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I. COMPONENTA SITUAȚIONALĂ 

       

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV 

          Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în 

vigoare : 

 Legea Educaţiei Nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordine de Ministru, 

norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii; 

 Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.N; 

 Strategia MEN pentru dezvoltarea invatamantului 2017-2020 ( 04.10.2017) 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – Ordin 

5079/31.08.2016 

 Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie 

 Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 

12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie 

 Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

MECTS nr 6143/2011 

 Planul managerial al ISJ Maramures pe anul 2017-2018 

 Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2016-2017 

 Managementul educațional pentru instituțiile de învățământ. 

 Cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 

până în 2020. 
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2. ARGUMENT PENTRU  NECESITATEA  ȘI  FEZABILITATEA  NOULUI PROIECT 

DE DEZVOLTARE  

 

             Pornind de la necesitatea de a răspunde noilor exigenţe formulate de către MEN, datorită 

faptului că vechiul PDI a fost dus la îndeplinire, iar țintele și obiectivele au fost îndeplinite, 

considerăm oportună întocmirea noului Proiect de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-

2020, care să aiba la bază legile aflate în vigoare.  

             Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, astfel 

încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională (pe care-l vom denumi în 

continuare PDI) presupune atingerea performanţei la nivelul CSEI Viseu de Sus,  în perioada 2017 

– 2020. Echipa de proiect a ales această durată de viață de 3 ani ținând cont de modificările 

legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu  modificările si completarile 

ulterioare  precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și 

cerințele profesionale ale pieții muncii. 

 

3. FUNDAMENTAREA NOULUI PROIECT DE DEZVOLTARE PE REZULTATELE 

PROIECTULUI ANTERIOR 

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al școlii, al 

personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de 

dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite 

consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor 

propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea 

culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a echipei 

manageriale şi a cadrelor didactice ale CSEI Viseu de Sus, continuitate susţinută atât de rezultatele 

socio-comportamentale ale elevilor cât şi de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale.  

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2017-2020 să 

reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

Documentul de faţă au o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților 

educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), și menţine 

coerența strategiei pe termen lung a școlii. 
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PDI al școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în care își 

desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității, schimbările educaționale și 

manageriale generate de reformele educaționale în domeniul învăţământului special şi special 

integrat, politica managerială a școlii și a comunității locale. 

PDI reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a 

personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale), elaborarea 

pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale. S-au avut în vedere 

urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită 

pregătirea unitară și coerentă a elevilor, schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării pe piața muncii; 

profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea 

procesului instructiv-educativ și gestionarea eficientă a acestuia. 

 

 II.  PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

           1. ISTORICUL   CSEI VISEU DE SUS 

Centrul Şcolar de Educatie Incluzivă aşezat în inima oraşului  Vişeu de Sus, în 

Maramureşul istoric, este o instituție de învățământ special și special – integrat, care asigură 

servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza oraşului Vişeu 

de Sus și din localitățile limitrofe acestuia, la nivel de grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial si 

liceal filiera tehnologica - ciclul inferior în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale 

optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți. 

De la înfiinţare şi până astăzi a purtat diverse denumiri. Aşadar, la 1 martie 1967, la 

propunerea unui delegat al M.E.I. a luat fiinţă această şcoală sub denumirea de Şcoala Ajutătoare 

Vişeu de Sus. S-au deschis cursurile cu 2 clase ( I şi II) totalizând 24 de elevi la sfârşitul anului 

şcolar 1966-1967. 

    Clădirea a aparţinut Bisericii Catolice, a fost trecută la învăţământ în anul 1948. În localul 

şcolii au mai funcţionat, în perioada 1948 - 1967, Consiliul raional al pionerilor, o grădiniţă de 

copii, un curs sanitar pentru surori de ocrotire şi câteva clase ale unei şcoli generale. Localul se 

compunea din şapte săli de clasă obişnuite, cinci camere mai mici şi o mică dependinţă ce servea ca 

locuinţa pentru femeia de serviciu. 
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De-a lungul anilor sarcinile de şcolarizare, viziunea şi misiunea şcolii s-au schimbat, astfel 

că de la două clase în anul înfiinţării şcolii, s-a ajuns să şcolarizăm tot mai mulţi elevi cu CES. În 

anul 1980- existau 13 clase de elevi iar începând cu anul 1997 şcoala funcţionează cu 14 clase. 

  
IMOBIL SCOALA                                                IMOBIL    INTERNAT 

Str. 22 Decembrie nr.30                             Str. Libertatii nr.6 (în apropierea şcolii) 

Viseu de Sus – Maramures                                 Viseu de Sus – Maramures 

 

 

2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Unitatea scolara : CSEI VISEU DE SUS – unitate cu personalitate juridica 

Adresa : Loc. Vişeu de Sus, str. 22 decembrie, nr. 30 

Tel. 004.0262.354494, fax. 004.0262.354494, 

E-mail: cseiviseu@yahoo.ro  

Niveluri de invatamant : prescolar, primar, gimnazial, liceal ciclul inferior 

Programul scolii : 8.00 – 18.00  

Limba de predare : romana 

          

 Populatie deservita : 

Nivel prescolar:  1 grupa mixta 

Nivel primar :  3 clase 

Nivel gimnazial 4 clase 

Nivel liceal ciclul inferior 6 clase 

Copiii provin din arealul geografic al Maramureşului Istoric arondat unitatii noastre scolare. 
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III. INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI  la începutul anului şcolar 2017-2018 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar Grupă mixtă 1 8  ZI ROMÂNĂ 

 cls. I + cls. a II-a 1 3+4 ZI ROMÂNĂ 

 cls. a III-a 1 7 ZI ROMÂNĂ 

cls. a IV-a 1 6 ZI ROMÂNĂ 

Total  4 28   

Secundar 

inferior 

Gimnaziu,  

din care 

cls a V-a 1 6 ZI ROMÂNĂ 

cls a VI-a 1 11 ZI ROMÂNĂ 

cls. a VII-a 1 9 ZI ROMÂNĂ 

cls a VIII-a 1 10 ZI ROMÂNĂ 

Total 4 36   

Liceal  

ciclul inferior 

cls a IX-a 2 14 ZI ROMÂNĂ 

cls a X-a 2 13 ZI ROMÂNĂ 

cls a XI-a 1 13 ZI ROMÂNĂ 

cls a XII-a  

stagiu de practică 

1 6 ZI ROMÂNĂ 

Total 6 46   

 

2. IMFORMAȚII  PRIVIND PERSONALUL  DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NE 

DIDACTIC 

 

 Profesorii 

          La CSEI Viseu de Sus îşi  desfăşoară activitatea  în acest an,  un număr  de   34 cadre  

didactice  din care 2 cadre didactice asociate 

             Situaţia cadrelor didactice se prezintă astfel : PERSONAL DIDACTIC   

Personal didactic angajat: 

 

total  preşcolar  primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 19 - 4 7 8 - 

- cadre didactice 

suplinitoare / cu norma 

 

15 

 

2 

 

3 

 

5 

 

5 

 

- 
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de bază în unitatea de 

învăţământ 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Necalificat 
Cu doctorat Cu gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

 16 8 3 5 2 

   

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant  2-6 

ani 

6-10 

ani 

10- 

14ani 

14-

18ani 

18-22 

ani 

22-25 

ani 

25-30 

ani 

30-35 

ani 

Pes

te 
35 

ani 

- în învăţământ 
5 1 1 4 6 4 3 5 1 3 

- în unitate 
2 1 9 2 5 6 2 3 2 1 

  

Personalul didactic auxiliar 

Secretar                        1 

Administrator financiar                      1 

Administrator patrimoniu                   1 

Instructori de educaţie extraşcolară   3 

Pedagog şcolar                                    1 

Supraveghetori de noapte                   3 

Asistent social                                     1 

Asistent medical                                 1 

Medic                                                 1 

Personal nedidactic 

Îngrijitoare   curăţenie                                     3 

Muncitori intretinere cu atributii de fochisti   3 

Muncitor spălătorie cu atribuţii lenjereasă      1 
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Bucatarese                                                       2 

 

IV. INFORMAȚII DE TIP CALITATIV 

 

1. Promovabilitatea pe cicluri de învățământ 
   Politica  educaţională  a şcolii  urmăreşte  pregătirea  corespunzătoare  a  elevilor.     

Anul scolar Primar  Gimnazial  Liceal ciclul 

inferior 

2016-2017 100% 100% 100% 

 
 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ: 

Este acelaşi cu cel de promovabilitate 

 Comportament social: 

 Este unul hibrid, în sensul că lecţiile de dirigenţie au un efect temporar asupra elevilor, 

eterogenitatea deficientelor făcându-şi efectul asupra elevilor si prin comportamentul social al 

membrilor acestora,  cât şi a decalajelor de natură materială şi educational dintre părinţii elevilor. 

 Disciplină: 

 Notele scăzute  la purtare ale elevilor nu au avut o pondere semnificativă, numărul cazurilor 

în care nota la purtare a fost  mai mică sau egală cu 7 . 

 

 

 Absenteism 

 Se încadrează în limite normale, cu observaţia că există elevi cu deficiente severe si 

profunde (cu asistent personal) care sunt inscrisi la frecventa redusa (în medie 3-4 elevi/clasă) si 

care, din motive de sanatate si financiare, nu respecta intocmai programul stabilit de comun acord,  

aceştia inregistrand un numar mai mare de absente . 

Rata abandonului şcolar: 

 Aproape inexistent, în medie un elev pe an şcolar.  

 

 Încălcări ale legii: 

 Nu au existat. 

 

2. Activitatea extracurriculară: 

     Activitatile educative desfasurate au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, 

activitatile realizate s-au situat in sfera Educatiei pentru sanatate, Educatiei religioase, Educatiei 

pentru dezvoltare personala, Educatiei pentru receptarea valorilor culturale, Educatiei estetice, 

Educatiei pentru valorile democratiei, Educatiei civice, Educatiei pentru drepturile copilului, 

Educatiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , Educatiei ecologice etc. 

             Amintim parteneriatele incheiate cu Politia locala, Centrul Social Cultural , Primaria 

orasului, ISU MM, agenti economici din localitate si cu alte scoli din zona si din tara, care au 

diversificat oferta de activitati educative, contribuind la largirea paletei de activitati extrascolare 

oferite elevilor . 

 

ACTIVITATILE  EXTRAŞCOLARE s-au derulat dupa cum urmeaza : 

 

-„Ziua porţilor deschise” 

-Concurs tenis de masă –Clubul Rotary 
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- Sarbatorirea zilelor de nastere a elevilor  

-Banchetul clasei a VIII-a 

-Tabăra internaţională de pictură “Impresionism pe Valea Vaserului” 

-Vizite la Muzeul Nobilimii,Vişeu de Sus 

-Vizite la biblioteca orăşenească 

-Vizite la Muzeul Etnografic Vişeu de Sus 

-Simpozion  „Artterapia limbajul universal al copilariei” 

-Concurs „Splendoarea iernii prin ochi de copil” 

-Proiect  „Împreună schimbăm destine”,partener liceul teoretic „Bogdan Vodă” Vişeu de 

Sus 

-Parteneriat cu Şcoala Sălişte „Împreună pentru a zâmbi”  

-Proiect parteneriat cu Şcoala Onceşti „Spune nu discriminării” 

- Proiect „ Educaţia e şansa ta” 

-Proiect „Festivalul copiilor” 

 

       In cadrul intalnirilor periodice cu parintii s-au dezbatut solutii de imbunatatire a 

dialogului/parteneriatului dintre scoala si familie, s-au purtat discutii permanente cu apartinatorii , 

implicandu-i pe acestia tot mai mult in viata scolii contribuind la  dezvoltarea si integrarea 

armonioasa a copiilor in colectivitate. S-a urmarit consolidarea relatiei scoala-familie-comunitate si 

promovarea unui dialog sincer printr-o permanenta colaborare cu dirigintii, asistentul social si 

psihodiagnosticianul scolii. 

                        
                        
 

3. Resursele materiale ale unității : 

Activitatea din unitate se desfăşoară în următoarele spaţii:  

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. săli de clasă/grupa 14 

2. cabinete logopedice 4 

3. cabinet psihodiagnoză 1 

4. cabinet  kinetoterapie 1 

5. cabinet medical şi infirmerie 1 

6.   cabinet de informatică (AEL) 1 

7.  bibliotecă 1 

8. sală de sport 1 
 

Unitatea  funcţionează  intr-un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 45 

minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 15 minute, respective 30 minute pauza mare. 

 

     Informaţii privind spaţiile auxiliare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Sală pentru servit masa 1 

2. Bucătărie 1 
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3. Dormitor  8 

4. Lenjerie  1 

5. Spălătorie  1 

6. Spaţii sanitare 7 

 

De asemenea există sistem de încălzire centrală pe combustibil solid la toate locatiile 

şcolare.(cladire scoala, internat, atelier, cabinete). Ne dorim estetizarea şi dotarea spaţiilor existente 

cu mijloacele si materialele necesare unei bune desfasurari a activitatilor. 

 

V. FINANȚAREA, GESTIONAREA BAZEI MATERIALE 

Proiecţia bugetară 

Pentru creşterea eficienţei folosirii resurselor financiare se ţine seama de: 

-  priorităţile existente în unitate şi discutarea acestora în Consiliul de administraţie; 

-  urmărirea modului de efectuare a lucrărilor de reparaţii ; 

-  informarea Consiliului Judetean cu privire la nevoile şcolii; 

Pe lângă veniturile bugetare se urmăreşte identificarea altor surse de finanţare (sponsorizări, 

donaţii) în special pentru desfăşurarea concursurilor şi a altor activităţi extracurriculare. 

Proiecţia bugetară întocmită la începutul anului calendaristic nu coincide cu cea aplicată pe 

parcursul anului datorită sumelor insuficiente alocate de la Consiliul Judetean. 

VI. Analiza comunităţii 

1. Componentele comunitare 

 Orasul are aproximativ 14000 locuitori care lucrează în administraţie, domeniul 

serviciilor şi al industriei mici, neexistând fluctuaţii mari. 

 Rata şomajului este in continua crestere 

 Relaţia dintre organizaţia şcolară şi comunitate 

 Şcoala spijină dezvoltarea personalităţii elevilor. 

 

2. Analiza grupurilor de interese ale şcolii       

Elevii – pregătirea lor, dobândirea de cunoştinţe de cultură generală, dezvoltarea de abilităţi de 

comunicare. 

Cadre didactice – perfectionarea continuă, aplicarea corectă a curriculumului şcolar, aplicarea 

celor învăţate în activitatea de zi cu zi de la clasă, implicarea în problemele şcolii şi ale elevilor. 

Colaborarea cu familiile elevilor şi cu alţi factori educaţionali . 
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Comunitatea – sprijinirea în modernizarea bazei materiale şi a integrarii civice a elevilor.  

- Existenta unor relaţii foarte bune de colaborare între conducerea şcolii şi Consiliul 

Judetean. 

Echipa de proiect 

Proiectul de dezvoltare instițională : 

- expresie a unei analize, unei gândiri și unei decizii colective 

- expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare. 

       Componența echipei : 

- managerul unității școlare –conducătorul echipei, prof. Kolozsvari Angela 

- coordonator CEAC prof. Murguly Angelica  

- membrii consultanti, cu roluri specifice activității: membrii Consiliului de 

administraţie, reprezentanţi ai comisiilor metodice, reprezentantul sindicatului 

       Ciclul de viață al proiectului : 

- de lungă durată, cu mențiunea că acesta va fi revizuit de cate ori va fi nevoie, mai 

ales din punctul de vedere al finanțării. 

 

VII. ELEMENTE SPECIFICE EDUCAȚIEI INTERCULTURALE / 

PENTRU DIVERSITATE 

    Pornind de la istoricul școlii, ne propunem punerea în aplicare  a educaţiei interculturale, 

promovând echitatea şi respectul diversităţii, principiile drepturilor omului, educaţia în scopul 

prevenirii şi combaterii rasismului, a xenofobiei, a discriminării de orice tip, a marginalizării şi 

excluziunii sociale.  

Considerăm că instituţia şcolii, are menirea  de a crea un mediu prietenos  faţă de elev, şi 

care promovează totodată valorile. În ceea ce priveşte rolul şcolii, acesta se poate analiza însă mai 

îndeaproape din perspectiva educaţiei interculturale, promovând dialogul, îar în cadrul acestei 

funcţii, şcoala trebuie să-şi asume anumite misiuni în aplicarea principiilor educaţiei interculturale, 

prin pregătirea elevilor în a participa la dialog, prin însăşi practicarea acestuia ca metodă 

pedagogică, dar şi ca obiectiv de sine stătător al educaţiei. Dialogul trebuie aplicat nu doar la 

nivelul clasei, între elevi sau între cadrele didactice şi aceştia, dar şi între şcoală şi comunitate. 

     La graniţa dintre nivelul mediu al instituţiei şcolare şi cel micro, al gândirii elevului, se află unul 

din factorii cheie din aplicarea educaţiei interculturale, şi anume  cadrul didactic. Rolul profesorului 

în internalizarea principiilor educaţiei interculturale de către elevi este crucial,  definirea acestuia 

depinzând de tipul de pedagogie asumată de către cadrul didactic. Atitudinea profesorului trebuie să 
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răspundă nevoilor elevilor în acest sens fiind  necesare  formări  pe  marginea  metodelor  

interactive  de  predare, metode active, folositoare şi plăcute, aplicabile prin folosirea unor 

materiale adecvate și prin  implicarea elevilor în mod activ în propriul proces de învăţare.  

VIII. ASIGURAREA LA NIVELUL ȘCOLII A UNUI 

ÎNVĂȚĂMÂNT INCLUZIV 

     CSEI Viseu de Sus asigură instruirea, educatia, integrarea copiilor cu cerinte educative speciale, 

domiciliati in arealul geografic arondat unitatii scolare. Activitatile didactice sunt individualizate şi 

adaptate nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia. Scopul tuturor activitatilor 

desfasurate este de stimulare a dezvoltării, dar mai importanta este dobândirea unei anumite 

autonomii şi independenţe în viaţa şcolară şi socială. CSEI Viseu de Sus , reprezinta o institutie de 

invatamant in care se regasește grija fata de elevii cu cerinte educationale speciale, grija care 

vizeaza componenta didactica, dar si de integrare si recuperare socio – profesionala prin servicii 

extradidactice. Unitatea noastra scolara este deschisa pentru toti cei care au nevoie de educatie, 

indrumare si ocrotire, indiferent de mediul din care provin. 

 Activităţile pe care cadrele didactice le efectueaza cu acesti copii sunt: 

-Activităţi didactice: 

    Elevii studiaza aceleasi obiecte de invatamant, dar cu Planuri de intervenție personalizate 

actualizate și revizuite conform  curriculumului adaptat.  

-Activităţi extraşcolare  

   În scopul socializării şi integrării copiilor, in completarea activităţilor educative din şcoală, se 

desfasoara si o serie de activităţi extraşcolare . Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, 

dintre care unele având deja un caracter tradiţional, amintim: 

 • concursuri interşcolare 

 • activităţi de socializare organizate pe tot parcursul anului;  

 • vizitarea muzeelor şi a altor instituţii publice; 

 • activităţi de decorare a şcolii in funcţie de eveniment şi anotimp, sub îndrumarea cadrelor 

didactice; 

 • activităţi de Crăciun (serbări, expoziţiile de obiecte decorative potrivite sărbătorilor de iarnă);  

• organizarea de activitati tematice ocazionate de Ziua Mamei, 9 Mai – Ziua Europei, Ziua 

Copilului;  

• pregătiri de Paşte (copiii realizează felicitări şi obiecte decorative); 

 • serbarea zilelor de naştere a copiilor;  

• participarea la excursii în împrejurimi sau de durată mai lungă;  
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• participarea la o serie de activităţi de colaborare interşcolară (S.N.A.C.); 

 

IX. Analiza P.E.S.T. (E) 
 

POLITICUL: 

 

 Politicile educaţionale ce reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei sunt: Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituțiilor de 

învățământ preuniversitar, Direcţiile Strategice de Dezvoltare Educaţională, Planul Judeţean de 

Măsuri – Maramureş, pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

minorităților și a elevilor cu nevoi speciale, Strategia I.S.J. MM.   

 Calificarea cadrelor didactice constituie suportul elaborării politicilor naţionale în materie de 

formare continuă şi iau în considerare Principiile Comune Europene  pentru formarea 

competenţelor; 

 Acte normative care precizează  setul de competenţe cheie ale profesiei didactice pentru toate 

categoriile de personal angajat în instituție; 

 Acte normative care indică   standardele  de calitate şi  mecanismele specifice; 

 Existenţa unei pieţe educaţionale care  livrează programe de formare continuă specifice pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care lucrează în școli incluzive. 

 

ECONOMICUL 

 

În orașul Vișeul de Sus, rata ridicată a şomajului este extrem de mare și  are efecte negative 

asupra şcolii:  

 condiţii grele de viaţă şi de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinţi şomeri; 

 diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor; 

 dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale; 

 plecarea multor părinți în străinătate în căutarea de locuri de muncă și lăsarea copiilor în grija 

bunicilor; 

 șanse reduse pentru absolvenții de studii mediu, respectivi absolvenții de CSEI de a găsi locuri de 

muncă 

În domeniul economic se pune accent pe crearea unor condiţii optime în desfăşurarea 

procesului instructiv –educativ.  

S-a pus accent pe identificarea unor surse de venituri extrabugetare şi utilizarea acestora 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru (achiziţionarea  de calculatoare, înnoirea mobilierului în 

sălile de clasă, zugrăvirea, raşchetarea şi lăcuirea parchetului din  sălile de clasă).  

Din păcate sunt  greu de obţinut fondurile necesare pentru înlocuirea şi modernizarea 

instalaţiilor sanitare, a instalaţiei de încălzire, a instalaţiei electrice. 

De asemenea  influența economicului are repercursiuni și asupra perfecționării/dezvoltării 

continue a cadrelor didactice din școală datorită lipsei unor fonduri destinate formării continue. 

 

SOCIALUL 
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 Valorile actuale ale societăţii româneşti sunt în mare parte opuse valorilor promovate de către 

şcoală; 

 Scăderea populaţiei şcolare  duce la reducerea unor catedre, fapt ce determină o reorientare 

profesională a cadrelor didactice; 

 Oferta de formare redusă, cursuri de formare contracost pentru  categoriile de personal didactic 

auxiliar sau nedidactic, din învăţământul preuniversitar; 

 Reconversia profesională se face prin orientarea cadrelor didactice spre alte specializări. 

 Inadaptarea educaţiei/ formării continue la nevoile societăţii, respectiv la aşteptările sale. 

 Cadrele didactice tinere care funcţionează în şcoala noastră se confruntă cu două tipuri de 

probleme profesionale: nevoia de a se pregăti pentru susţinerea orelor şi pentru dezvoltarea 

profesională şi materială. 

 

TEHNOLOGICUL 

 Mijloace de informare pentru elevi şi cadre didactice: 

 Televiziune prin cablu: Majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu; elevii pot 

urmări programe educative pe canale ca Animal Planet, Cultural, National Geographic. 

 Internet: Deşi numărul familiilor care au calculatoare conectate la internet a crescut în ultimii 

ani, el este încă destul de redus. Şcoala noastră pune la dispoziţia elevilor 1 laborator conectat la 

internet.   

 Şcoala este dotata cu cabinet AeL si o linie de comunicaţie Internet. 

 Şcoala a fost dotată cu 2 copiatoare  care stau la dispoziţia cadrelor didactice   pentru ca 

profesorii doritori şă-şi multiplice materialul didactic necesar pentru lecţii, 3 videoproiectoare 

pentru desfăşurarea lecţiilor conform cerinţelor actuale. 

 Existenţa unui forum al directorilor care transmite personalului din școală fluxul de informații 

transmis de către ISJ MM 

 Există un site al CCD MM care oferă fluxul informaţional necesar dezvoltării profesionale, la 

care au acces toți angajații, însă nu toţi accesează informaţia; 

 Acces la tehnologia informaţională, la comunicaţii globale. 

 Gradul de conectare la Internet este de 100%. 

 Nu există un site propriu al școlii pentru transmiterea informațiilor către angajați.  

 

 

ECOLOGICUL 

 

 Existența unei strategii naționale și legislații europene specifice dezvoltării durabile oferă 

posibilitatea conceperii de programe specifice formării cadrelor didactice în domenii specifice 

educației pentru dezvoltare durabilă care să le permită înțelegerea  problemelor societale și să 

identifice soluții personale și colective sustenabile, adaptate la contextul actual și viitor; 

 Dezvoltarea unor programe comune cu instituții specializate comunitare în domeniul protecției 

mediului;  

 Proiectarea/derularea de proiecte specifice activităților educative în mediu formal, nonformal 

pentru  protejarea unui mediu curat. 
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X. ANALIZA SWOT 

Pentru realizarea unei bune diagnoze a organizaţiei şcolare, am realizat  Analiza SWOT pe 

următoarele paliere :. 

1) domeniul curricular; 

2) resursele umane; 

3) resursele materiale şi financiare; 

4) relaţiile cu comunitatea. 

 

1. DOMENIUL CURRICULAR – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Realizarea de parteneriate penplan naţional si 

internaţional (Concursul internațional 

,,SPLENDOAREA IERNII PRIN OCHI DE 

COPIL ,,- Simpozionul interjudețean 

ARTTERAPIA LIMBAJUL UNIVERSAL AL 

COPILĂRIEI) parteneriate cu scoli din judeţ, 

alte judeţe, colaborare cu şcoli din Europa  

etc). Revista de specialitate in colaborare cu 

școlile cu același specific din județ și din țară, 

precum și cu școlile din învățământul de 

masă,,EDUCAȚIE.EDUCAȚIE SPECIALĂ,, 

 Interesul 

profesorilor/învăţătorilorpentrurealizarea 

demateriale didactice moderne şi lucrări de 

cercetare ştiinţifică 

 Existenţa cabinetelor de consiliere psihologică, 

de logopedie şi medical. 

 Managerial – oferta şcolii nu satisface 

nevoile tuturor elevilor (exemplu: oferta 

de cursuri opţionale (CDŞ) este inexistentă 

datorită interesului slab al dascălilor de a 

propune astfel de cursuri, şi a faptului că 

resursele financiare bugetare sunt 

insuficiente pentru plata  acestor  ore 

suplimentare) 

 Preponderenţa rezultatelor mediocre la 

învăţătură, cauzate nu de profesionalismul 

cadrelor didactice din şcoală, ci de 

materialul uman cu care se lucrează în 

şcoală (  copiii cu dizabilități care au 

posibilităţi de înţelegere şi învăţare 

scăzute,  condiţiile materiale precare pe 

care le au unii elevi acasă și de gradul 

sever de deficiențe și tulburări asociate 

care îngreunează recuperarea lor. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Curriculum la decizia şcolii 

 Parteneriate  

 Posibilitatea elevilor de a participa la 

concursuri extrașcolareşcolare, olimpiade 

şcolare, competiţii sportive și la care le permit 

limitările și dizabilitatea 

 Existenţa Centrului judeţean de asistenţă 

psihopedagogică (CJAPP) 

 

 Lipsa CDŞ din unitate la cerinţele şi 

solicitările părinţilor şi elevilor poate 

scădea motivaţia acestora pentru învăţare 

precum şi interesul pentru această unitate 

de învăţământ. Există riscul micşorării 

numărului de cereri de înscriere în 

instituţie. Baza materială existentă nu 

permite realizarea tuturor solicitărilor 

(opţiunilor) beneficiarilor. Numărul 

calculatoarelor din şcoală nu este 

suficient. 

 Insuficiente resurse financiare pentru 

finanţarea mai multor tipuri de cursuri 

opţionale pentru satisfacerea nevoilor 

populaţiei şcolare în perspectiva 

dezvoltării economice a comunităţii 

2. DOMENIUL RESURSE UMANE 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personalul didactic din şcoală este, în mare 

parte, calificat pentru învăţământ special, 

predominând tineretul; 

 Echipa de specialişti face dovada competenţei 

profesionale necesare activităţii cu elevii cu 

CES; 

 Preocuparea cadrelordidactice pentru 

autoperfecţionare(parcurgerea de către toţi a 

modului de pregătire teoretică şi practică în 

educaţia specială); 

 Atitudinea pozitivă a colectivului faţă de 

educarea copiilor cu CES 

 Implicarea cadrelor didactice şi a specialiştilor 

în aplicarea PSP şi PIP, în observarea şi 

evoluţia unor elevi din şcoală; 

 Preocuparea pentru adaptarea curriculară, pe 

nivele de instruire în funcţie de particularităţile 

grupului de elevi; 

 Respectarea dreptului la informare a fiecărui 

cadru didactic; 

 Susţinerea dezvoltăriiprofesionale prin 

participarea la diferite forme de perfecţionare: 

comisii metodice, cercuri pedagogice, 

perfecţionări în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior; 

 Implicarea cadrelor didactice în actul 

decizional; 

 Interesul cadrelor didactice pentru actul 

terapeutic compensator al elevilor cu CES, 

adaptând programele curriculare la 

particularităţile grupului/clasei; 

 Participarea elevilor cu CES la diferite acţiuni 

sportive şi comunitare. 

 Lipsa programelor şcolare determină lipsa 

de unitate în adaptarea curriculară care se 

reduce la abstragere sau simplificare; 

 Lipsa manualelor şcolare; 

 Un ritm insuficient de accelerat în 

acceptarea noului; 

 Insuficienţa implicare îndepistarea elevilor 

cu CES, din învăţământul de masă, care au 

nevoie de profesori de sprijin; 

 Imposibilitatea finanţării unor posturi 

pentru profesori de sprijin; 

 Atitudinea segregaţionistă din partea 

comunităţii, precum şi frecventele  situaţii 

financiare precare din familiile elevilor, îi 

determină pe mulţi absolvenţi să nu 

continue şcoala profesională; 

 Viziunea unitară la nivelul catedrelor în 

ceea ce priveşte evaluare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea exemplelor de bune practici și 

confecționarea de materiale proprii. 

 Formarea de echipe de specialiști pentru 

propuneri de  elaborare de   manuale și auxiliare 

specifice învățământului special. 

 Formarea de echipe care să lucreze în baza unor 

PSP şi PTP după următoarele criterii:  

o  studierea dosarului fiecărui copil cuprins în 

program 

o discuţii cu familia sau întreţinătorul legal 

privind antecedentele copilului 

o evaluare şi reevaluare 

o stabilirea obiectivelor pe termen lung şi 

scurt 

 Risc crescut de abandon școlar prin 

demotivarea elevilor și lipsa de ofertă 

curriculară unitară care să le satisfacă 

nevoile individuale de recuperare și 

compensare. 

 Atitudinea segregaţionistă din partea 

comunităţii, precum şi frecventele  

situaţii financiare precare din familiile 

elevilor, îi determină pe mulţi absolvenţi 

să nu continue şcoala profesională. 

 Săderea numărului de elevi din ultimii 

ani. 
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 selectarea metodelor şi activităţilor folosite în 

intervenţie. 

3. DOMENIUL RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Şcoala oferă condiţii decente pentru buna 

desfăşurare a actului educaţional; 

 Spaţiile şcolare sunt adecvate. 

 Nu toate sălile de clase sunt 

decomandate. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Amenajarea unui spaţiu pentru activităţi 

ludice; 

 Amenajarea unui cabinet de OSP; 

 Amenajarea unui cabinet metodic pentru 

documentare şi pentru expunerea materialelor 

intuitive; 

 Înfiinţarea unei biblioteci în cadrul şcolii; 

 Amenajarea unui spaţiu pentru practicarea 

orelor de educaţie fizică în aer liber (teren de 

baschet), completarea necesarului de 

echipament şi aparatură sportivă specifică; 

 Achiziţionarea de mobilier multifuncţional 

individualizat; 

 Achiziţionarea de mijloace moderne de 

instruire(retroproiector, calculatoare, etc.); 

 Îmbunătăţirea activităţii de profesionalizare 

prin îmbogăţirea bazei materiale din ateliere; 

 Realizarea unui parc de joacă în curtea şcolii 

(mese şi bănci, balansoare, tobogan); 

 Schimbarea mobilierului din cantină; 

 Împrejmuirea curţii şcolii (fiind o lucrare de 

urgenţă, pentru a se asigura protecţia copiilor 

pe tot parcursul programului); 

 Lucrări de schimbare a tâmplăriei (uşi şi 

geamuri); 

 Reparaţii curente privind faţada şcolii. 

 Sprijinul din partea Consililului județean 

Maramureș. 

 Gasirea de soluții în a atrage fonduri 

extrabugetare prin proiecte europene. 

 Reducerea și diminuarea cheltuielilor pe alte 

direcții cu importanță scazută, fără priorități. 

Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale 

(mobilier şcolar, materiale pentru întreţinerea 

şcolii, etc.). 

 Existenţa unor ONG-uri şi a unor agenţi 

economici care se implică în alocarea de 

fonduri - resurse extrabugetare 

 Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru 

stimularea cadrelor didactice şi a elevilor, 

pentru achiziţionarea unor echipamente şi 

materiale didactice, pentru întreţinerea 

spaţiilor şcolare.  

 Dezinteresul unor cadrel diddactice în a 

forma și dezvolta deprinderi și obiceiuri 

elevilor pentru păstrarea în bune condiții a 

mobilierului, instalațiilor sanitare și a 

materialelor didactice din școala. 

 

4. DOMENIUL RELAȚIILOR CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 Contracte cu comunitatea locală, agenţi 

economici  pentru desfăşurarea unor activităţi 

de profesionalizare a elevilor din învăţământul 

profesional; 

 Colaborarea eficientă cu Consiliul Local al 

localității Vișeu de Sus şi Primăria Baia Mare, 

cu Poliţia şi Jandarmeria, cu Direcţia pentru 

Protecţia Copilului, cu Direcţia de Sanătăte 

Publică, cu Pompierii, cu Cabinetul Medical 

Şcolar, cu biserica şi cu O.N.G.-uri din judeţ 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi extracurriculare precum : 

excursii, vizite la muzee, Biblioteca 

orășenească, vizionări de spectacole, etc., 

introduc elevii în mediul comunitar şi 

contribuie la socializarea lor. 

 Majoritatea adultilor din zona nu 

manifesta suficient interes faţă de 

scoala, pentru ei si pentru copiii lor. 

 Criza de timp a părinţilor datorată 

actualei situaţii economice care reduce 

implicarea familiei în viaţa 

şcolară.Acest lucru se reflectă atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în 

performanţa şcolară a elevilor. 

 Slaba colaborare cu părinții. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Prezenta in Consiliul de administratie a trei 

reprezentanți ai Consiliului județean. 

 Realizarea de activităţi în şcoală, în care să fie 

implicaţi într-o mai mare masură şi părinţii 

 Lipsa educaţiei de acasă, 

comportamentul necivilizat al unor 

elevi. 

 Indiferenţa unor familii faţă de situaţia 

şcolară. 

 Cresterea numarului parintilor plecati 

la munca in strainatate si, deci, a 

numarului copiilor nesupravegheati 

corespunzator a copiilor lor.  

 Starea materială a părinţilor – 

preponderent modestă. 

 Instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere 

 

 

Formularea direcţiilor de acţiune privind dezvoltarea instituţională  a CSEI Vișeu de Sus se 

bazează pe concluziile rezultate ca urmare a analizei mediului intern-extern şi a identificării  

nevoilor educaționale, resurselor materiale  și umane  identificate. 

 

 

XI.  Viziunea și Misiunea şcolii 
 

a. Viziunea CSEI Vișeu de Sus 
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Înzestrarea elevilor cu competențe, deprinderi și abilități pentru câștigarea 

independenței personalecât și pentru realizarea obligațiilor socioprofesionale în 

concordanță cu cerințele pieții muncii din România. În acest sens dorim ca unitatea 

noastră să devină: 

 

 

O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ ȘI CREATIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA ȘI 

INTEGRAREA FIECĂRUI ELEV PE PIAȚA MUNCII ȘI ÎN 

COMUNITATEA EUROPEANĂ. 

 

 

b. Misiunea CSEI Vișeu de Sus 

 

Misiunea şcolii are ca țintă organizarea şi desfăşurarea programelor 

educationale şi terapeutic -recuperatorii a deficienţelor mentale uşoare, moderate, 

severe, asociate şi senzoriale printr-un tratament psihopedagogic complex, conturate 

pe principiile educaţiei incluzive, formarea de capacităţi şi abilităţi prin programul de 

terapie educaţională complexă, asigurarea asistenţei şi ocrotirii pentru copiii cu nevoi 

speciale din unitatea noastră, sprijin educaţional pentru elevii şi tinerii cu CES 

încadraţi în învăţământul public, cu scopul dezvoltării autonomiei personale şi 

sociale, responsabilizării, toleranţei şi încrederii în sine. 

 

 

 

 

 

XII. STRATEGIA: 

1.Etape  în realizarea P.D.I. 

-În anul şcolar 2017/2018 vor demararea activităţilor propuse pentru asigurarea ţintelor strategice; 

-În anul şcolar 2018/2019 se vor dezvolta activităţile propuse pentru asigurarea ţintelor strategice; 
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-În anul şcolar 2019/2020 se va asigura consolidarea rezultatele  obţinute în primii doi ani, 

evaluarea şi reglarea activităţilor propuse pentru asigurarea ţintelor strategice. 

2. Tinte strategice 
 

 

T1. Asigurarea calităţii învăţământului cu accent pe dezvoltarea 
competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice 

T2. Dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane. asigurarea 
caracterului permanent al formării/specializării. 

T3.     Asigurarea egalității şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie 
T4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru cadre 

didactice şi pentru elevi 
T5. Promovarea imaginii şcolii 

  

     

3. Obiective prioritare 

 

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe îmbunătăţirea actului educaţional 

din unitate, astfel încât elevii să devină într-adevăr beneficiarii eforturilor umane şi financiare ale 

şcolii şi societăţii. 

 Planul de dezvoltare instituţională are în vedere următoarele obiective prioritare: 

 Creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii cunoaşterii; 

 Asigurarea resurselor umane pentru a putea fi atins obiectivul anterior; 

 Dezvoltarea personală a elevilor; 

 Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării la programele societăţii.  

Politica managerială se va concentra pe următoarele priorităţi: 

 Educaţia pentru o societate a cunoşterii; 

 Creşterea calităţii actului educativ şi educaţional; 

 Asigurarea complementarităţii educaţiei formale/nonformale/informale /învăţare 

permanentă; 

 Formarea competenţelor cheie; 

 Realizarea echităţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor , 

având în vedere dezvoltarea durabilă şi asigurarea coeziunii economice şi sociale; 

 Deschiderea şcolii către societate, parteneriatul şcoală-familie-comunitate; 

 Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 
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Ca structură organizaţională, CSEI Viseu de Sus îşi propune: 

 Să-şi dezvolte propria strategie prin diagnoză şi feed-back, prin planificarea acţiunilor, 

prin implementare şi evaluare cu sens constructiv; 

 Să motiveze; 

 Să sprijine iniţiativa; 

 Să promoveze valoarea; 

 Să promoveze şi să dezvolte parteneriate interinstituţiuonale; 

 Să evolueze punând accent pe dezvoltare; 

Eficienţa unui management bazat  pe principii promovează interdependenţa reuşitei 

personale cu reuşita publică şi ţine seama de unele deprinderi simple:  

proactivitatea, începerea acţiunii cu gândul la final, a da prioritate priorităţilor, a  căuta să înţelegi şi 

apoi să fi înţeles, a promova continua îmbunătăţire sau innoire de sine.  

 

4. Domenii ale  strategiei instituţionale 

Domeniile  strategiei instituţionale au rolul de a ghida activitatea instituţiei în principalele activități 

 

A. În domeniul învăţământului : 

-  aplicare CDS ţinând seama de specificul unităţii şcolare de nevoile şi interesele elevilor; 

-  pregătirea corespunzătoare a lecţiilor, folosirea unor strategii didactice diversificate care 

să permită asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător; 

-  urmărirea permanentă a nivelului de pregătire al elevilor prin teste iniţiale, lucrări 

semestriale si PIP-uri; 

-  notarea ritmică şi diversificată a elevilor, astfel încât nota finală să reflecte cât mai 

obiectiv nivelul de pregătire al elevilor; 

-  formarea unor deprinderi practice prin folosirea la  maxim a dotăriilor existente în 

unitatea şcolara.  

  -       elaborarea de programe şcolare noi pentru disciplinele opţionale; 

            -    promovarea sistematică a unor metode şi tehnici moderne de studiu, precum şi 

practicarea de metode şi stiluri eficiente de „ a învăţa cum să înveţi”, de a „învăţa 

pentru a şti să faci”şi  a „învăţa permanent”; 

 

B. În domeniul activităţii metodice:  
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-  cunoaştere de către toţi profesorii a programelor şi conţinuturilor ştiinţifice, a metodelor 

şi tehnicilor eficiente de transmitere a cunoştinţelor; 

-  încurajarea şi motivarea profesorilor tineri de a dobândi toate gradele didactice specifice 

profesiei; 

-  încurajarea tuturor  profesorilor de a participa permanent la activităţi de pregătire 

metodică si perfectionare continua; 

-  însuşirea şi folosirea metodelor alternative (utilizarea calculatorului) în transmiterea 

cunoştinţelor, explicarea fenomenelor şi evaluarea elevilor; 

-  participarea profesorilor la programe şi parteneriate care să implice profesori ai altor 

şcoli din ţară şi străinătate.   

 

 

C. În domeniul managementului instituţional: 

-  proiectarea curriculumului la decizia şcolii pornind de la opţiunile şi nevoile elevilor şi 

ţinând seama de resursele umane şi materiale din şcoală; 

-  cunoaşterea şi aplicarea corectă a curriculumului naţional urmărind permanent 

precizările şi modificările în domeniu; 

-  organizarea activităţii pe baze ştiinţifice cu respectarea legislaţiei şi ţinând seama de 

resursele umane şi  materiale; 

-  încurajarea şi motivarea angajaţilor printr-o evaluare corespunzătoare a activităţii 

acestora; 

-  menţinerea unei atmosfere propice şi a unui climat corespunzător, evitarea conflictelor şi 

îmbunătăţirea comunicării; 

-    parteneriatul social cu sindicatul; 

-  realizarea unor parteneriate cu familiile elevilor, comunitatea, agenţii economici şi alte  

unităţi şcolare. 

 

 

 D. În domeniul managementului resurselor umane: 

 -  asigurarea cu personal calificat a tuturor posturilor existente în unitate; 

-  existenţa unui program de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent 

creşterea calităţii în fiecare domeniu; 

-  identificarea competenţelor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor unui anumit post şi 

evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupă sau poate ocupa postul. 
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E. În domeniul infrastructurii:       

-  atragerea de fonduri extrabugetare din sponsorizări, donaţii, închirieri; 

-  dotarea şi amenajarea corespunzătoare a cabinetelor şi atelierelor scolare în conformitate 

cu cerinţele  programelor şcolare; 

-  întreţinerea şi modernizarea permanentă a informaticii şi a celeilalte aparaturi  existente 

în unitate; 

-  achiziţionarea echipamentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 

învăţământ şi a activităţilor extracurriculare; 

-  asigurarea unei educaţii corespunzătoare tuturor elevilor cu privire la păstrarea şi 

întreţinerea  bunurilor din şcoală. 

 

F. În domeniul finanţării: 

-  demersuri pentru îmbunătăţirea fondurilor bugetare de la bugetul judetean şi utilizarea 

acestora în funcţie de priorităţile şcolii; 

-  amenajarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în concordanţă cu normele de sănătate şi 

urmărind crearea unei atmosfere optime; 

 -  stabilirea proiectului în conformitate cu priorităţile şi realitatea existentă în unitate; 

-  cunoaşterea legislaţiei din domeniul financiar contabil pentru a evita eventuale greşeli în 

domeniu. 

 

G. În domeniul activităţi extraşcolare: 

 -realizarea unor proiecte precum: Educaţia pentru sănătate, Educaţia civică, Educaţia 

cultural-artistică şi ştiinţifică, Educaţia ecologică, Educaţia prin sport, Integrare europeană şi 

cooperarea internaţională; 

 

H. În domeniul informaţiei: 

-  îmbogăţirea fondului de carte şi alte publicaţii in domeniul invatamantului special;  

-  menţinerea în stare permanentă de funcţionare a reţelei de Internet; 

-  studierea actelor legislative, a metodologiilor, ce reglementează activitatea din 

învăţământ; 

-  asigurarea comunicării în organizaţie între conducere, personalul didactic precum şi 

între comisii, catedre şi compartimente. 
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5. Resurse umane 

 

Obiectivele stabilite pentru anul şcolar în curs au în vedere misiunea şcolii şi se bazează pe 

obiectivele generale şi pe legislaţia în vigoare. 

Obiectivele şi priorităţile curriculare urmăresc: 

- ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare oferite de cadrele didactice celor educati 

in activitatile instructiv-educative curente 

-  pregătirea corespunzătoare pentru obtinerea certificarii profesionale asigurând şanse 

egale tuturor candidaţilor;  

-  dezvoltarea şi cultivarea la elevi a competitivităţii, creativităţii, deprinderilor practice de 

lucru. 

Acest lucru se realizează atât prin curriculum-ul nucleu cât şi prin curriculum la decizia 

şcolii. 

6. Organizarea raţională a programelor de studii 

                                                  

Programul şcolar se desfăşoară într-un singur schimb. 

La întocmirea schemelor orare se ţine seama de mai multe aspecte : 

- încadrarea personalului didactic; 

- se  ţine seama de curba de efort a elevilor pe parcursul unei zile sau pe 

săptămână. 

- se  ţine seama de activitatile de pregatire practica pentru elevii din ciclul 

inferior al liceului 

7. Tehnologia educaţională (didactică) 

 
Tehnologia educaţională urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea celor mai eficiente strategii de 

predare, învăţare şi evaluare. Astfel, se va urmări: 

 Promovarea unei tehnologii didactice active, participative; 

 Diferenţierea predării în funcţie de capacităţile şi motivaţiile elevilor; 

 Utilizarea unor modalităţi diversificate de organizare a procesului de învăţare prin 

combinarea activităţilor frontale cu activităţile de grup şi cu cele individuale; 

 Utilizarea metodelor alternative de predare şi evaluare; 

 Perfecţionarea metodelor de evaluare şi utilizarea tuturor formelor de evaluare;  
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 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ şi a materialului didactic existent în 

şcoală; 

 

8. Activitatea pedagogică şi ştiinţifică 
 

 

  Obiective şi priorităţi 

 

-  studierea programelor şcolare; 

-  participarea tuturor cadrelor didactice la acţiuni de perfecţionare şi formare continuă ; 

-  implicarea unui număr mare de cadre didactice în acţiuni de parteneriate şi schimburi de 

experienţă ; 

    

   Organizarea activităţii metodico-pedagogice 

 

Activitatea în unitate este organizată pe catedre şi comisii. 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă se realizează fie prin studiu individual, fie 

prin acţiuni organizate la nivelul catedrei, zonei, inspectoratului şcolar, C.C.D., universităţilor. 

Participarea la consfătuiri, conferinţe, simpozioane si seminarii organizate la nivel judeţean 

sau naţional constituie o altă formă de perfecţionare a personalului didactic. 

 

 

9. Analiza scopurilor organizaţiei 

 Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul politic, economic, social şi 

tehnologic. 

 Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională. 

 Recompensarea mnagementului la nivelul şcolii şi al clasei din perspectiva egalizării 

şanselor. 

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii.  

 Asiguraea accesului la informaţia de specialitate şi la internet a întregului personal 

didactic şi a elevilor şcolii. 

 Transformarea şcolii într-un loc al generării înnoirii morale, cognitive, realizarea 

educaţiei civice de bază prin a-i învăţa pe elevi să înveţe. 
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10. Cultura organizaţională     

 Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : egalitarism, 

cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru 

profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de 

afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, 

intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, acesta este un climat deschis, caracterizat 

prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat 

stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de 

respect şi de sprijin reciproc. 

 Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice. 

 

11. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA  P.D.I. 

Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii iar procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin: întâlniri şi şedinţe de 

lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate    

didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

Comisia de evaluare, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Şcolar, prin pârghii specifice, 

vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru 

reglarea demersurilor. 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în 

analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.  

Principala gijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea 

locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.  

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi.
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11.1 Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului: 
 

 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;


 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;


 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de 

marketing, web-site-ul şcolii;


 mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor 

metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor didactice; 

rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare; 

rezultatele evaluării externe;


 planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice






11. 2. Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PDI—ului 

 a. echipa de lucru:


 întâlniri de informare, actualizare;


 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;


 întâlniri cu membrii CEAC

 

b. echipa managerială: 
 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;


 discuţii de informare, feed-back;


 rapoarte semestriale;


 rapoarte anuale;


 analiza rapoartelor CEAC.


c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice: 
 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;


 rapoarte semestriale şi lunare;


 fişe de autoevaluare;


 portofoliile membrilor comisiei;


 asistenţe/inter-asistenţe;


 lecţii demonastrative;
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 acţiuni extracurriculare;


 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.
 
12. HARTA PARTENERIATELOR  

12.1 Parteneri sociali: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramures;


 Casa Corpului Didactic Maramures;


 Consiliul judetean;Presedintele CJ si Consilieri judeteni


 Poliţia Viseu de Sus;


 Centrul Social Cultural Viseu de Sus.
 
 
 

      12. 2 Parteneri economici: 

 

 SC RUNOB SA;

 PAN GRUP SRL;

 MINERUL T SRL;

 Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate
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CSEI viseu de Sus                                 Avizat  C.P.  în _________________ 

Nr._____________ din______________        Aprobat  C.A. în ___________________ 

 

PLAN OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A ȚINTELOR STRATEGICE 

2017 - 2018 

 

 

 

OG.1 OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI UNITĂȚII ȘCOLARE – CSEI VIȘEU DE SUS 

T1.Asigurarea calităţii învăţământului cu accent pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice 
Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Proiectarea 

activităţilor 

manageriale 

desfășurate la 

nivelul CSEI Vișeu 

de Sus, prin 

Actualizarea Consiliului 

de administrație, a 

comisiilor specifice; 

aplicarea metodologiilor 

M.E.N.. și a procedurilor 

CSEI Vișeu de Sus, în 

vederea asigurării 

transparenţei decizionale 

şi pentru optimizarea 

activităţii manageriale în 

anul şcolar 2017-2018. 

Legislaţia în 

vigoare 

Metodologii 

Proceduri 

Regulamente 

ISJ 

Maramureş  
octombrie 

2017 
1.1.1. 

Respectarea 

prevederilor 

legislative 

1.1.2.Stabilirea 

componenței 

comisiilor pe 

baza 

competențelor 

profesionale ale 

angajaților;  

1.1.3. 

Gestionarea 

tuturor 

programelor 

naționale (bani 

de liceu, bursa 

profesională, 

Elevi 

 Părinţi 
Director 

Proiectarea asistenţelor la 

ore, în vederea asigurării 

calităţii educaţiei, cu 

accent pe îndrumare şi 

consiliere 

Grafic de 

asistenţe 
octombrie 

2017 

februarie 

2018 

Elevi Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsbil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 
Actualizarea / elaborarea Procedurile și octombrie Elevi  Director  
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aplicarea corectă a 

modificărilor 

legislative, a 

regulamentelor în 

vigoare, a ordinelor 

M.E.N. 

seturilor de proceduri 

pentru aplicarea coerentă 

şi sistematică a 

prevederilor legislative, a 

metodologiilor şi 

regulamentelor, a 

programelor operaţionale, 

pentru implementarea 

proiectelor prioritare în 

anul şcolar 2017- 2018 

etc. 

registrul de 

înregistrare a 

procedurilor 

2017 Lapte corn)  

1.1.4. 

Cunoașterea 

procedurilor de 

către întreg 

personalul CSEI 

Vișeu de Sus  

1.1.5. Stabilirea 

tematicii 

şedinţelor 

comisiilor/ 

comitetelor de 

lucru în  

conformitate cu 

atribuțiile 

structurilor și cu 

nevoile 

identificate la 

nivelul şcolii  

1.1.6. Postarea 

informaţiilor de 

interes pentru 

personalul şcolii, 

elevi şi părinţi pe 

site-ul şcolii 

precum şi la 

avizierul şcolii 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Responsbil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Elaborarea tematicii şi a 

graficelor pentru 

şedinţele Consiliului de 

administraţie şi comisiilor 

metodice, ale grupurilor 

de lucru şi comisiilor la 

nivelul şcolii; adaptarea, 

cazuală, a tematicii 

proiectate 

Tematica în 

conformitate 

cu atribuţiile 

structurilor şi 

cu nevoile 

identificate la 

nivelul şcolii 

Procese 

verbale de 

şedinţă 

octombrie 

2017 
Elevi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabili 

comisii/comitet

e de lucru  

Consiliul de 

administraţie 

Transmiterea 

informaţiilor de interes 

pentru personalul şcolii 

Avizier An școlar 

2017 - 

2018 

Personalul 

CSEI  
Director  

Secretar 

Administrator 

financiar 
Organizarea unor 

dezbateri la nivelul 

coniliului profesoral, 

comisiilor metodice, în 

scopul popularizării 

legislației de interes 

Liste de 

prezenţă 

Procese 

verbale 

ISJ MM 

CCD MM 
 Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabili 

comisii 

metodice 
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pentru diverse categorii 

de cadre didactice pe 

problematica 

managementului 

educațional. 

 
Consilierea cadrelor 

didactice cu privire la 

practicarea unui 

management eficient al 

clasei 

Liste de 

prezenţă 

Procese 

verbale 

ISJ MM An școlar 

2017 - 

2018 

Cadre 

didactice  
Director 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Organizarea în școală a 

concursului de ocupare a 

catedrelor/posturilor 

vacante pe parcursul 

anului școlar 

Procese 

verbale 

Rapoarte de 

analiză 

ISJ MM An școlar 

2017 - 

2018 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Director 

Responsabil 

comisie de 

mobilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Creşterea 

capacităţii 

instituţionale de 

asumare a 

Analiza, la nivelul școlii, 

a nevoilor reale ale 

elevilor, a specificului 

local și a resurselor 

disponibile pentru 

propunerea ofertei 

educaționale Prezentarea 

ofertei la nivelul școlilor 

Aprobarea ofertelor în 

cadrul Consiliului de 

administraţie. 

 

Procese 

verbale 

Rapoarte de 

analiză 

ISJ 

Maramureş 

octombrie 

2017 

decembrie 

2017- 

ianuarie 

2018 

1.2.1. Selecția de 

personal didactic 

pe criterii de 

competență  

 

1.2.2. Stabilirea 

ofertei privind 

curriculumul la 

decizia şcolii 

(CDŞ) şi 

curriculumul în 

dezvoltare locală  

1.2.3. 

Respectarea 

cerinţelor de 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC Secretar 

Avizarea programelor de 

curs opțional / curriculum 

în dezvoltare locală 

Lista 

cursurilor 

opţionale 

 aprilie -

mai 2018 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

Director Cadre 

didactice 
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responsabilităţilor 

ce decurg din 

procesul 

descentralizării, la 

nivelul CSEI Vișeu 

de Sus 

(CDŞ/CDL) pentru 

următorul an şcolar  la 

ISJ Maramureş. 

 

avizate  

Fişele de 

avizare 

elaborare a unei 

programe de curs 

opţional 

(CDŞ/CDL) 

1.2.4. Adecvarea 

cursului opţional 

(CDŞ/CDL) 

propus la nevoile 

elevilor , la 

specificul local, 

la solicitările 

agenţilor 

economici 

parteneri, la 

resursele 

disponibile la 

nivelul școlii  

 

1.2.5. Existenţa 

avizului pentru 

toate cursurile 

opţionale 

(CDŞ/CDL) ce 

se vor derula în 

unitate, în anul 

şcolar 2016 - 

2017. 1.2.6. 

Implementarea 

sistemului de 

control intern -

managerial la 

didactice 

Comunitate

a locală 

Implementarea 

operaţională a sistemului 

de control intern/ 

managerial şi a 

managementului 

riscurilor 

Chestionare de 

autoevaluare 

Proceduri 

operaționale  

 

Registrul 

riscurilor  

 

Situaţii 

centralizatoare 

semestriale și 

anuale privind 

stadiul 

implementării 

şi dezvoltării 

sistemului de 

control intern 

Raportul 

privind 

implementarea 

sistemului de 

control intern 

/managerial 

 An şcolar 

2017 - 

2018 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Preşedinte 

comisie SCIM 

Organizarea unor acțiuni 

de consiliere individuală 

sau de grup a cadrelor 

didactice, în funcţie de 

Programele 

săptămânale și 

lunare de lucru 

ale 

 An şcolar 

2017 - 

2018 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Preşedinte 

comisie SCIM 
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nevoile specifice 

identificate la nivelul 

şcolii (domenii: metode şi 

tehnici de comunicare, 

managementul 

conflictelor, 

managementul financiar, 

managementul calităţii, 

realizarea de parteneriate 

educaţionale (şcoală/ 

agenţi 

economici/comunitate, 

realizarea de proiecte 

instituționale de 

parteneriat strategic) 

directorului şi 

al 

preşedintelui 

comisiei 

SCIM 

nivelul fiecărui 

compartiment 

din unitate 

Comunitate

a locală 

I.3. Eficientizarea 

managementului 

CSEI Vișeu de Sus 

prin îmbunătăţirea 

activităţii consiliului 

de administraţie al 

şcolii 

Actualizarea și 

funcţionarea eficientă a 

CA din unitate în urma 

apariției OMEN nr. 

4619/2014, prin raportare 

la legislaţia specifică 

 

Diagrame 

Gantt Procese 

verbale 

 An şcolar 

2017 – 

2018  

conform 

graficului 

1.3.1. 

Responsabilizare

a membrilor 

consiliului de 

administraţie din 

unitate în 

procesul de luare 

a deciziilor, cu 

privire la buget, 

management 

financiar, 

angajarea 

personalului, 

recompensarea 

profesorilor, 

măsuri 

Personalul 

CSEI 

Director 

Preşedinte 

comisie SCIM 

Monitorizarea activității 

consiliului de 

administrație 

Procesele 

verbale ale CA 

An şcolar 

2017 - 

2018 

conform 

graficului 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Elaborarea de strategii și 

politici educaționale la 

Strategii / 

Politici 

An şcolar 

2017 – 

Elevi  

Părinţi  

Director 

Responsabil 
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nivelul unităţii, pe baza 

politicilor educaționale la 

nivel local, şi național 

educaţionale 2018   disciplinare şi 

control intern 

1.3.2. Utilizarea 

procedurilor 

privind 

transparenţa 

deciziilor 

(inclusiv privind 

solicitările, 

fundamentările şi 

alocările 

bugetare 1.3.3. 

Dezvoltarea de 

proiecte 

instituționale de 

parteneriat 

strategic, cu 

obiective în 

domeniul 

eficientizării 

managementului. 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

CEAC Consiliul 

de administraţie 

OG.2Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi adaptarea ofertei educaţionale la nevoile comunităţii locale  
T1.Asigurarea calităţii învăţământului cu accent pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor 
specifice. 
Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 
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realizare 

2.1. Fundamentarea 

ofertei educaţionale 

pe baza nevoilor de 

dezvoltare personală 

a elevilor, ţinând 

cont de 

caracteristicile 

comunităţii locale. 

Stabilirea ofertei 

educaţionale pentru 

învăţământul profesional 

şi tehnic la nivelul CSEI 

Vișeu de Sus  şi 

fundamentarea planului 

de şcolarizare în funcţie 

de analiza opţiunilor 

şcolare - profesionale ale 

elevilor clasei a VIII-a. 

Planul de 

şcolarizare 

Chestionare 

privind 

orientarea 

şcolară şi 

profesională 

ISJ 

Maramureş 

Consiliul 

judeţean 

Operatori 

economici 

Asociaţii 

profesional

e ONG-uri 

An şcolar 

2017- 

2018 

2.1.1. Corelarea 

planului de 

şcolarizare 

pentru 

învăţământul 

profesional şi 

tehnic, cu 

priorităţile de 

dezvoltare 

preconizate în 

PLAI şi PRAI. 

2.1.2. 

Investigarea 

inserţiei pe piaţa 

muncii a cel 

puţin 50% din 

numărul 

absolvenţilor.  

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

Secretar  

Monitorizarea situaţiei 

absolvenţilor CSEI Vișeu 

de Sus, a inserţiei 

profesionale, pe baza 

informaţiilor oferite de 

angajatori. 

Raport de 

analiză 
 Aprilie 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabil 

comisie 

metodică 

Secretar 

Asistent social 
Antrenarea în activitatea 

de pregătire profesională 

a elevilor prin realizarea 

unui real parteneriat cu 

instituțiile și agenții 

economici beneficiari ai 

serviciilor de formare 

profesională inițială 

Acorduri de 

parteneriat cu 

instituții și 

agenţi 

economici 

 An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

Secretar 

Asistent social 
4.2 Creşterea 

gradului de 

participare a 

agenţilor economici 

Activizarea 

parteneriatului social în 

formarea profesională 

iniţială – parteneriate 

Contracte 

cadru 

încheiate cu 

agenţii 

ISJ 

Maramureş 

Consiliul 

judeţean 

An şcolar 

2017- 

2018 

Acordurilor de 

colaborare / 

parteneriat între 

CSEI Vișeu de 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director  

Maiştri 

instructori 

Secretar 
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în vederea corelării 

ofertei educaţionale 

cu piaţa muncii şi 

eficientizării 

învăţământului 

profesional 

active şcoală-agent 

economic în vederea 

îmbunătăţirii formării 

profesionale iniţiale 

economici 

Statistici 

privind 

numărul 

elevilor primiți 

în stagii de 

pregătire 

practicã 

Operatori 

economici 

Asociaţii 

profesional

e ONG-uri 

Sus şi agenţii 

economici de 

profil 

Comunitate

a locală 

Dezvoltarea capacităţii 

cadrelor didactice care 

predau module de 

specialitate din 

învăţămîntul profesional 

şi tehnic pentru a forma şi 

dezvolta competenţele 

cheie conform 

standardelor de pregătire 

profesională; dezvoltarea 

spiritului antreprenorial. 

 

 

 

 

Contracte 

cadru 

încheiate cu 

agenţii 

economici 

Procese 

verbale de 

şedinţă 

 Semestrul 

I al anului 

școlar 

2017 - 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Profesor cultură 

de specialitate 

Maiştri 

instructori 

OG.3 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi achiziţionarea materiale didactice care să susţină un demers educativ, 
formativ şi recuperator de calitate. 
T3. Asigurarea egalității şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie 
Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

3.1. Armonizarea Desemnarea unui grup de Liste de Consiliul Octombrie 3.1.1. Înoirea a Elevi  Director 
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bazei materiale cu 

cerinţele unui 

învăţământ special 

modern, de nivel 

european, prin 

completarea bazei 

materiale cu 

mijloace fixe, 

obiecte de inventar 

şi material didactic 

pentru a se asigura 

cadrul material 

optim pentru 

desfăşurarea unui 

proces formativ şi 

recuperator de 

calitate 

lucru în unitate cu scopul 

identificării mijloacelor 

fixe şi a obiectelor de 

inventar uzate moral sau 

fizic care, în colaborare 

cu Comisia de 

inventariere va face 

propuneri în vederea 

înlocuirii acestora şi 

achiziţionarea altor 

bunuri necesare 

desfăşurării în bune 

condiţii a procesului de 

învăţământ la nivelul 

CSEI Vișeu de Sus. 

inventar 

Procese 

verbale 

Referate de 

necesitate 

Judeţean 

Maramureş 

Agenţi 

economici 

ONG-uri 

2017 cel puţin 20 % 

din mobilierul 

şcolar, a 

echipamentelor 

specifice şi a 

materialului 

didactic din 

unitate; 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

Întocmirea Proiectului de 

buget pentru anul 2018 

ţinând cont de nevoile de 

îmbunătăţire a bazei 

materiale şi înaintarea 

motivată a acestuia spre 

aprobare Consiliului 

Judeţean Maramureş. 

 

Proiect de 

buget 

Decembri

e 2017 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Director 

Administrator 

financiar 

Contactarea agenţilor 

economici şi a diferitor 

ONG - uri, interesa ţi de 

o colaborare cu şcoala în 

vederea ob ţinerii unor 

dona ţii/sponsorizări 

Baza de date Octombrie 

2017 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie de 

imagine a şcolii 

3. 2. Redistribuirea Reamenajarea spaţiilor Rapoarte Consiliul Septembri 3.2.1. Elevi  Director 
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şi reorganizarea 

spaţiilor şcolare 

raportat la cerinţele 

fiecărei etape de 

dezvoltare a 

instituţiei. 

şcolare şi distribuirea 

acestora în funcţie de 

numărul elevilor pe 

cicluri de învăţământ / 

clase de elevi. 

Judeţean 

Maramureş 

Agenţi 

economici 

ONG-uri 

e 2017 Reabilitarea 

sălilor de clasă şi 

a cabinetelor 

şcolare în 

procent de 30% 

şi igienizarea 

tuturor spaţiilor 

şcolare; 

3.2.2. Asigurarea 

în procent de 

100% a spaţiului 

şi volumului 

necesar de aer în 

funcţie de 

numărul de elevi 

pe clase;  

3.2.3. 

Amenajarea unei 

spălătorii şi a 

unei uscătorii în 

internatul şcolar 

şi dotarea 

acestora cu 

echipamentele 

necesare, 

asigurându - se 

în acelaşi timp 

circuitul rufelor. 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

Reorganizarea spaţiilor 

existente în internatul 

şcolar astfel încât să fie 

îndeplinite condiţiile 

impuse de către DSP şi 

ISU 

Referate de 

necesitate 

Septembri

e 2017 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

OG.4 Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului 

de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute de elevi 

T2.Dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane. asigurarea caracterului permanent al formării/specializării. 
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Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Asigurarea 

transparenţei 

decizionale în 

conducerea 

operaţională  

la nivelul CSEI 

Vișeu de Sus,  

prin respectarea 

principiului 

autonomiei în 

educaţie, a 

principiului 

responsabilităţii 

publice şi la nivelul 

unității școlare 

Evaluarea periodică a 

personalului didactic, 

didactic auxiliar şi 

nedidactic de la nivelul 

unităţii şcolare 

Rapoarte de 

autoevaluare 

Fişe de 

asistenţă 

ISJ 

Maramureş 
An şcolar 

2017 – 

2018   

4.1.1. Creșterea 

transparenței 

decizionale la 

nivelul CSEI 

Vișeu de Sus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Centrarea 

calității 

proiectării și 

implementării 

curriculumului în 

vederea formării 

de competențe la 

nivelul CSEI 

Vișeu de Sus 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC Consiliul 

de administraţie 

Verificarea prin asistenţe 

la ore a aplicării 

documentelor planificare 

şi proiectare; 

monitorizarea planificării, 

organizării şi derulării 

procesului didactic cu 

respectarea Curriculum-

ului Naţional. 

Rapoarte de 

autoevaluare 

Fişe de 

asistenţă 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Monitorizarea prin 

asistenţe la ore / 

interasistenţe a aplicării 

strategiilor moderne de 

predare- învățare-

evaluare; accentuarea 

dimensiunii formative a 

învăţării/evaluării, vizând 

competenţele cheie, 

adoptate la nivel 

european. 

Rapoarte de 

autoevaluare 

Fişe de 

asistenţă 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Consilierea cadrelor 

didactice cu privire la 

Procese 

verbale 

An şcolar 

2017 – 

Elevi  

Părinţi  

Director 

Responsabil 
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organizarea în școală a 

concursului de ocupare a 

catedrelor/posturilor 

vacante pe parcursul 

anului școlar 2017- 2018. 

Rapoarte 2018   Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

CEAC 

Responsabil 

comisie de 

mobilitate 

Consilierea cadrelor 

didactice cu privire la 

implementarea 

curriculumului centrat pe 

competențe. 

Procese 

verbale 

Rapoarte 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 
 

4.2 Asigurarea 
calităţii în procesul 
de predare-învăţare-
evaluare și a 
serviciilor  
educaționale în 
vederea eficientizării 
acestuia 

Construirea unor situaţii de 
învăţare adaptate nivelului 
evaluat al elevului 

Progresul elevilor 
Cataloage 
Fişe de observare 
şi evaluare a 
activităţii elevilor 
Plan de activităţi 
şcolare şi 
extraşcolare care 
au drept scop 
dezvoltarea 
potenţialului 
aptitudinal și 
creativ al elevilor 

ISJ 

Maramureș 

 

 

 

 

CJRAE 

Maramureș 

An şcolar 

2017 – 

2018   

4.2.1. Centrarea 

calității 

proiectării și 

implementării 

curriculumului în 

vederea formării 

de competențe la 

nivelul CSEI 

Vișeu de Sus 

Elevi  

Părinţi  
Cadre 
didactice 
Comunitatea 
locală 

Cadrele didactice 
Profesorul de 
psihodiagnoza 
Logopezii 
 

Prelucrarea informaţiilor 
noi şi integrarea lor în 
structurile cognitive 
deja existente/Adaptarea 
conţinutului cognitiv la 
particularităţile elevilor 

Progresul elevilor  
Cataloage 
Fişe de observare 
şi evaluare a 
activităţii elevilor 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Cadre 
didactice 

Cadrele didactice 
Profesorul de 
psihodiagnoza 
Logopezii 

Recurgerea la materiale 
didactice intuitive,metode 
interactive,activ 

Progresul elevilor 
Cataloage 
Fişe de observare 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Cadre 
didactice 

Cadrele didactice 
Diriginţii  
Profesorul de 
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participative, scheme, 
ierarhizări conceptuale, în 
vederea integrării 
informaţiilor în memoria 
de lungă durată si 
formarea de noi 
competente si abilități 

şi evaluare a 
activităţii elevilor 

psihodiagnoza 
Logopezii 
 

Stabilirea de obiective 
realiste pe secvenţe de 
învăţare, cu accent pe 
formarea şi dezvoltarea 
competenţelor 

Progresul elevilor 
Cataloage 
Fişe de observare 
şi evaluare a 
activităţii elevilor 
Rezultate la teste 
de evaluare 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

Cadre 
didactice 

Cadrele didactice 
Diriginţii  
Profesorul de 
psihodiagnoza 
Logopezii 
 

Alocarea de sarcini 
diferenţiate de 
învăţare/individualizarea 
actului 
învăţării/identificarea şi 
exploatarea potenţialului 
fiecărui elev. Adaptarea la  
nevoile copilului cu CES si 
stilul de muncă al acestuia 

Fişe de lucru  
Portofoliile 
elevilor  
Plan de acţiune 
stabilit de cadrele 
didactice 
Planificarea 
acţiunilor cu 
caracter aplicativ 

An şcolar 

2017 – 

2018   

Elevi  

didactice 

Cadrele didactice 
Diriginţii  
Profesorul de 
psihodiagnoza 
Logopezii 

 

4.3. Asigurarea 

asistenței 

specializate în 

procesul de educație 

centrată pe elev 

pentru 

creştere/dezvoltare 

personală, socială şi 

profesională a 

elevilor, în 

Acordarea de consultanță 

pentru eficientizarea 

acțiunilor de adaptare 

curriculară, respectiv de 

elaborare a unor planuri 

educaţionale individuale 

pentru învăţare şi 

evaluare diferenţiată, 

pentru elevii cu dificultăţi 

de învăţare 

Liste de 

prezenţă la 

activităţile de 

consiliere 

ISJ 

Maramureş  

 

 

 

 

 

CJRAE 

Maramureș 

An şcolar 

2017 - 

2018 

conform 

graficului 

4.3.1. 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice în 

contextul 

activităţii 

instructiv-

educative, 

conform 

principiului 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabil 

CIAC 
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furnizarea unui 

curriculum 

individualizat/adapt

at nevoilor de 

instruire ale unor 

elevi/grupuri de 

elevi la toate 

nivelurile de 

școlaritate. 

Consilierea cadrelor 

didactice pe problematica 

educației de tip remedial 

Planuri de 

intervenţie 

personalizată 

Curriculum 

adaptat 

An şcolar 

2017 - 

2018 

asigurării 

relevanţei pentru 

creştere / 

dezvoltare 

personală, 

socială şi 

profesională și 

prin promovarea 

educaţiei  

 

4.3.2. 

Participarea la 

educație a 

tuturor elevilor 

cuprinși în 

programe 

destinate 

grupurilor 

vulnerabile a 

elevilor cu 

deficienţe 

asociate/severe 

Elevi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabil 

CIAC 
Monitorizarea elevilor cu 

CES integraţi în şcoala de 

masă 

Lista elevilor 

integraţi în 

învăţământul 

de masă 

Rapoarte de 

monitorizare 

Octombrie 

– 

Decembri

e 2017 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CIAC Asistent 

social 

Evaluarea iniţială şi de 

progres pentru toţi elevii 

şcolii 

Rapoarte/ grile 

de  

monitorizare 

An şcolar 

2017 - 

2018 

conform 

graficului 

Elevi 

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 
Analiza și prelucrarea 

rezultatelor obținute la 

teste şi lucrările 

semestriale 

Teste adaptate 

Lucrări scrise 

Rapoarte de 

analiză 

An şcolar 

2017 - 

2018 

Elevi 

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 
4.4 Asigurarea la 

nivelul CSEI Vișeu 

de Sus a unor 

servicii educaționale 

de calitate pentru 

Elaborarea, la nivelul 

fiecărei discipline a 

programelor de educație 

remedială 

Rapoarte ale 

programelor 

de educație 

remedială 

implementate 

ISJ 

Maramureş 

Unități 

școlare 

partenere 

Octombrie 

2017 

4.4.1. 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

procesului 

educaţional în 

Elevi 

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 
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toți elevii, prin 

adecvarea 

demersului didactic 

la nevoile reale ale 

elevilor, prin 

derulare de 

programe specifice 

cu același 

domeniu de 

activitate 

din județ; 

Poliția 

Locală 

Vișeu/ 

Jandarmeri

a de Sus 

corelare cu 

prevederile 

curriculumului 

naţional şi ale 

curriculumului 

specific 

instituţiei de 

învăţământ 4.4.2. 

Cuprinderea în 

învăţământul 

special a tuturor 

copiilor cu CES 

orientaţi către 

CSEI Vișeu de 

Sus 4.4.3. 

Includerea în 

programe de 

educație 

remedială a 

tuturor elevilor 

cu deficiențe de 

învățare (Art. 72, 

alin.2, LEN 

2011) 4.4.4. 

Îndeplinirea 

obiectivelor 

propuse prin 

proiecte 

instituționale de 

mobilitate 

personală și 

metodice 
Elaborarea şi 

implementarea unor 

programe şi proiecte 

privind îmbunătăţirea 

disciplinei şcolare, a 

activităţii de combatere şi 

de prevenire a 

delincvenţei juvenile, a 

abaterilor 

comportamentale 

timpurii, în colaborare cu 

instituţiile locale / 

judeţene 

Fișele de 

monitorizare 

Analize la 

nivel de școală 

și proiect 

privind 

rezultatele 

obţinute de 

elevi 

An şcolar 

2017- 

2018 

conform 

graficului 

Elevi 

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Derularea parteneriatelor 

educaţionale interne şi 

internaţionale, a 

schimburilor 

interculturale 

Liste de 

prezenţă 

Graficul de 

desfăşurare 

Programele 

concepute 

An şcolar 

2017- 

2018 

conform 

graficului 

de 

activități 

Elevi 

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 
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profesională 

derulate la 

nivelul şcolii și 

care vizează 

adecvarea 

demersului 

didactic la 

nevoile elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Diversificarea 

ofertei educaționale 

de calitate prin 

implementarea unui 

program atractiv de 

activităţi 

nonformale 

Implementarea planului 

de acţiune al şcolii 
Grilă de 

monitorizare şi 

evaluare 

(gradul de 

realizare al 

obiectivelor 

parteneriatului

)  

ISJ 

Maramureş 

Alte 

instituţii 

şcolare 

pentru 

învăţământ 

din judeș, 

țară sau din 

străinătate; 

CJRAE 

Maramureș 

An şcolar 

2017- 

2018 

conform 

graficului 

de 

activități 

4.5.1. 

Participarea a cel 

puţin 80 % din 

numărul elevilor 

la activităţile 

educative cu 

caracter 

extraşcolar  

4.5.2. 

Diminuarea 

situaţiilor de 

violenţă din şcoli 

cu cel puţin 15 

% faţă de anul 

şcolar trecut 

4.5.3. 

Concordanța 

temelor stabilite 

la consiliere și 

orientare cu 

specificul 

vârstei, cu 

interesele sau 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Coordonarea activităţilor 

de integrare în 

comunitate şi dezvoltare 

educaţională a 

beneficiarilor aflaţi într-o 

situaţie vulnerabilă prin 

aportul membrilor 

comunităţii - elevi 

voluntari din alte unităţi 

de învăţământ. 

Procese 

verbale  

Agende de 

activitate 

An şcolar 

2017- 

2018 

conform 

graficului 

de 

activități 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Diriginţi 

Monitorizarea şi 

evaluarea activităţilor 

organizate de CSEI Vișeu 

de sus în parteneriat cu 

alte unități  de învăţământ 

Plan de 

acţiune 

Rapoarte de 

evaluare 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 
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în cadrul unor concursuri, 

simpozioane etc. 
solicitările 

elevilor pe baza 

programei 

elaborată pentru 

aria currriculară 

Consiliere și 

orientare  

4.5.4. 

Diminuarea 

situațiilor de 

conduită și 

comportamente 

inadecvate în 

școală și în 

comunitate cu 

cel puțin de 25% 

față de anul 

școlar trecut. 

a locală Diriginţi  

Cadre didactice 
Organizarea/diversificare

a/ monitorizarea orelor de 

consiliere și orientare 

(dirigenție) în 

concordanță cu specificul 

vârstei și nevoilor 

identificate care să vizeze 

dezvoltarea personală a 

elevilor 

Raport de 

monitorizare 
Aprilie 

2018 

Elevi  

Părinţi  

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Diriginţi 

OG.5  Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 

T3. Asigurarea egalității şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie 

Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

 

 

 

 

 

 

5.1 Aplicarea 

prevederilor 

Corelarea strategiei CSEI 

Vișeu de Sus cu strategia 

ISJ Maramureş şi cu 

Strategia privind 

reducerea părăsirii 

timpurii a şcolii din 

România şi cu reducerea 

absenteismului şcolar 

 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

învăţământului 

preuniversitar 

din judeţul 

Maramureş 

ISJ 

Maramureș 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2017- 

2018 

5.1.1 Reducerea 

ratei de părăsire 

timpurie a şcolii 

cu 1% faţă de 

anul şcolar 2016- 

2017  

 

 

Elevi 

Părinţi 
Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC 
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legislative în 

domeniul 

monitorizării, 

prevenirii şi 

reducerii 

absenteismului şi 

abandonului școlar 

având ca scop:  

 Creşterea inteligentă, 

prin îmbunătăţirea 

nivelurilor de educaţie 

şi formare 

profesională; 

 Creşterea incluzivă, 

prin sublinierea 

părăsirii timpurii a 

şcolii ca factor de risc 

major pentru şomaj, 

sărăcie şi excluziune 

social; 

 Creşterea susţinută, 

prin punerea 

accentului pe eficienţa 

resurselor, 

sustenabilitatea şi 

competitivitatea 

mediului, în special 

prin învăţarea pe tot 

parcursul vieţii. 

pentru acest an 

școlar 
Comitetul 

de părinţi 

din şcoală 

Poliţia 

Jandarmeri

a 

 

 

5.1.2 Diminuarea  

procentului de 

elevi aflaţi în 

situaţie de 

absenteism 

major cu 5% faţă 

de anul şcolar 

anerior 

Organizarea de dezbateri 

cu privire la reducerea 

absenteismului şi 

abandonului şcolar cu 

centrarea acţiunilor pe 

măsuri de prevenire, 

intervenţie şi 

compensare, prin 

itermediul consiliilor 

Procese 

verbale de la 

şedinţe 

Statistici 

Centralizatoar

e 

An şcolar 

2017- 

2018  

Elevi  

Părinţi 

cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC Diriginţi 
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profesorale, comisiilor 

metodice, a lectoratelor 

cu părinţii, ore de 

dirigenţie etc. 
Sprijinirea derulării 

programelor de consiliere 

şi orientare pentru copii / 

elevi în vederea 

dezvoltării dimensiunilor 

atitudinale şi valorice ale 

personalităţii elevilor, 

cultivarea încrederii în 

sine şi în ceilalţi, 

valorizarea relaţiilor 

interpersonale, implicarea 

în luarea deciziilor etc. 

Procese 

verbale de la 

şedinţe 

Statistici 

Centralizatoar

e 

An şcolar 

2017- 

2018 

conform 

graficului 

Elevi  

Părinţi  

cadre 

didactice 

Comunitate

a locală  

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC  

Diriginţi 

Monitorizarea 

absenteismului din 

unitate şi stabilirea unei 

politici educaţionale 

privind prevenirea şi 

diminuarea situaţiilor de 

abandon şcolar cum ar fi:  

 Desfăşurarea de 

activităţi prin 

intermediul cărora să 

se promoveze un 

comportament adecvat 

al elevilor şi 

diminuarea 

absenteismului şcolar; 

Planificările 

pentru 

activităţile de 

consiliere şi 

orientare 

Graficul 

activităţilor de 

suport 

educaţional 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi  

cadre 

didactice 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC  

Diriginţi 
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  Informarea 

permanentă a 

familiilor privitor la 

frecvenţa şi 

comportamentul 

elevilor, la rezultatele 

şcolare ale acestora 

Monitorizarea activităţii 

de consiliere individuală 

a elevilor care absentează 

nemotivat şi a părinţilor 

acestora 

Statistici 

privind 

dinamica 

fenomenului 

Rapoarte de 

informare 

ISJ 

Maramureş 

Comitetul 

de părinţi 

din şcoală 

Poliţia 

Jandarmeri

a ONG-uri 

An şcolar 

2017- 

2018 

5.1.2 Diminuarea  

procentului de 

elevi aflaţi în 

situaţie de 

absenteism 

major cu 5% faţă 

de anul şcolar 

anerior 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC  

Diriginţi 
Monitorizarea 

desfăşurării de activităţi 

atractive, 

extracurriculare, adecvate 

nevoilor reale ale 

elevilor, pentru creşterea 

motivației de învățare. 

Analiza 

produselor 

activităţii 

elevilor 

Instrumente de 

monitorizare 

(fişă de 

observare, 

raport scris 

etc.) 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC  

 

Elaborarea calendarului 

acţiunilor extracurriculare 

şi extraşcolare pentru 

anul şcolar 2016 -2017 şi 

cuprinderea în cadrul 

acestuia a acţiunilor de 

Calendarul 

acţiunilor 

extracurricular

e şi 

extraşcolare 

Procese 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 
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prevenire şi de combatere 

a consumului de alcool, 

droguri, tutun şi a 

programului de educaţie 

pentru cetăţenie 

democratică 

verbale 

5.2. Prevenirea 

fenomenului de 

violenţă şcolară 

Monitorizarea gradului de 

siguranţă din unitate şi a 

aplicării Legii nr. 

35/2007, privind 

implementarea Strategiei 

de reducere a 

fenomenului de violenţă 

Statistici 

privind 

dinamica 

fenomenului 

ISJ 

Maramureş 

Comitetul 

de părinţi 

din şcoală 

Poliţia 

Jandarmeri

a ONG-uri 

An şcolar 

2017- 

2018 

5.2.1. Reducerea 

cu 10% a 

cazurilor de 

violenţă în 

spaţiul şcolar şi 

în apropierea 

acestuia 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC 
Organizarea de dezbateri 

cu privire la efectele 

violenţei asupra 

colectivelor de elevi, la 

nivelul cercurilor 

pedagogice, la şedinţele 

cu directorii, cu 

participarea 

reprezentanţilor poliţiei şi 

a jandarmeriei, ONGuri; 

diseminare 

Rapoarte 

Procese 

verbale ale 

întâlnirilor 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC 

Implementarea planului 

de măsuri privind 

creşterea siguranţei la 

nivelul CSEI Vișeu de 

Sus în anul şcolar 2017-

2018 

Grafic de 

control 

An şcolar 

2017- 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Comunitate

a locală 

Director 

Responsabil 

comisie 

metodică a 

diriginţilor 

Responsabil 

CEAC 
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OG.6 Creşterea nivelului de siguranţă a elevilor în spaţiile şcolare 

T4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru cadre didactice şi pentru elevi 
 
Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Asigurarea 

aplicării 

prevederilor 

legislative în 

domeniul siguranţei 

elevilor în spaţiile 

şcolare 

Verificarea tuturor 

spaţiilor din şcoală astfel 

încât activitatea didactică 

să se desfăşoare în 

condiţii de maximă 

siguranţă. 

Grafic de 

control 
ISJ 

Maramureş

; 

 

 

 

Primăria 

Vișeu de 

Sus 

 

 

 

Poliţia 

Locală 

Vișeu de 

Sus 

 

Jandarmeri

a 

 

 ISU 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Reducerea 

la zero a riscului 

de producere a 

accidentelor în 

spaţiul şcolar. 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Administrator 

Personalul 

muncitor de 

pază şi 

întreţinere 
Prelucrarea cu toţi elevii 

şcolii a normelor de 

securitate şi siguranţă 

specifice spaţiilor 

şcolare/internatului şcolii 

în care îşi desfăşoară 

activitatea (laboratoare 

şcolare, ateliere şcolare, 

sala/terenul de sport) – 

sub semnătura de luare la 

cunoştinţă. 

Norme NTSM 

Procese 

verbale 

Septembri

e 2017 
Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Director 

Administrator 

Cadre didactice 

Verificarea/actualizarea 

planurilor de evacuare a 

clădirilor CSEI conform 

normelor P.S.I. 

Planuri 

evacuare 
Septembri

e 2017 

Februarie 

2018 

Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Director 

Responsabil 

comisie PSI 

Organizarea eficientă a 

serviciului pe şcoală 

Program 

serviciu pe 

Permanent Elevi  

Părinţi 

Director 

Responsabil 
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astfel încât riscul 

producerii unor 

accidente/evenimente în 

timpul pauzelor să fie 

redus la zero. 

şcoală Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

comisie 

întocmire orar 

Securizarea accesului în 

curtea şcolii şi în internat 

prin intermediul 

personalului muncitor de 

pază, profesor de 

serviciu, elev de serviciu, 

personalul care 

deserveşte internatul 

şcolii. 

Registru de 

evidenţă 
Permanent Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Director 

Administrator 

Personalul 

muncitor de 

pază şi de 

întreţinere 

Personal 

internat 

Reînnoirea protocoalelor 

de colaborare cu unităţile 

locale de jandarmi, 

poliţie, pompieri. 

Protocoale 

Procese 

verbale 

Septembri

e 2017 
Elevi  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Personal 

angajat 

Director 

Responsabil 

comisie PSI 

OG.7 Facilitarea condiţiilor pentru dezvoltarea profesională  şi personală a cadrelor didactice, respectiv  asigurarea 
evoluţiei în carieră a acestora 
T2. Dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane. asigurarea caracterului permanent al formării/specializării. 
Obiective specifice Acțiuni/măsuri 

planificate 

Resurse 

implicate 

Parteneri Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 

Beneficiari Responsabilităț

i 

7.1.Creșterea 

competențelor 

specifice prestării 

unor servicii de 

calitate de către 

Elaborarea unei baze de 

date complexe asupra 

încadrării unităţii cu 

personal didactic şi unei 

baze de date cu 

Baze de date ISJ 

Maramureș 

 

 

 

An şcolar 

2017- 

2018 

7.1.1. 

Participarea 

tuturor cadrelor 

didactice / a  

personalului 

Cadre 

didactice 

Director 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 
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cadrele didactice, 

prin includerea în 

programe de 

perfecţionare prin 

grade didactice şi 

diverse alte 

activităţi de formare 

perfecţionarea şi 

formarea continuă în 

unitate. 

 didactic auxiliar 

la cel puţin o 

formă de 

perfecţionare în 

anul şcolar 2017-

2018  

 

7.1.2. Abilitarea 

tuturor cadrelor 

didactice în 

evaluarea 

competenţelor 

propuse prin 

programele 

școlare, în scopul 

orientării şi 

optimizării 

procesului de 

învăţare 

Comunicarea către 

angajaţi a informaţiilor cu 

privire la perfecţionarea 

cadrelor didactice prin 

grade didactice. 

 

Baze de date ISJ 

Maramureș 

 

 

 

 

CCD 

Maramureș 

Octombrie 

2017 

Cadre 

didactice 
Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Activităţi metodice ale 

responsabilului cu 

formarea continuă cu 

cadrele didactice din 

unitate. 

Procese 

verbale  

Liste de 

prezenţă 

Septembri

e – 

octombrie 

2017 

Cadre 

didactice 
Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Acțiuni de informare și 

instruire a cadrelor 

didactice care solicită 

înscrierea la examenul 

național de definitivare în 

învățământ și la 

examenele de acordare 

gradelor didactice. 

Agenda 

întâlnirii  

Liste de 

prezenţă 

Procese 

verbale 

Semestrial Cadre 

didactice 
Director 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

metodice 

7.2.Aplicarea în 
activitatea didactică a 
rezultatelor participării 
la activităţile metodice, 
ştiinţifice şi de 
dezvoltare 
profesională.  

Participarea personalului 
didactic la cursuri de 
formare obligatorii sau la 
diferite programe derulate 
la nivel local sau naţional 

Oferta de 

formare CCD 

Maramureș 

Centralizator 

cereri de 

formare 

CCD 

Maramureș 
An şcolar 

2017- 

2018 

7.2.1. Utilizarea 

în activitatea la 

clasă a 

achiziţiilor 

dobândite în 

cadrul cursurilor 

de formare de 

către cel puţin 80 

% din numărul 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

Elevi 

Director 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Personalul 

angajat 

Participarea profesorilor la Metodologia ISJ Octombrie Cadre Responsabil cu 



               C. S. E. I.  
         VIŞEU DE SUS          

 Str. 22 Decembrie Nr.30 

 

ROMÂNIA, Maramureş – Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 30, 435700 

 Tel. 004.0262.354494, fax. 004.0262.354494,cseiviseu@yahoo.ro  

  - 57 - 

 

examenele pentru 
acordarea gradelor 
didactice 

de înscriere la 

grade 

didactice; 

Grafic 

înscriere la 

grade 

didactice 

Maramureș 

 

2017 cadrelor 

didactice 
didactice dezvoltarea 

profesională 

 

Participarea cadrelor 
didactice la activităţi 
metodico- ştiinţifice şi 
psihopedagogice la nivelul 
şcolii 
sau pe grupe de şcoli 
(comisii metodice, arii 
curriculare, consilii 
profesorale cu temă, 
consfătuiri ale cadrelor 
didactice), în scopul 
informării cadrelor 
didactice cu 
privire la noutăţile 
curriculare, metodice, de 
specialitate şi legislative. 

Calendare 

activități; 

 

Baze de date 

 

 

Liste de 

prezenţă 

ISJ 

Maramureș 

 

CCD 

Maramureș 

 

Alte unități 

furnizori de 

formare 

 

An şcolar 

2017- 

2018 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Director 

 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

 

Responsabili 

comisii 

metodice. 

 

 

 

Participarea personalului la 
sesiuni metodico-ştiinţifice 
de comunicări, 
simpozioane şi schimburi 
de experienţă, pe 
probleme de specialitate şi 
în domeniul ştiinţelor 
educaţiei. 

Adaptarea permanentă Constituirea la nivelul Oferta de ISJ An şcolar 7.3.1. Abilitarea Cadre Director 
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la dinamica 
fenomenului 
educaţional pe fondul 
unei realităţi în 
schimbare 

CSEI Vișeu de Sus a unei 

echipe în scopul 

elaborării, din perspectivă 

instituţională, a unor 

proiecte de mobilitate în 

scop de dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice 

formare  

Liste de 

prezenţă 

Maramureș 

CCD 

Maramureș 

ONG-uri 

2017- 

2018 
tuturor cadrelor 

didactice în 

evaluarea 

competenţelor 

propuse prin 

programele 

școlare, în scopul 

orientării şi 

optimizării 

procesului de 

învăţare 

didactice 

Elevi 
Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Responsabil 

CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice. 
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	Programul scolii : 8.00 – 18.00
	Secretar                        1
	Personal nedidactic


	1. Promovabilitatea pe cicluri de învățământ

