotări şi echipamente necesare desfăşurării activităţii: teste specifice legate de performanţa
şcolară sau alte probleme specifice mediului şcolar



Spaţii amenajate pentru desfăşurarea activităţii de consiliere individuală şi de grup .

E-ECOLOGIC
Extern
Factori pozitivi:


Şcoala este amplasată într-o zonă centrală, lipsită de poluare fonică, noxe

Factori negativi :


Distribuirea deficitară a bugetului alocat cheltuielilor pentru amenajarea şi întreţinerea spatiului verde



Curtea școlii a fost micșorată considerabil odată cu schimbarea destinației clădirii unde funcționa cantina

Intern
Factori pozitivi:


Preocuparea cadrelor şcolii pentru creşterea plantelor de interior



Colectarea gunoiului de către o firmă specializată



Colectarea şi incinerarea materialelor reziduale de la cabinetele medicale de către o firmă specializată

Factori negativi:


Lipsa unor sume pentru amenajarea/ ecologizarea spaţiilor şcolare.

L- Legislativ

Extern
Factori pozitivi:
Principalele momente care au premers apariţia unor noi modalităţi de abordare a educaţiei elevilor cu cerinţe
educative speciale:
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948)
2. Drepturile persoanelor handicapate mintal – rezoluţie ONU (1971)
3. Drepturile persoanelor handicapate – rezoluţie ONU (1975)
4. Anul internaţional al persoanelor cu handicap (1981)
5. Programul mondial de acţiune pentru persoanele cu handicap (1983-1992)
6. Convenţia cu privire la drepturile copiilor (1989) semnată de Romania în 1990
7. Conferinţa mondială a miniştrilor educaţiei de la Jomtien, Thailanda (1990)
8. Recomandările CE (1992)
9. Adoptarea de către ONU a Regulilor Standard pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap (1993)
10. Conferinţa mondială organizată de UNESCO cu privire la educaţia specială, Salamanca, Spania (1994)
11. Declaraţia de la Copenhaga (1995)
12. Carta Socială Europeană
13. Rezoluţia privind drepturile persoanelor cu handicap în noul secol, Beijing (2000)
14. Madrid (2002)
15. Sofia (2004)echipamentelor şi instrumentelor specifice activităţii
Intern
Factori pozitivi:
Cadru legislativ intern cu privire la domeniul educației integrate
Legea Învățământuluinr. 1 din 5 ianuarie 2011, Art. 21 (3), Art. 48(1),

- (3), Art. 49(1)-(4) Art. 50(1), (2) , Art. 51(1),(2), Art. 53, Art. 54(1), (2), Art. 63(1), lit. g), h), Art. 72 (2).
Noi reglementari la legea educației din 6 .01.2016 : ,,Secț. a 121-a („Învățământ pentru persoanele cu tulburări
de învățare”), cuprinzând art. 471-477.
Legea Nr. 448/06.12.2006 (privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), Art. 13 (3).
OMEC Nr. 5574/07.10.2011privind Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor educaționale prin
cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copii cu cerințe educative speciale, școlarizați în învățământul de masă –
stabilește principiile, obiectivele și finalitățile educației speciale integrate.
OMEC Nr. 5555/07.10.2011 Regulamentul – Cadru de înființare, organizare și funcționare a centrelor școlare
pentru educație incluzivă. – reprezintă planul de acțiune care asigură accesul la educația formală a tuturor copiilor, implict
accesul la servicii educaționale pentru copii cu cerințe speciale atât în învățământul special cât și în învățământul special
integrat.
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale
speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
OMEC Nr. 3124/20.01.2017 Ordin privind aprobareaMetodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învăţare, Art 3 lit.a, Art.36 lit-a-d.

Factori negativi :


În această perioadă învățământul se adaptează continuu legislației europene

A-ARTISTIC

Intern
Factori pozitivi:
Participarea la concursurinationale/ regionale, simpozioane, festivaluri:


Concursurinationale/ interjudetene/ judetene:



Concursulnational

de

educatiepentrumediuprinaplicatiitehnico-aplicative

,,Eco-Art”,

editia

a

IV-a-

ColegiulTehnic ,,Ion Holban” ,Iasi ( oct.2016)


Concursul Eco Art, Ed. A V-a,ColegiulTehnic ,I.Holban , Iasi .(nov 2016)



Concursul Regional de creatieplastica ,,Clipe de toamna,,Ed. A VII-a, ScoalaGimnaziala nr.7, Sf. Maria,
Timisoara;(nov 2016)



Concursul International de Fanteziesiindemanare ,,Culoriletoamnei”, ClubulCopiilorLipova, jud. Arad,(nov
2016)



Concursul

Regional ,,ÎnaşteptarealuiMoşNicolae”,EDIŢIA a

IV a-,ŞcoalaGimnaziala ,,CALISTRAT

HOGAŞ” ROMAN, (dec 2016)


Concursul national,,Colind de Craciun”,Ed. A VIa, ScoalaGimnaziala, nr 8, Piatra Neamt,(dec 2016);

Festivaluriinternatiomale/nationale/ judetene:


Festivalul Cultural International ,,Bogatiiletoamnei”,Ed.a VIII-a, CentrulScolar de EducatieIV. Parteneriate/
Proiecteeducationale:



Parteneriat în cadrul CONCURSULUI REGIONAL

,, ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”, EDIŢIA I cu

ȘcoalaGimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială ,, Ing. Gh.Pănculescu ’’ Vălenii de Munte;


Parteneriat în cadrul CONCURSULUI

INTERJUDEȚEAN ,, SUFLET DE COPIL”, EDIŢIA

I.cuȘcoalaGimnazială Nr. 10 Rm. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială ,, Ing. Gh.Pănculescu ’’ Vălenii de Munte;

Factori negativi:



Lipsaprofesorilorspecializațiînmuzicășidesen



Lipsafondurilorpentrurealizarea cat maimultoractivitatiextrascolare in locatii diverse.



Slabadiseminare a proiectelorpe site-ulscolii/ in cadrulcercurilorpedagogice.



Participarea la acestemanifestărimotivată de recompense administrative

ANALIZA S.W.O.T.
S – puncte tari



W- puncte slabe

CURRICULUM



CURRICULUM

 calitatea



lipsa manualelor şi materialelor auxiliare( manuale vechi,

actului educaţional-compensatoriu-recuperatoriu

 adaptarea

conținuturilor la nivelul de înțelegere al

conținuturi neadecvate nivelului de dezvoltare);

elevilor, învăţare individualizata (PIP)
 existența



unui număr de 10 CDȘ-uri

RESURSE UMANE
 cadre

didactice calificate, titulare, perfecţionate pe terapii



alternative( terapeut de recuperare, mediator școlar,



RESURSE UMANE


numărul scăzut de profesori itineranți și de sprijin

absolvenți de PIP/ cu dublă specializare, studenți la

comparativ cu numărul de copii/ elevi/ tineri integrați în

master Psihopedagogia Școlii Incluzive

învățământul de masă;

 existența

începând cu anul 2016 a unei firme de pază

 personal

didactic auxiliar cu experiență

 personal

didactic auxiliar, nedidactic sub

normative (blocarea posturilor)

RESURSE MATERIALE
 dotaricorespuzătoare

pentru cabinete de terapii specifice

de compensare
 bugetul

de venituri și cheltuieli acoperă nevoile finaciare

minimale ale școlii



RESURSE MATERIALE


accesul limitat la mediul fizic- școala nu are rampă de
acces pentru persoanele cu dizabilitățineuro-motorii

 accesul

la cantină se face pe lângă clădirea Centrului de

Servicii Comunitare ,, Sf Maria’’



fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor
extracurriculare



RELAŢII COMUNITARE
 locaţia

ușor accesibilă

 şcoala

este centru de resurse psihoeducaţionale pentru



 atitudini

şcolile din comunitate
 implicarea

RELAŢII COMUNITARE
intolerante faţă de persoanele cu dizabilităţi

 popularizarea

școlii în programul național ,, Strategia

insuficientă a serviciilor educaționale

oferite de școala specială

Națională de Acțiune Comunitară
 încheierea

de parteneriate cu Poliția, Centrul Cultural

Vălenii de Munte, Muzee
O – oportunităţi

T- ameninţări




CURRICULUM
 Existenţa



planurilor cadru pentru toate nivelele de

CURRICULUM


învăţământ special (pe tipuri de deficienţă)

numărul relativ scăzut de ore alocat unor discipline ca:
educația fizică, educația tehnologică dar și numărul
redus de ore pentru terapii specifice

 în

situații atipice prin realizarea unor clase/ grupe

neomogene


RESURSE UMANE
 Perfecţionare
 Lucru

în echipă multidisciplinară

 Decontare
 Spor

continuă

transport elev/ profesor

de învățământ special



RESURSE UMANE
 Reticienţa

părintelui pentru înscrierea copilului în şcolile

speciale, fapt care duce la lipsa sprijinului adecvat,
timpuriu
 Numărul

redus de profesori itineranți și de sprijin în

raport cu numărul de elevi



RESURSE MATERIALE
 Finanţare



de la Consiliu Judeţean

RESURSE MATERIALE


 Sponsorizări

Pagube materiale datorate reacţiilor agresive secundarea
ale elevilor

 Lipsa

resurselor financiare pentru activitățile extrașcolare

și extracurriculare



RELAŢII COMUNITARE
 Practica

pedagogică pentru studenți

 Existenţa/implicare

Asociațiilor în sprijinul copiilor/

elevilor din şcolile speciale



RELAŢII COMUNITARE
 Mediul

defavorizat și defavorizant din care provin elevii

 Agenții

economici din zonă puțin interesați de susținerea

învățământului special și special integrat

VALORI

CALITATE

PROFESIONALISM ȘI
INTEGRITATE

PRINCIPII
principiul susținerii unei culturi a calităţii în toate domeniile şi la toate
nivelurile structurale şi funcționale ale unităților de învățământ

principiul transparenţei şi al răspunderii publice
principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale
principiul responsabilității în concordanță cu misiunea profesiei şi
standardele profesionale

principiul armonizării obiectivelor şi strategiilor instituţionale, dar şi a mentalităţilor şi
atitudinilor comunităţii locale cu cerinţele şi rigorile cadrului național și european

ADAPTABILITATE

principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi
internaţional
COOPERARE ŞI
COMUNICARE

ECHITATE

principiul educaţiei incluzive
principiul promovării interculturalităţii și respectării diversităţii culturale
principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copiilor tinerilor şi
adulţilor principiul respectări identității personale și culturale

CREDINȚE

NORME

Aplicarea standardelor naționale și europene în educație;
Promovarea unei educații bazate pe adaptarea la nevoile beneficiarilor direcți și indirecți;
Respectarea integrității, drepturilor și libertăților tuturor actorilor participanți la actul
educațional; Respectarea diversităţii culturale, identității personale și asigurarea egalității
de șanse;

ȚINTE STRATEGICE


Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin creșterea implicării personalului didactic



Cresterea calităţii actului educaţional-terapeutic prin diversificarea materialului didactic auxiliar



Încadrarea cu personal didactic cu o înaltăpregătireştiinţificăşimetodică, receptiv la nouşiinteresat de perfecţionare şi
formarecontinuă
Dezvoltarea unui parteneriat viabil între şcoală- familie prin valorificarea experienţei de bune practici din instituţie



PRIORITĂȚI STRATEGICE



Existenta planurilor cadru pentru toate nivelele de învățământ, pe grade de deficiente.



Calitatea actului educational-compensatoriu-recuperatoriu.



Adaptare curriculara, învățare individualizata (PIP).



Existenta unui număr mare de cadre didactice calificate, perfecționate in terapii alternative.



Școala este centru de resurse psihoeducationale pentru școlile din comunitate



Implicarea voluntarilor în activităţile şcolare şi extraşcolare

RESURSA UMANĂ
Personal didactic:
Numar cadre didactice = 36
Titulari = 31 (din care titulari în devenire 4)
Suplinitori = 5
Personal didactic – Grad I = 16

- Grad II = 8
- Definitivat = 3
- Debutanți – 9
Număr cadre didactice calificate = 35
Număr cadre didactice în curs de calificare (necalificată) = 1

 Populația școlară – Număr elevi 139- 10 clase + 1 grupa grădiniță
- funcționează într-un singur schimb între orele 8,00-17,00

ȚINTE STRATEGICE – OBIECTIVE SPECIFICE
ŢINTĂ STRATEGICĂ

OPŢIUNE CURRICULARĂ

Promovarea
imaginii Relaţii deschise între şcoală
şi
şcolii în comunitate prin comunitate
acţiuni comune
Realizare de parteneriate
Desfăşurarea în comun a unor
activităţi
Cresterea calităţii actului Elaborarea unui set de materiale
educaţionaldidactice
auxiliare
necesare
terapeuticprin
activităţilor educativ-compensatoriidiversificarea
recuperatorii
materialului
didactic
auxiliar
Încadrarea cu personal
didactic cu o înaltă
pregătire ştiinţifică şi
metodică, receptiv la nou
şi
interesat
de
perfecţionare şi formare
continuă

Eficientizarea procesului de predareînvăţare prin utilizarea metodelor
activ-participative;
valorificarea oportunităţilor oferite de
paleta largă de cursuri de formare.

OPŢIUNEA FINANCIARĂ ŞI
OPŢIUNEA
A DOTĂRILOR
INVESTIŢIEI ÎN
MATERIALE
RESURSA UMANĂ
Identificarea
de
resurse Workshop-uri
extrabugetare
pentru Schimburi
materialele promoţionale
experienţă

OPŢIUNEA
RELAŢIILOR
COMUNITARE

Colaborari cu diverse
de instituţii
ale
comunităţii

Achizitionarea
aparaturii Programe
de Colaborari cu ISJ/
necesare
confecţionarii perfecţionare
în ISMB,
CCD,
materialului didactic auxiliar.
psihopedagogia
universităţi
specială a cadrelor
didactice

Consultarea cadrelor didactice
în vederea completării
materialului didactic.

Dezvoltarea
unui Relaţii optime de comunicare şi Identificarea
unor
surse
parteneriat viabil între colaborare între şcoala şi familie
alternative de finanţare a
şcoala- familie prin
activităţilor extracurriculare
valorificarea experienţei Promovarea bunelor practici
de bune practici din
instituţie

Perfecţionarea
cadrelor didactice în
problematica
managementului
clasei;

Colaborarea cu Casa
Corpului Didactic şi
Universităţi pentru
participarea la cursuri
de formare în
specialitate şi
metodica;

Programe de formare Consolidarea relaţiei
a cadrelor didactice cu autorităţile locale
şi a părinţilor pe
comunicare.

PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2017-2018
1. Promovarea imaginii şcolii in comunitate prin creşterea implicării personalului didactic

OBIECTIV
1. Optimizarea relaţiei
şcoală-comunitate

ACTIVITĂŢI

RESURSE

- Încheiere de parteneriate
cu instituţii şi
reprezentanţi ai
comunităţii

Reprezentanţii
comunităţii
- Cadre
didactice

TERMENE
SeptembrieMai

RESPONSA
BILITĂŢI
Directorul

INDICATORI DE REALIZARE (de
tip cantitativ, calitativ,de impact)
- numărul parteneriatelor încheiate

Coordonatorul de
proiecte şi programe
şcolare şi extrașcolare
Comisia pentru
promovarea imaginii
şcolii

- creşterea gradului de satisfacţie
profesională a colectivului şcolilor
implicate
- creşterea gradului de toleranţă a
comunităţii faţă de specificul şcolii
- creşterea numărului de profesorii
implicați în activităţi

2. Creşterea calităţii actului educaţional-terapeutic prin diversificarea materialului didactic auxiliar

OBIECTIV

ACTIVITĂŢI

RESURSE

TERMENE

RESPONSABILITĂŢI

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ, de
impact)

1. Îmbunătățirea
manualului de
bune practici
existent în școală

Valorificarea și
îmbunătățirea experineței
anterioare: colectarea
rezultatelor şi înregistrarea
experienţelor
Diseminarea bunelor
practici prin cercuri
pedagogice: schimburi de
experienţă

- profesorii diriginti

Mai-iunie
Director

- profesorii itineranți
și de sprijin
- părinţii/
reprezentanţii legali
ai elevilor
- reviste, broșuri
- consumabile
- aparatură audiovideo

- calitatea manualului
de bune practici

Responsabil CEAC
Coordonatorul de
proiecte și programe
- creşterea ratei de
succes în adaptarea
şcolară

Cordonator comisia
pentru promovarea
imaginii școlii

3. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă

OBIECTIV

1. Identificarea
cadrelor
didactice care nu
au participat la
cursuri
de
perfecţionare în
specialitate
şi
metodica
predării.
2.Informarea
cadrelor
didactice
cu

ACTIVITĂŢI

RESURSE

TERMENE

RESPONSABILITĂŢI

-existenţa în colectiv de cadre didactice
cadre didactice care nu au
participat la perfecţionare în
ultimii 5 ani

Sept 2017

-director
-responsabil
formarea continua

-cadre didactice care îşi cadre didactice
manifestă
interesul
de
participa la perfecţionare.

Oct. 2017

-director
-responsabil
formarea continua

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ, de
impact)
-50% dintre profesori
cu optează
pentru
participarea la un curs
de formare

-50% dintre profesori
cu îndeplinesc condiţiile
de
participare la

oferta
de
formare a CCD.
3.Participarea
-40% dintre profesori vor cadre didactice
cadrelor
participa la un stagiu de
didactice
la formare în specialitate
activităţi
de
formare continuă

formare
Ian.-iun. 2018

-director
-responsabil
formarea continua

-toate cadrele înscrise
cu vor absolvi stagiul de
formare

4. Dezvoltarea unui parteneriat viabil între şcoala- familie prin valorificarea experienţei de bune practici din instituţie
OBIECTIV

1. Optimizarea
relaţiei şcoalăfamilie

ACTIVITĂŢTI

RESURSE

TERMENE

- Culegerea de date : elaborarea,
aplicarea de chestioanare (părinţi,
profesori); interpretarea rezultate;
elaborarea unui plan de măsuri

- profesorii diriginti
- parintii/ reprezentantii
legali ai elevilor
- chestionare
- grile de interpretare
- consumabile

Septembrie

Realizarea unor activităţi în comun
şcoală- familie

RESPONSABILITĂŢI

Director
Octombrie

Noiembrieaprilie

Responsabil CEAC
Coordonatorul de
proiecte și programe

INDICATORI DE
REALIZARE (de tip
cantitativ, calitativ, de
impact)
- creşterea numărului
de părinţi implicati în
activităţi
- creşterea gradului de
satisfacţie a cadrelor
didactice şi a
părinţilor faţă de
rezultatele şcolare
- crestereanumarului
de parintiimplicati in
activitati

2. Amenajarea
unui centru de
resurse şi
informare pentru
părinţi

- redactarea de broșuri și materiale
informative

- camera amenajată
Septembrie
pentru părințíinavețiști
- materiale informative aprilie
cu privire la activităţile
şcolare şi extraşcolare
(orarul, calendarul
activităţilor extraşcolare,
discipline opţionale
- consumabile

Director
Responsabil CEAC
Comisia diriginților
Coordonatorul de
proiecte și programe
Cooronator comisia
pentru păromovarea
imaginii școlii

- broşurile redactate
într-un limbaj simplu,
accesibil, atractive , să
abordeze teme despre
dezvoltarea copiilor,
educaţie, hrană,
relaţiile dintre copii
- creşterea gradului de
satisfacţie cadrelor
didactice si a
parintilor fata de
rezultatele scolare

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PLANULUI OPERAȚIONAL
Monitorizarea presupune o activitate permanentă de înregistrare a progresului
(gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele), costurilor, dar şi a calităţii, pe baza unor grile de monitorizare cu indicatori de
performanţă specifici fiecărei activităţi, negociate şi acceptate prin stabilirea planurilor operaţionale si în acord cu standardele de acreditare și
evaluare periodică și cu standardele de calitate.
Monitorizarea presupune interes pentru:


Progres: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse.



Eficiența utilizării resurselor: concordanţa/neconcordanţa dintre planificat şi înregistrat
(finanţe, timp, dotare).



Intrări: competenţele iniţiale ale organizaţiei şi ale membrilor ei; resursele (materiale,
financiare, de timp, de autoritate,etc.) alocate;



Ieşiri (efectele şi rezultate concrete pe termen scurt/ mediu/ lung): schimbările la nivelul cunoaşterii; schimbările atitudinale; schimbările

la nivelul comportamentului profesional individual; schimbările la nivelul comportamentului de grup şi la nivelul culturii organizaţionale.


Calitate (performanțe): nivelul atingerii obiectivelor propuse –
Atat monitorizarea cat si evaluarea se vor centra pe „valoarea adaugată”. Pornind de la analiza punctelor tari / slabe, a nevoilor în

educaţie se va realiza un portofoliu de evaluare care va contine:


fişe de autoevaluare, interevaluare ale cadrelor didactice;



chestionare pentru elevi, părinţi, profesori;



fişe de apreciere formulate în termeni de progres scolar ;



înregistrări ale activităţilor;



forme de înregistrare a interacţiunilor şi a comunicării;



produse finale ale activităţilor.

Evaluarea va avea in vedere stabilirea raportului dintre performanţa obţinută şi cea intenţionată, pentru a putea corecta rezultatele în
sensul dorit şi va fi aplicată nu numai procesului (activităţilor), educabililor, profesorilor şi mangementului de proiect, dar şi impactului
proiectului asupra mediului intern şi extern ; va reprezenta coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare ale progresului şi formularea, pe baza
lor, a unei concluzii finale.
Evaluarea proiectului de dezvoltare institutionala va trece prin toate etapele acestuia, dar în sens invers demersului de proiectare, căutând
cauzele nerealizării performanţelor, spre analiza de nevoi şi management. „Feed–back-ul” va fi asigurat prin întâlniri cu partenerii implicati in
actul educational.
Criteriile de evaluare au fost stabilite de la început şi vor fi urmărite de către toţi membrii echipei/echipelor de lucru, pe toată durata
acţiunii:


gradul de atingere al obiectivelor propuse,



gradul de implicare a factorilor principali şi secundari,



impactul asupra mediului intern şi extern,



nivelul costurilor,



oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificării acţiunilor



aprecierea calitativă completează măsurarea cantitativă;



centrarea pe obiective şi pe produse, completată cu cea centrată pe efecte observabile

Criteriile respecta aceiaşi indicatori care vor fi monitorizaţi.
Evaluarea formativă, de parcurs va fi corelată cu evaluarea finală, sumativă, in timp ce evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă,
autoevaluarea şi inter-evaluarea.

Grilă de monitorizare/ evaluare
Perioada

Anual

20172028

Forma de
activitate

Activitati pentru atingerea țintei: Indicatori de realizare

Echipa de
monitorizare

Gradul de îndeplinire a indicatorilor

Promovarea imaginii școlii în comunitate prin creșterea implicării personalului didactic
- chestionare,
- Incheiere de parteneriate cu
- numărul
Director,
-numărul de proiecte și parteneriate,
-interviuri
instituții și reprezentanți ai
parteneriatelor
CEAC
cel puțin 2 proiecte educaționale și 4
pentru
comunității
incheiate
Comisia pentru
parteneriate cu diverse instituții
sondarea
- Inițiere de campanii de relații
- cresterea gradului de promovarea imaginii
opiniei publice publice
satisfactie profesională școlii
-numărul de activități realizate
- reviste,
a colectivului scolii
Comisia pentru
broșuri, site-ul
- cresterea gradului de programe școlare și
-numarul de accesari ale site-urilor
școlii și cel al
toleranță a
extrașcolare
profesorilor
comunității față de
itineranti si de
specificul școlii
sprijin
- creșterea încrederii
în serviciile de
asistență
psihopedagogică
oferite de către școala.

Perioada

Forma de
activitate

Activitati pentru atingerea țintei: Indicatori de realizare

Echipa de
monitorizare

Gradul de îndeplinire a indicatorilor

Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă
20172028

2017
Revizută
anual

- fisa de
formare
continua
- baza de date
a Comisiei cu
perfectionarea
continua
- dosarele
personale/
portofolii

-Participarea cadrelor didactice
în activităţile de formare
profesională

- Participarea cadrelor didactice
la cercuri pedagogice,
simpozioane, alte manifestari
tematice

- numarul cadrelor
didactice participante
la cursuri de
perfectionare

-numarul cadrelor
didactice participante
la cercuri pedagogice,
simpozioane, alte
manifestari tematice

Responsabilul
comisiei cu
perfecţionarea
CEAC
Directorul

-100% cadre didactice debutante
participante la diverse forme de
dezvoltare profesionala
-50% cadre didactice participante la
diverse forme de dezvoltare
profesionala
-80% cadre didactice participante la
cercuri pedagogice
- 50% cadre didactice participante la
simpozioane
- 50% cadre didactice participante la
alte manifestari tematice

Perioada

Anual
20172018

Forma de
Activitati pentru atingerea tintei: Indicatori de realizare
Echipa de
Gradul de indeplinire a indicatorilor
activitate
monitorizare
Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre scoala- familie prin valorificarea experientei de bune practici din institutie
- chestionare
- sondaje de
opinie
- dezbateri
- workshop-uri

-Desfățurarea unor activități
comune școala-familie
- Derularea activităților din
cadrul Programului Ziua Porților
deschise
- Amenajarea și întrețirea
centrului de informare pentru
părinți

- Diseminarea bunelor practici
prin reviste, site-uri, cercuri
pedagogice

- număr de
parintiimplicati în
activități
- numărul activităților
derulate

Director,

- 50% din părinți implicați în
activități

Responsabilul
Comisiei dirigintilor
CEAC

- fișele de evaluare
finala ale elevilor
- numarul broșurilor și
materialelor
informative relizate

- numărul de broșuri, cel puțin 2
4 materiale de informare;
Responsabil comisia
pentru promovarea
imaginii școlii

- cresterea progresului evidențiat in
fisele de evaluare finala

Administrator site,

- cel putin 5 articole din activitatea
școlii
- numărul de postări pe site

-numărul articolelor
publicate

-manualul de bune practici
-Îmbunătășirea manualului de
bune practici

-Colectivredactional
- manual de bune
practice
-asigurarea finanțării și editarea

- Identificarea surselor de
finanțare
-bugetul necesar
editării

-Directorul
-Contabilul

CONTEXT LEGISLATIV
- LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Prioritățile strategice ale MEN și planurile de acțiuni sectoriale pentru anul 2017;
- Strategia Națională de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020;
- OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar;
- Ordinele, metodologiile, regulamentele, notele, notificările, adresele Ministerului Educației Naționale;
- Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014
- Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 75 privind asigurarea calităţii educaţiei -12 iulie 2005
- O. M 5079 / 31.08.2016 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar
- Planuri – cadru de învăţământ, pentru învăţământul special si special integrat;
-

Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Scolare, 2011;
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ



Raport privind starea învățământului prahovean în anul școlar 2016- 2017



Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" pentru perioada 2015-2020



Proiect de dezvoltare instituțională, 2012- 2015, Școala Gimnazială Specială, Orașul Vălenii de Munte

