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I.VIZIUNEA ŞCOLII: 

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat, 

raportându-ne la următoarele domenii: 
• Curriculum: 

- obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv- 

educativ; 

- stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii 

elevilor, formarea capacităţilor intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, 
asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală și practică. 

- educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre. 

• Resurse material-financiare: 

- se va continua îmbunătățirea bazei materiale a şcolii,perfecționarea resurselor 

umane, ceea ce va duce la creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală; 
- realizarea condițiilor necesare derulării activităților unei clase de nivel                 

profesional(agricultură –lucrător în agricultura ecologică),atât ca bază 

materială,cât și ca acoperire a cursurilor cu cadre didactice specializate. 

- continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea la 

Internet. 
• Resurse umane: 

- elevul trebuie să găsească în şcoală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai 

cunoştinţele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învăţământului, ci şi un 

cadru propice dezvoltării personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabili să facă faţă 

cerinţelor pieței muncii și să se integreze social și profesional; 
- stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin 

implicarea lor în actul deciziţional, responsabilizarea acestora în ceea ce privește 

finalitatea actului instructiv- educativ; 

• Relaţii comunitare: 

- creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, 
participarea şi obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri. 

II.MISIUNEA ŞCOLII: 

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea 

acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea 

unei societăţi echitabile bazată pe cunoaștere și punerea în practică a cunoștințelor și 

deprinderilor însușiite . În acest scop şcoala noastră îşi propune să dezvolte o cultura 

organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de 

educatori, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de 

aplicare în practică a cunoștințelor și deprinderilor dobândite. 

 Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline 

şi tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în 

schimbare. 

Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici 

pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se axeze pe noi discipline care să faciliteze integrarea 

elevilor cu deficiențe pe piața muncii( tehnici de comunicare, utilizarea internetului, 
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domenii de activitate care să le permită achiziționarea de cunoștințe teoretice și mai ales 

practice în vederea deprinderii unei meserii ). 

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu 

favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, 

religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca 

bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice 

ţară europeană. 

Deviza noastră este "NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂM 

PENTRU VIAȚĂ ! " 

 

III.OBIECTIVE STRATEGICE: 

• Raportul misiune/obiective strategice: 

În urma diagnozei mediului intern şi extern (analiza SWOT şi PESTE) există 

următoarele stări de fapt: 

1. un management cu unele disfuncţionalităţi în care: 

- resursa cea mai importantă a unui învaţământ modern performant -elevii- este 

puţin valorificată 

- sistemul de comunicare dintre diferite compartimente (director /cadre didactice/ 

elevi/părinţi) nu este pe deplin funcţional; 

- diferite categorii de factori sociali (elevi, cadre didactice, cadrele didactice 

auxiliare şi nedidactice) funcţioneaza în mică măsură ca o comunitate, ceea ce înseamnă 

că sentimentul identificării cu colectivitatea, şi motivaţia pentru implicarea personală în 

activităţi commune, coeziunea internă sunt slabe; 

- rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii 

didactice învechite; 

-raporturile cu comunitatea locală, faţă de mediu social şi economic sunt mai mult 

conjuncturale, rareori funcţionale şi stabile. 
- sistemul de invăţământ centralizat pe niveluri ierarhice (M.E.C., Inspectoratele, 

Primaria) nu ofera managerului unitaţii şcolare libertatea de a lua anumite decizii privind 

gestionarea resurselor financiare şi umane. 

• Raportul misiune/constrângeri financiare: 
• Finanţarea bugetară a şcolilor se situează sub nivelul necesar unei activităţi 

performante, depinzând de nivelul de dezvoltare a societăţii şi de politica 

partidului aflat la conducere. Salariile mici din sistemul de invăţământ 

preuniversitar determină scăderea motivaţiei cadrelor didactice pentru calitatea 

muncii prestate şi dorinţa de autoperfecţionare. 

 

 

Pornind de la această stare de fapt, este util să formulăm ca priorităţi strategice, 

pentru perioada care urmeaza , următoarele ţinte (scopuri): 

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate 

majoră (educativ, ştiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta 

caracteristici institutionale de calitate. 
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II. Cresterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de 

competenţă şi performanţă al elevilor. 

III. Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial 
administrativ. 

IV. Optimizarea relaţiei şcoală - comunitate, prin promovarea unei politici de 

colaborare cuautorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în 

cadrul procesului de dezvoltare a institutiei. 

V. Asigurarea accesului la informaţie prin mijloace adecvate tehnologiei 
moderne;  

           VI.Crearea premiselor pentru extinderea spațiilor în vederea diversificării    

paletei de competențe profesionale formate la elevi. 

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră 

(educativ, stiinţifîc, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici 

institutionale de calitate: 

1. Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii manageriale bazate pe 

transparenţă, comunicare şi inţelegere, în care atribuţiile şi 

responsabilităţile să fie cunoscute şi respectate la fiecare nivel, 
respectiv pe discipline, catedre şi managerial; 

2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

a colectivului de cadre didactice, orientată spre performanţă; 

3. Asigurarea formării continue a cadrelor didactice. 

II.Cresterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi 

performanţă al elevilor. 

1.Consolidarea calităţii predării şi învăţării prin redefinire rolului elevului, centrarea 
procesului instructive-educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor acestuia; 

2.Parcurgerea integrală a programelor şcolare la fiecare disciplină; 

3.Stabilirea ofertei educaţionale la nivelul şcolii în funcţie de nevoile specifice ale 

comunităţii şi resurselor şcolii; 

4.Creşterea calităţii educaţiei prin crearea de facilităţi pentru dezvoltarea consumului 
cultural în rândul elevilor care vor frecventa biblioteca şcolii(dotarea cu material didactic, 

mijloace TIC, carte şcolară); 

5.Introducerea uniformei şcolare şi a ecusoanelor pentru o mai mare siguranţă a elevilor 

şi pentru atenuarea diferenţelor sociale existente; 

6.Optimizarea sistemului de evaluare internă şi externă (Comisia de Asigurare a Calitaţii). 

III.Consolidarea şi dezvoltarea in continuare a sistemului managerial administrativ: 

1.Şcolarizarea elevilor şi integrarea în specificul vieţii şcolare; 

2.Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului 

instructiv- educativ; 
3.Administrarea responsabilă, chibzuită, a resurselor bugetare şi extrabugetare; 

4.Atragerea de resurse extrabugetare şi încadrarea în cele existente; 

5.Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare şi transmitere a 

cunoştinţelor, prin includerea în programul anual de achiziţonare a mijloacelor necesare 

dotării sălilor de curs, a laboratoarelor, cabinetelor cu retroproiectoare, aparatură video, 
ecrane, PC, cărţi şcolare şi a altor mijloace audio-vizuale. 
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IV.Optimizarea relaţiei şcoală - comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare 

cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul procesului de 

dezvoltare a instituţiei: 

1.Promovarea imagini şi valorilor şcolii în comunitate; 

2.Colaborarea cu factorii cu răspundere în actul educaţional, cu instituţiile abilitate în 

derularea de proiecte şi programe de dezvoltare şcolară; 
3.Colaborarea cu sindicatele în vederea cunoaşterii şi respectării legislaţiei în vigoare; 

4.Încheierea de parteneriate între unitatea de învăţământ şi comunitatea locală (primărie, 

biserică, ONG-uri, firme private); 

5.Realizarea unui climat de siguranţă, un ambient propice actului educaţional. 

 

V.Asigurarea accesului la informaţie prin mijloace adecvate tehnologiei moderne 

1.Asigurarea pentru fiecare elev din şcoală a accesului la calculator (cel puţin o 

oră/săptămână); 

2.Asigurarea resurselor pentru perfecționarea cadrelor didactice în tehnologia asistată pe 

calculator 

VI.Crearea premiselor pentru extinderea spațiilor în vederea diversificării paletei de 

competențe profesionale formate la elevi. 

1Realizarea unui săli de clasă agricole , 

2.Amenajarea unui teren destinat punerii în practică a cunoștinățelor acumulate în 

domeniul agricol(formarea de deprinderi). 

 

IV.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

1.PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

Priorităţile ce se au în vedere pentru consolidarea realizării reformei în 

învăţământul preuniversitar sunt: 

- învățarea centrată pe elev 

- parteneriatul cu agenți economici 

- dezvoltare curriculum 

- dezvoltarea de standarde 

- formarea continuă a cadrelor didactice 

- asigurarea calităţii 

- orientarea şi consilierea 

- sistemul informaţional 

- modernizarea bazei materiale 

- management educaţional 

- şanse egale 

- utilizarea TIC în predare 

- elevii cu nevoi speciale 
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- zone dezavantajate 

- formarea continuă a adulților 

- integrarea europeană 

- dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 

 

2.PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ALE REGIUNII SUD 

MUNTENIA 

 În regiunea SUD Muntenia sunt identificate zone de restructurare industrială 

conform HG 399/2001. Zonele de restructurare industrială cu potențial de creștere 

economică reprezintă concentrări geografice de localități cu întreprinderi aflate în 

dificultate, nivel ridicat al șomajului, probleme de poluare a mediului și care au totodată 

potențial de creștere economică. Printre localitățile aparținând celor XI zone prevăzute în 

HG 399/2001 se regăsește și Piteștiul, Ștefănești fiind comună limitrofă acestuia. 

 În județul Argeș s-a constatat existența unor dezechilibre între cererea de calificare 

și oferta educațională în cadrul sistemului TVET, ceea ce determină un grad redus de 

integrare profesională a absolvenților. În urma analizării PRAI și PLAI, se evidențiază 

următoarele priorități și obiective regionale și locale: 

Prioritatea 1:   ARMONIZAREA  SISTEMULUI  IPT CU PIAŢA MUNCII  

 Obiective:  

 - Optimizarea practicilor de consiliere profesională și de carieră în școală.  

 - Corelarea ofertei școlilor IPT din județ cu nevoile de calificare, în condițiile de 

calitate a procesului de educație și formare profesională, în scopul facilitării tranziției de 

la școală la viața activă și continuării învățării pe tot parcursul vieții. 

Ținta: Reducerea șomajului în rândul tinerilor cu CES din grupa 18-24 cu 50% 

la nivel local . 

Prioritatea 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT 

PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL ELEVILOR CU CERINŢE 

EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES). 

Obiectiv: 

  Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a 

tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie 

Ținta: Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii. 
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Prioritatea 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A 

ŞCOLILOR IPT DIN REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII 

 Obiectiv: 

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în 

concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 

Ținta: atragerea de resure bugetare și extrabugetare în vederea dotării școlilor 

 

Prioritatea 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE 

ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT 

Obiectiv: 

  Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională, în scopul 

facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. 

Ținta: Formarea abilităților practice 

 

Prioritatea 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE 

SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN 

ŞCOLILE TVET ALE REGIUNII 

Obiectiv: 

Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice, 

personalului didactic auxiliar și nedidactic. 

Ținta: Participarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic 

la cel puțin un curs de formare profesională continuă. 

 Prioritatea 6: ASIGURAREA CALITĂȚII 

Obiectiv:  

Crearea unui sistem de garantare a calității care să conducă la o nouă imagine a 

elevului, a profesorului, a școlii ca furnizor de educație de calitate, a managementului 

centrat pe asigurarea calității, a evaluării ca certificare și acreditare a calității. 

Ținta: crearea unei imagini atractive pentru unitatea școlară, în vederea creșterii 

numărului de absolvenți de clasa a VIII-a cu CES care să opteze pentru continuarea 

studiilor în unitate. 

        3.ANALIZA NEVOILOR MEDIULUI EXTERN 



CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SFÂNTUL STELIAN 

10 

 

  

            ASPECTE DEMOGRAFICE 

Conform datelor statistice furnizate de INS, la 1 ianuarie 2020, judeţul Argeş 

număra 632124 locuitori. Din punct de vedere al numărului de locuitori, acest judeţ este 

al doilea ca mărime, deţinând 19,16 % din populaţia regiunii. Se evidențiază o scădere a 

populației județului,  ritmul cel mai alert de descreștere  înregistrându-l populația de 

vârstă școlară. 

Prin urmare se recomandă:  

• restructurarea rețelei școlare pentru raționalizarea ofertei în raport cu nevoile de 

calificare și acoperirea teritorială prin: 

-eliminarea suprapunerii ofertelor de școlarizare ale școlilor teritorial apropiate 

-concentrarea resurselor în școli cu perspective reale de dezvoltare; 

• dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea 

părăsirii timpurii a școlii; 

• dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul 

IPT a persoanelor cu nevoi speciale; 

• creșterea și dezvoltarea rețelei de școli pe domenii de interes (ex.: formarea 

adulților care ar acoperi nișa creată în formarea profesională inițială); 

• asigurarea accesului resurselor umane din IPT la procesul de formare continuă în 

vederea adptării la schimbările intervenite pe piața muncii. 

Datele statistice arată că la nivelul judeţului Argeş se remarcă o distribuţie pe medii 

rezidenţiale urban, 47,66% faţă de rural, 52,34%. Acest aspect aduce după sine 

recomandări pentru învățământul IPT: 

• Asigurarea accesului la educație și formare profesională a populației de vârstă 

școlară din mediul rural prin extinderea învățământului IPT în școlile din mediul rural și 

dezvoltarea infrastructurii școlilor aflate în zone defavorizate. 

  Tendinţa  de  îmbătrânire  a  populaţiei  are  următoarele efecte negative: 

o reducerea numărului populaţiei active 

o deteriorarea raportului de dependenţă economic 

     o    reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale. 
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 Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor 

politici care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi. Creşterea populaţiei 

pensionate înseamnă: 

•  Dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor 

specifice ale populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, 

terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-

sociale); 

Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi 

calitativ prin asigurarea de agenţi de turism– ghizi cu experienţă în a avea grijă de 

pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi înfrumuseţare; se recomandă creşterea 

şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism si alimentaţie si estetica si igiena 

corpului omenesc. 

• Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor 

umane prin sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. 

Aceasta presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate 

mai târziu şi progresiv.   

 Ponderea populaţiei de etnie rromă în totalul populaţiei regiunii depăşeşte 

ponderea acesteia la nivel naţional. Se recomandă: 

• înfiinţarea de clase pentru învăţământul IPT în localităţile cu populaţie 

preponderent de etnie rromă si iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora. 

 

 TENDINȚE ECONOMICE:  

 Industria deţine cea mai importantă pondere în economia judetului Arges. Astfel 

industria se caracterizează prin: 

• număr mare de muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje 

performante, 

• lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare, 

• introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii, 

• în industrie, activitatea economică se desfăşoară în 22.602 societăţi comerciale 

active  pe forme de proprietate dintre care: 12.562 societăţi comerciale active, 3.629 

asociaţii familiale, 6.447 persoane independente. 
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 Se recomandă: şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria 

prelucrătoare, electronic, automatizări, informatică în scopul adaptării competenţelor la 

tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii. 

 

Construcţiile reprezintă un domeniu în creştere, caracterizat prin insuficienţa 

forţei de muncă şi nivel scăzut de calificare al lucrătorilor. Acest aspect impune 

dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul materialeler de construcţii (sector 

conex al domeniului construcţiilor) şi creşterea şcolarizării pentru calificări care să asigure 

ridicarea nivelului de competenţe al lucrătorilor din construcţii în utilizarea materialelor 

neconvenţionale precum şi a echipamentelor performante. 

 

Sectorul serviciilor este în creştere, cu accent pe: tranzacţii imobiliare - închirieri 

- servicii, transport, depozitare şi comunicaţii, turism (în special servicii agroturistice). Prin 

urmare, ar fi oportună dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul 

serviciilor prin: diversificarea calificărilor, şcolarizarea pentru calificări de nivel 3  în 

domeniul bancar, tranzacţii financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură, turism şi 

alimentaţie, creşterea cifrei de şcolarizare, creşterea nivelului competenţelor profesionale. 

 

Suprafaţa agricolă, reprezentând 71,1% din suprafaţa totala a regiunii şi 16,5% 

din suprafaţa totala a ţării, determină pe de o parte caracterul agrar al regiunii şi potenţialul 

agricol ridicat al acesteia, iar pe de altă parte poziţionarea pe primul loc în cadrul celor 8 

regiuni de dezvoltare. Creşterea producţiei agricole ca urmare a sporirii randamentelor 

(introducere de echipamente performante, utilizarea automatizărilor, extinderea şi 

modernizarea sistemelor de irigaţii), va necesita o redimensionare a nivelului de pregătire 

a forţei de muncă în acest domeniu. 

Recomandări:  

• restructurarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din agricultură,  

• dezvoltarea parteneriatului școală- agenți economici, 

• adaptarea învățământului din zona montană la cerințele specifice acesteia 

(economie rurală, agricultură, agroturism), 
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• consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional și de 

planificare strategică a IPT a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor relevante 

pentru ruralul montan. 

 

 ANALIZA PIEȚEI MUNCII 

 În anul 2014, regiunea Sud – Muntenia deținea 18,8% din numărul total al 

șomerilor înregistrați, urmată de regiunile Nord – Est (17,3%), Sud - Est și Sud – Vest 

Oltenia (15,2%). Cea mai mică pondere a revenit regiunii București - Ilfov (5,1%). În 

anul 2015 în evidențele AJOFM-urilor din Regiunea Sud Muntenia erau înregistrați 79,3 

mii șomeri, în scădere cu 35,8 % față de anul 2002 (123,6 mii șomeri). 

 Existența unor sectoare de activitate care cunosc ușoare creșteri a populației 

ocupate sunt: 

comerț, construcții, sănătate și asistență socială, transport depozitare și comunicații, 

hoteluri și restaurant, administrație publică și apărare, tranzacții imobiliare și servicii. 

 Se impune anticiparea nevoilor de calificare și adaptarea ofertei la nevoile pieței; 

se recomandă acțiuni sistematice de informare, orientare și consiliere a elevilor; 

autorizarea școlilor ca furnizori de formare continuă și implicarea în programe de formare 

continuă pentru adulți; diversificarea ofertei de formare și adaptarea la nevoile grupurilor 

țintă (ex. programe de formare la distanță, consultanță, etc.) 

 Structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate evidenţiază că ponderea cea 

mai însemnată o deţin persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ liceal (32 %), 

fiind urmate de absolvenţii de învăţământ profesional (23,7%), situaţie similară cu cea 

înregistrată la nivel naţional. 

Numărul populaţiei tinere ocupate este extrem de mic. Trendul populaţiei active 

ocupate în toate activităţile economiei, în toate judeţele regiunii este descrescător. 

 Repartizarea populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale 

evidențiază că la 1 ianuarie 2016, în Regiunea Sud Muntenia, 31,5% din totalul 

persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 24,2% în industrie și 6,5% în 

construcții, iar 37,8% în servicii. În activitățile neagricole erau ocupate 765,8 mii 

persoane (68,5%), ponderi semnificative în rândul acestora fiind deținute de cele care își 

desfășurau activitatea în industria prelucrătoare (29,2%), comerț (17,2%) și construcții 

(9%).  
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Riscul de șomaj crește și șansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educație este mai 

scăzut.  

 Excedent de forţă de muncă se preconizează în agricultură şi industria  textilă. 

Deficit de forţă de muncă se prognozează în construcţii, servicii, industria alimentară, 

industria materialelor de construcţii, industria lemnului. 

 Având în vedere aspectele prezentate, se pot face următoarele recomandări :  

- dezvoltarea parteneriatelor școlilor cu agenții economici, Agențiile de ocupare a 

Forței de Muncă, autorități și alte organizații care pot contribui la integrarea socio-

profesională a absolvenților- prioritate permanentă a managementului școlar 

- măsuri sistemice pentru creșterea generală a calității învățământului persoanelor 

cu nevoi speciale 

- creșterea ofertei de calificări înalte și stimularea elevilor de a dobândi un nivel de 

pregătire profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piața muncii 

- înzestrarea forței de muncă cu competențe tehnologice complexe și informaționale 

- asigurarea unor mobilități profesionale ridicate a absolvenților de învățământ 

preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piața muncii 

- dobâdirea de competențe antreprenoriale de către absolvenții de IPT în vederea 

creșterii șanselor lor de ocupare 

- facilitarea inserției absolvenților IPT pe piața muncii prin dezvoltarea 

competențelor cheie și a unor abilități, precum: 

• disponibilitate la schimbare și la mobilitate profesională 

• capacitate de adaptare a competențelor la cerințele angajatorilor 

• disponibilitate la mobilitate geografică 

• capacitate de adaptare la transformările micro și macroeconomice 

• abilități antreprenoriale 

• abilități de stabilire a scopurilor și priorităților, de a-și valorifica inițiativa proprie 

• competențe și aptitudini profesionale, sociale, lingvistice, personale. 

 

 

4. CONCLUZII GENERALE RELIEFATE DIN ANALIZELE INCLUSE ÎN PRAI 

ȘI PLAI 
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 Dinamica populației școlare la nivel județean indică scăderi importante de 

efective în învățământul primar (-5,29%) și gimnazial (-9,71%). Reducerea severă 

constatată cu privire la populația școlară din învățământul gimnazial se va repercuta direct 

în următorii ani prin scăderea intrărilor în IPT. 

 Scăderea seminificativă a efectivelor în învățământul postliceal (-23, 11%) are loc 

în paralel cu o creștere majoră în învățămîntul superiordin regiune (-23,11%). 

 Baza didactico-materială a școlilor IPT este precară. 

 Oferta școlară se armonizează parțial cu piața muncii, generând dezechilibre între 

cerere și ofertă, dezechilibre adâncite și de mobilitatea profesională scăzută și fluctuația 

personalului didactic din învățământul IPT. 

 Accesul la educație pentru elevii cu handicap este limitat de infrastructura 

necorespunzătoare a școlilor IPT și este accentuat de procesul lent de transformare a 

școlilor în furnizori de servicii pentru comunitățile locale, de slaba dezvoltare a 

parteneriatelor de tip public-privat, de numărul mare de elevi per consilier, de numărul 

mic de cabinete de consiliere și orientare școlară și profesională și de numărul mic de ore 

de consiliere alocate fiecărui elev. 

 Recomandări pentru IPT: 

• restructurarea rețelei școlare IPT, în funcție de evoluția regională și locală, prin: 

- introducerea de specializări/ calificări noi pentru domeniile: agricultură; energie 

electică și termică, gaze, apă; colectarea, depozitarea, reciclarea deșeurilor; 

- introducerea de calificări/ specializări noi, de nivel 2 și 3 în domeniile 

intermedieri financiare și servicii, construcții, comerț, hoteluri și restaurant, 

transport, electronic, informatică, material de construcții; 

- reducerea numărului de clase în domeniile: mecanică, industrie textilă; 

• asigurarea internă a calității în activitatea furnizorilor de educație și formare 

profesională 

• evitarea de către școlile IPT a suprarăspunsului cât și a subrăspunsului la 

exigențele formulate de economie, piața forței de muncă, dezvoltare profesională 

și personală; 

• eleborarea de către școlile IPT, comunitatea locală și instituțiile abilitate a unor 

prognoze privind dinamica pieței locale a muncii, având o perspectivă de cel puțin 

2-5 ani, în vederea unei mai bune proiectări a ofertei educaționale; 
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• asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT 

prin stagii de formare metodică, activități de mentorat, stagii de formare 

specializată la agenții economici, etc.; 

• asigurarea școlilor IPT cu personal didactic calificat pentru toate specializările; 

• necesitatea unei politici coerente de reabilitare, modernizare și dotare a spațiilor 

educaționale pentru IPT. 

•  

1. Elemente de identificare a unităţii şcolare: 

Denumirea şcolii: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFÂNTUL 

STELIAN 
Adresa: Str. Morii, nr. 7A, Costesti,Arges 

Tipul şcolii: Şcoala speciala 

Orarul şcolii: 8.00-16.00 

Limba de predare: limba română. 

2. Repere geografice: 

Şcoala este situată în sudul judetului Arges, în orasul Costesti, pe Strada Morii, nr. 

7A. 

 
 

- - Centrul Scolar de Educatie Incluziva„Sfântul Stelian” Costeşti, Argeş 

 
A 
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3. Repere istorice: 

Istoria şcolii se împleteşte strâns cu istoria orasului, cu apariţia şi cu evoluţia 

istorică a acestuia, străbătând împreună vicisitudinile vremii. Dupa 1970,datorita 

exodului populatiei catre oras pentru ocuparea locurilor de munca aparute cu ocazia 

infiintarii unor unitati:Siloz,F.N.C.,I.S.D.V.A.,s-a marit populatia scolara. 

Marirea populatiei scolare necesita constructia unei scoli generale cu clasele I-

VIII,mult asteptata de costesteni si aparuta in 1997. 

In anul 1975,prin Decret al Consiliului de Stat,s-a realizat un proiect cu numarul 

707,pentru constructia unei scoli ajutatoare.Aceasta scoala prevedea existenta 

tuturor utilitatilor. 

Seful proiectului a fost domnul D.Ghidarcea.Lucrarile de constructie s-au executat 

de catre T.C. Arges,in anii 1975-1976,pe durata a 12 luni.Constructia s-a realizat 

sub denumirea Scoala Speciala +internat+cantina.In documente apare urmatoarea 

titulatura a constructiei:”Scoala Speciala de Cultura Generala pentru Copii Debil-

Mintal”. 

In proiect,complexul scolar pentru copii debil mintal este format din: 
• Local scoala cu 18 Sali de clasa a 18 elevi,pentru 324 elevi. 

• Internat cu 216 paturi. 

• O spalatorie. 

La 1 octombrie 1976,a fost data in folosinta Scoala Ajutatoare Costesti.In 

primul an de scoala au fost numite 43 de cadre didactice,suplinitori,de catre 

I.S.J. Arges,si au fost incadrati 19 salariati facand parte din personalul 

nedidactic.I n cele 6 clase de studiu(I-VI)au fost inscrisi un numar de 188 levi,in 

15 colective(clase),fiecare cuprinzand intre 10-14 copii cu handicap sau 

provenind din familii dezorganizate. 

       In anul scolar 1982-1983 au functionat 17 clase cu 262 de elevi,numarul cel mai 

mare inregistrat in istoria Scolii Ajutatoare si mai tarziu a Scolii Speciale Costesti. 

       Momentul Decembrie 1989 nu a afectat cu nimic buna desfasurare a activitatii pe 

toate planurile-administrativ si educativ,ale Scolii Ajutatoare Costesti,activitatile 

urmandu-si cursul normal.Intre anii 1989-1997,intr-o perioada de timp,la etajul al II-lea 

al caminului si in corpul B al actualei scoli speciale au functionat clase ale Scolii 

Generale Costesti. 

      Procesul instructiv-educativ al Scolii Ajutatore a fuctionat dupa 1989 alaturi de 

camin si cantina pana in anul 2000,cand au aparut doua unitati distincte: 
• Scoala Speciala Costesti 

• Complex Servicii pentru Copilul cu Dizabilitati 

       De la 1 septembrie 2012,denumirea unitatii este Scoala speciala pentru copii cu 

deficiente asociate „Sfantul Stelian”. 

       In perioada 1976-2013 in scoala noastra au functionat 17 directori si 7 directori 

adjuncti,care si-au adus aportul in dezvoltarea dotarii materiale a scolii. 

       Intre anii 1977-2000 au fost realizate doua diorame,una la parter,iar cealalta la 

etaj,si o fantana arteziana in curte.Intre anii 1982-1986 s-a realizat in folosul 

copiilor o gospodarie anexa unde timp de 4 ani s-au crescut animale si pasari de 

curte si cu resturi ramase in urma servirii mesei a peste 200 de copii in cantina 

scolii.S-a realizat o sera de flori,un teren cultivat cu legume si o plantatie de 
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meri.Toate erau ingrijite de personalul de serviciu si produsele erau  folosite uneori 

de profesori si elevi ca material didactic. (Urmele gospodariei anexe si plantatia de 

meri se pastreaza pana astazi).Carnea si legumele rezultate erau folosite zilnic ca 

supliment la alocatia de hrana a copiilor cu deficiente. 

       Dupa 1989,pana in 1995 s-a realizat un parteneriat romano-danez intre Scoala 

Ajutatoare Costestisi Casa Romana din Nykobing.In aceasta perioada elevii si 

profesorii au efectuat o excursie(schimb de experienta)in Danemarca. 

        Intre 2002-2008 a inceput procesul de modernizare a Scolii Speciale,atat cu 

fonduri judetene,cat si cu sponsorizari de la partenerii danezi,prin Casa Romana din 

Nykobin: 
• Repararea si vopsirea scolii in exterior 

• Amenajarea laboratoarelor importante 

• Introducerea gazelor si instalarea unei centrale proprii 
• Inceperea inlocuirii tocariei,usilor si ferestrelor interioare cu cele din 

termopan 

• Lambrisarea si parchetarea spatiului scolar. 

       In anul 2009 a fost amenajat,utilat si dat spre folosinta un spatiu de joaca pentru 

copii. 

       In perioada 2009-2011 in scoala noastra s-a derulat proiectul 

COMENIUS,proiect dedicat invatamantului special,la care au participat parteneri 

din Polonia,Lituania,Grecia si Turcia. 

I In anul 2016 a fost realizat acoperisul tip sarpanta,iar in anul 2020 s-a revopsit 

fatada unitatii,s-a asfaltatb curtea școlii. 

       In prezent in scoala se gasesc amenajate 10 săli de clasa,3 cabinete de 

logopedie,1 cabinet de consiliere psihologica, o sala de sport si una de 

kinetoterapie,atelier agricultură,doua cluburi pentru elevi,o sala de spectacole,un 

cabinet medical,o sala de masa,o  magazie,o sala pentru centrala termica,5 

cabinete(director,secretar,contabil,CEAC,asistent social),cancelaria cadrelor 

didactice. 

4. Cultura organizaţională: 

Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, 

proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. 

Managerul poate să-şi propună, să menţină sau să schimbe cultura 

organizaţională. Înainte de a-şi propune una din alternative, trebuie să identifice 

tipul de cultură, s-o înţeleagă precum îsi înţelege propria personalitate. 

T ipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. 

Acest tip de cultură este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. 

Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a 

acestuia fiind una din valorile de bază. 

Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe 

valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacitaţile sale creative şi de autocontrol. 

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au 

încredere în organizaţie. 
Apropiată de cultura sarcină este cultura rol, cel mai puţin preferată fiind cultura 

club. 
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Din analiza datelor în organizaţie există o stare de echilibru şi un climat 

favorabil. 

 
 

5. AUDITUL (diagnoza mediului intern si extern, analiza SWOT şi analiza PESTE): 

a) Diagnoza mediului intern şi extern: > Informaţii de tip cantitativ: 

• Populaţia şcolară 

-numar de elevi: :      12 - ciclul primar:  

                                  40  - ciclul gimnazial: 

                                  12-profesional   

 -numar de clase:        3  - clasele I-IV 

                                    6  - clasele V-X 

                                    1-clasă a IX-a 

 

 -Provenienţa: mediu urban si rural 
• Indicatori de evaluare a 

performanţei:  

-rata de promovabilitate:95% 

-ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune: 75% 

-rata abandonului şcolar: nu este cazul; 
• Personalul şcolii: 

o de conducere:     1 - director; 

                                 o didactic: 
- profesori: -22 titulari:       - debutant -0 

- definitiv -9 

- gradul II    - 7 

- gradul I      - 7 
-  10 suplinitori: - debutant    - 5 

   - definitiv   - 3 

   -gradul II     -0  

   -gradul I      -1 

Nr.norme didactice:  

o didactic auxiliar:       - 1 secretar ; 
- 1 contabil ; 
- 1 asistent 

- 1 asistent social 

- 1infirmiera 

o nedidactic: -1 ingrijitor 

                        -1 fochist   
 

• Numărul total posturi –39 

  

• Starea clădirii-buna,izolata fonic si termic  
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• Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: şcoala are în dotare planşe, hărţi, 

aparate de proiecţie (un retroproiector şi un videoproiector), materiale 

didactice…… 

• Finanţarea: - Consiliul Judetean Arges 

                      -Inspectoratul Județean Argeș 

> Informatii de tip calitativ: 

• Ambianta în unitatea şcolara: cultura predominantă este de tip sarcină, 

atmosfera este deschisa,nu exista conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele 
sunt rezolvate în mod obiectiv. 

• Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori – elevi se 

bazează pe comunicare, colaborare, respect reciproc. 
• Mediul social de provenienţă al elevilor : în urma efectuarii analizei mediului 

social de provenienţă a elevilor, s-au constatat urmatoarele: 

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici, 
şomaj, condiţii modeste de viaţă); 

- condiţii grele de trai: locuinţe necorespunzătoare (probleme sanitare, număr mare 

de copii în cadrul aceleiaşi familii), mediu ambiant necorespunzător, străzi 

desfundate, lipsa locurilor amenajate de joacă; 

- nivelul scăzut de cultură şi educaţie; 
- distanţa mare faţă de centrul oraşului şi lipsa mijloacelor de culturalizare; 

- lipsa de timp a părinţilor generează lipsa de supraveghere şi de îndrumare a 

copiilor; 

- modele comportamentale negative: abandon şcolar, furturi, beţie, complacerea în 

murdărie, nerespectarea normelor de igienă, vorbire vulgară; 
- apariţia şi adâncirea diferenţelor între săraci şi foarte bogaţi - generatoare de 

posibile conflicte. 

• Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct 

de vedere profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de 

specialitate, rezultatelor obţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea 
la cursuri de perfecţionare. 

• Managementul unitaţii şcolare: se desfaşoară pe baza planului 

managerial, în colaborare cu membrii Consiliului de Administraţie şi a 

Consiliilor profesorale. Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii 

curriculare, fiecare arie având un responsabil. Există comisii de lucru pe 
probleme. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor de lucru 

întocmesc planul managerial al comisiei de care răspund. 

> Relaţii cu comunitatea: 

Implicarea părinţilor în activitaţile manageriale este foarte bună, având o buna 

relaţionare cu Comitetul Reprezentativ al părinţilor. Există disponibilitate din partea 

cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată părinţilor (se organizează: lunar 

întâlniri-lectorate şi săptămânal consultaţii individuale cu părinţii). Există şi părinţi care 
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manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se reflectă în 

comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţa de şcoală. Un rol important în 

contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul psihopedagog din şcoala şi 

profesorii de religie. 

Colaborarea cu autoritaţile locale este bună, apreciem programele acestora şi 

participăm la acestea. 
 

 

> Parteneri sociali: 

- Consiliul Judetean; 
- Direcţia de Protectie a Copilului; 

- Clubul Copiilor ; 

- Liceul Tehnologic Costești 

- Şcolile şi grădiniţele vecine prin realizarea unor activitati metodice comune; 

- Biserica; 
- Politie; 

- Agenți economici 

 

 

ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 
 

 

        Politic: 

Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovarea valorilor reale, este supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor 

subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, Statutul 

Cadrelor Didactice, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei 

învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor 

de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea 

resurselor financiare şi umane. 

Noutăţile anului şcolar 2020-2021 le reprezintă printre altele: 
■ Ordinul M.E.N nr. privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţămâmtului preuniversitar; 
■ Proiectul de descentralizare a învăţământului preuniversitar. 

 

        Economic: 

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe 

fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile 

profesionale, deşi cererea de locuri de munca în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul 

unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări 

sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului 

scăzut faţă de şcoală al elevilor. 

Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat, chiar 

abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea 
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impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) 

este mare. 

 

        Social: 

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, 

grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. 20 % din totalul elevilor şcolii provin 

dintr-un centru de instituționalizare a copiilor, situat în apropierea şcolii. Efectele 

acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă 

aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi 

pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

 

        Tehnologic: 

Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi 

comunicării. De asemenea,dat fiind procentul foarte mare al alfabetismului funcțional 

care se înregistrează în rândul absolvenților,se cere luarea de măsuri atît la nivel de 

curriculum,cît și la nivel de ofertă educațională,astfel încât finalitățile educaținale să 

nu se înregistreze numai la nivel de cunoștințe,ci mai ales ca și competențe. 

Salariile mici ale profesorilor nu le permite accesul la internet nici acasă, astfel 

informaţiile sunt mai greu de accesat. Dintre elevi doar de 30% au calculator. 

 

        Ecologic: 

Pe măsură ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor.  

 

ANALIZA SWOT 

 

 

S-a realizat analiza SWOT pentru 6 aspecte: curriculum, resurse materiale, 

resurse umane, educatie, comunitate locală: 

 

 

CURRICULUM: 
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RESURSE UMANE: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

■ Respectarea planului cadru; 
■ Programe CDȘ elaborate de cadrele 

didactice ale şcolii; 

■ Existenta unei scheme orare diferenţiate  

■ Material curricular(planuri de învatamânt, şi 

programe scolare, auxiliare curriculare ,caiete de 
lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

indrumatoare, softuri educationale). 

■ Surse informaţionale auxiliare bogate:  

internet, televiziune prin cablu; 

■  

■ Folosirea insuficientă a echipamentelor 
moderne; 

■ Neimplicarea profesorilor în proiecte 

internaţionale şi de finanţare; 

■ Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor 

elevilor, opţiunile se fac în funcţie de oferta 
şcolii. 

■ Inexistența manualelor școlare și a 

auxiliarelor adaptate fiecărei clase sau 

specifice fiecărui elev. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

■ Creşterea gradului de autonomie a 

şcolii pe probleme de CDŞ; 

■ Oferta de formare şi perfecţionare; 

■ Colaborarea cu CCD si Univ. Pitesti. 

■ Insuficienţa diversificare şi adecvare a 

CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările elevilor 

poate scădea motivaţia pentru învatare 

precum si interesul pentru această unitate 
de invaţământ 

■ Cei mai mulţi elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat. 

■ Disponibilitate scazută a parinţilor pentru 

problemele propriilor copii, refuză 
colaborarea cu profesorul psiho-pedagog; 



CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SFÂNTUL STELIAN 

24 

 

 

 

 

 

RESURSE  FINANCIARE  ŞI  MATERIALE: 

Puncte tari Puncte slabe 

■ Personal didactic calificat 100%; 
■ Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I si II este de 80%; 

■ Participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare pe o tematică diversă; 

■ Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 
conducere subalterni, profesori-părinti, 

profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

■ Există o bună delimitare a 
responsabilităţilor cadrelor didactice 

precum şi o bună coordonare a acestora; 

■ Secretar  cu stagii de perfecţionare în 

domeniul activităţii de secretariat şi 

cunostinţe de operare PS; 

▪  
▪ Slaba motivare a cadrelor didactice 

având în vedere salariile mici; 

▪ Superficialitatea unor cadre didactice 

suplinitoare; 

Oportunităţi Ameninţări 

■ Varietatea cursurilor de formare si 

perfecţionare organizate de CCD, ONG, 

Universităţi 
■ Intâlniri frecvente cadre didactice -părinţi; 

■ Statutul social marginalizat al cadrelor didactice; 

■ Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore 

pe discipline a derterminat existenţa unor 
catedre netitularizabile, fiind ocupate de 

suplinitori; 

■ Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale (colaborarea cu 

părinţii, perfecţionarea, activităţi 
extracurriculare, confecţionarea de material 

didactic, pregătirea cu profesionalism a 

lecţiilor etc.); 

■ Criza de timp a părinţilor datorită actualei 

situaţii economice reduce participarea 
familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor; 

■ Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare. 
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RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA  EDUCATIVĂ: 

Puncte tari Puncte slabe 

■ Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 
funcţionale pentru anumite 

discipline:logopedie,psihologie,kinetoterapie

, precum şi cabinetele medical şi metodic al 

cadrelor didactice; 

■ Şcoala deţine autorizație ISU, autorizaţie 
sanitară de funcţionare şi este acreditată 

pentru furnizarea de servicii sociale: servicii 

de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie şi 

servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor 

nutritive, educaţie specială şi socială, 
socializare, activităţi socio-culturale, alte 

servicii de suport pentru diferite situaţii de 

dificultate, reintegrare în comunitate, servicii 

de bază pentru activităţi zilnice, servicii de 

suport pentru activităţile instrumentale ale 
vieţii de zi cu zi, consiliere psihologică; 

■ Baza materială bună în continuă 

modernizare; 

■ Conectarea la Internet si la televiziune prin 

cablu; 
Menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice. 

 

■ Materialul didactic insuficient 
şi depăşit. 

■ . 

Oportunităţi Ameninţări 

• -Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

• -Parteneriat cu comunitatea locală(primarie, părinţi) 
• -Stimularea personalului didactic în scopul elaborării 

de proiecte cu finanţare externă. 

• -Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii; 

■ -Lucrarile de modernizare şi reparaţii din această vara 

au fost executate într-un interval de timp scurt , având 
o calitate precara, fiind nerezistente la uzură; 

-Modificări legislative în domeniul financiar; 

-Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi 

elevilor în păstrarea resurselor şcolii; 
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OPȚIUNI STRATEGICE 

 

Opțiuni strategice/ 

  Ținte strategice 

  Dezvoltarea 

  Curriculară 

     Dezvolatrea 

resurselor umane 

Atragerea de 

    resurse 

 financiare și 

  dezvoltarea 

bazei 

materiale 

  Dezvoltarea 

     relațiilor 

  comunitare 

T1. Creșterea 

calității 

 și optimizarea 

actului  

educativ prin 

 activități specifice 

 in vederea creșterii 

atractivității 

 activităților școlare 

Adaptarea 

 curriculară prin 

 corelarea  

obiectivelor  

stabilite la nivelul 

sistemului de 

 învățamânt cu 

cele 

Realizarea 

incadrării cu 

personal didactic 

calificat pentru 

educarea copiilor 

cu deficiențe . 

Modernizarea 

și 

 reamenajarea 

spațiilor 

școlare și 

auxiliare, 

achiziționarea 

de materiale 

didactice. 

Colaborarea 

cu 

comunitatea 

locală și din 

zonele 

limitrofe în 

vederea  

identificării 

copiilor cu 

Puncte tari Puncte slabe 

■ Organizarea de activitati extraşcolare şi 
extracurriculare atractive(excursii, vizionări 

de spectacole, serbări, acţiuni caritabile), 

introduce elevii în mediu comunitar şi 

contribuie la socializarea lor; 

■ Buna colaborare între director şi 
coordonatorul de programe educative; 

■ În şcoala s-au desfaşurat programe 

educaţionale interne 

■ Participări la activităţile sportive; 

■ Colaborarea bună cu reprezentanţii 
comunitătii locale (Primarie, Comitetul de 

părinţi, Poliţie, Biserică); 

 

■ Slabe legaturi de parteneriat cu firme private si 
ONG-uri; 

■ Fluxul informaţional; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

■ -Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de 

a veni in sprijinul şcolii (Consiliul J udețean Biserică, 

Poliţie, instituţii culturale); 

- Consecvenţa în promovarea imaginii şcolii în 

comunitate; 

■ -Existenţa şi actualizarea periodică a site-ului şcolii. 

■  

■ -Timpul limitat pentru participarea la programe 

educative; 

-Materiale insuficiente; 

- Slabă implicare a unor părinţi în viaţa şcolii; 

-Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a 

problematicii  vaste din activitatea şcolii. 

■  



CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SFÂNTUL STELIAN 

27 

 

 caracteristice 

învățământului  

special. 

cerințe 

speciale în 

vederea 

școlarizării 

acestora. 

T2.  Dezvoltarea 

parteneriatelor 

locale,naționale 

,internaționale în 

vederea promovării 

interculturalității și 

a valorilor 

europene. 

Aplicarea 

curriculumului la 

clasă pe bază de 

metode didactice 

moderne,inclusiv 

 prin utilizarea 

instruirii asistate  

de calculatoare, 

 utilizând 

mijloace didactice 

și auxiliare 

curriculare care 

 să crească 

 atractivitatea 

orelor. 

Formarea 

continuă și  

perfecționarea  

personalului 

didactic în scopul 

promovării 

metodelor 

didactice 

moderne, 

interactive, 

centrate pe elev. 

Responsabilizarea 

și motivarea 

resursei umane 

pentru 

promovarea 

imaginii școlii. 

Achiziționare

a 

de mijloace 

moderne de  

învățământ 

adecvate  

situațiilor de 

învățare  

centrate pe  

elev. 

Colaborarea  

cu alte  

instituții  

școlare  

(directă sau 

prin 

intermediul 

platformelor 

eTwinning 

sau school 

education 

gateway), 

încheierea de 

parteneriate, 

realizarea 

unor proiecte 

educaționale 

cu instituțiile 

de interes 

pentru elevi. 

T3.Crearea unui 

climat de siguranță 

fizică și de 

încredere în forțele 

proprii pentruelevii  

din cadrul CSEI 

Sfântul Stelian 

 

Programe de 

intervenție 

individualizată 

care presupune: 

program 

curricular 

adaptat și 

intervenție de 

suport 

caracteristică. 

Elaborarea în 

cadrul 

activităților 

metodice a unor 

materiale de uz 

intern (proiecte de 

programe, 

suplimentare la 

manualele 

existente). 

Crearea bazei 

materiale 

pentru 

susținerea 

programelor 

de intervenție 

personalizată. 

Colaborarea 

cu familiile 

elevilor 

pentru a 

deveni 

parteneri reali 

ai școlii în 

acțiunea  

educațională. 

T4. Perfecționarea 

continuă a 

personalului 

raportat la 

exigențele 

dezvoltării de 

perspectivă a 

unității. 

Elaborarea de 

ghiduri,auxiliare, 

pe comisii 

metodice,în urma 

participării 

personalului la 

cursuri de 

formare continuă, 

adaptarea și 

aplicarea 

cunoștințelor în 

cadrul procesului 

instructiv- 

Dezvoltarea unor 

programe de 

formare continuă 

în domeniile de 

perspectivă a 

unității 

(deficiențe 

asociate,autism, 

incluziune 

școlară,etc) 

Dotarea, 

redistribuirea  

și amenajarea 

spațiilor 

școlare, 

amenajarea 

unor spații 

de joacă,în 

vederea 

eficientizării 

activității 

didactice. 

Încheierea de 

parteneriate 

de colaborare 

cu CCD,alți 

furnizori de  

programe de 

formare 

continuă, 



CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SFÂNTUL STELIAN 

28 

 

educativ in 

funcție de nivel 

(primar, 

Gimnazial,ÎPT) 

T5. Adaptarea 

ofertei curriculare 

la cerințele socio- 

economice locale și 

regionale prin 

dezvoltarea ofertei 

educaționale în  

profilul profesional 

și 

orientarea elevilor 

cu CES către 

clasele de IPT. 

Desfășurarea unor 

activități 

educative în 

colaborare cu 

perteneri  

trationali,ONG- 

uri, instituții 

publice,etc. 

Efectuarea  

stagiilor de 

practică (pentru 

ÎPT)sau a unor 

excursii tematice 

(pentru celelalte 

niveluri de 

învățământ la 

agenții economici 

din zonă) 

Promovarea 

imaginii școlii,a 

serviciilor oferite 

pentru nivelurile 

,primar 

gimnazial,ÎTP. 

Atragerea de 

resurse pentru 

realizarea 

unor materiale 

de promovare 

a imaginii 

școlii. 

Realizarea 

unor 

parteneriate 

cu instituții/ 

organizații 

implicate în  

promovarea  

imaginii școlii 

și integrării 

sociale  a 

elevilor. 

 

Rezultate așteptate 

    În tabelul de mai jos sunt precizate pricipalele rezultate așteptate, asociate țintelor 

strategice propuse: 

Ținta strategică Rezultate așteptate 

T1.Creșterea calității și optimizarea actului 

educativ prin activității specifice, în vederea 

creșterii atractivității activităților școlare. 

Satisfacția tuturor grupurilor de interes 

privind calitatea educației. 

Existența unui procent de 90% cadre 

didactice participante la un stagiu de formare. 

Existența în unitate a spațiilor noi create 

(sală de educație senzorială,sală de 

festivități,spațiu de joacă),dotare  

corespunzător cerințelor de funcționalitate. 

T2. Dezvoltarea perteneriatelor locale, 

naționale,internaționale în vederea  

promovării interculturalității și a valorilor 

europene. 

Existența parteneriatelor cu agenți economici, 

cu instituții ale statului. 

Încheierea unor protocoale de colaborare. 

Efectuarea stagiilor de pregătire pentru ÎTP. 

Derularea și participarea elevilor și 

profesorilor la un proiect de cooperare 

finanțat de la Uniunea Europeană. 
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T3.Crearea unui climat de siguranță fizică 

și de încredere în forțele proprii pentru elevii 

 din cadrul CSEI Sfântul Stelian. 

Implicarea a cel puțin 80% din elevi în  

activități extracurriculare în parteneriat cu 

comunitatea. 

Existența unor pliante care să promoveze 

imaginea școlii. 

Participarea și implicarea tuturor cadrelor 

didactice în realizarea de activități 

extracurriculare-extrașcolare. 

T4, Perfecționarea continuă a personalului 

raportat la exigențele dezvoltării de 

perspectivă a unității. 

Cel puțin 90% din personalul didactic 

optează pentru un curs de formare și 

îndeplinesc condițiile de participare la 

formare. 

Toate cadrele înscrise vor absolvi cursuri de  

formare. 

T5. Adaptarea ofertei curriculare la cerințele 

socio-economice locale și regionale prin  

dezvoltarea ofertei educaționale în profilul 

profesional și orientarea elevilor cu CES către 

clasele de ÎPT. 

Participarea a cel puțin 20% din elevi 

participă la activități de voluntariat în 

interesul comunității. 

Atitudine civică responsabilă a elevilor în  

Viața de zi cu zi și la activitățile organizate în  

afara școlii. 
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Monitorizare și evaluare 

Monitorizare: 

       - internă:managerul unității 

     

Acțiunea Responsabil Parteneri 

Elaborarea și afișarea PAS Director CEAC,membrii Comisiei de 

Curriculum 

Curriculum la decizia școlii 

proiectare și aplicare 

Director Comisia de Curriculum 

Inscrierea la cursuri de  

formare 

Director Responsabil perfecționare 

 

Proiecte de parteneriat în 

derulare sau pregătire 

Coordonator proiecte și 

Programe 

Responsabil proiecte și 

Programe 

Cadre didactice 

 

      - internă: CEAC prin RAEI 

      - externă: -va fi realizată de reprezentanții ISJ ARGES, MEC, ARACIP 

Evaluarea:  

- Internă 

Acțiunea Responsabil Parteneri 

Disciplinele opționale 

realizate în urma 

chestionarii 

elevilor și părinților 

Director CEAC, membrii Comisiei 

de Curriculum 

 

Creșterea calității 

procesului 

de predare învățare 

reflectată 

în rezultate școlare 

Responsabil CEAC CEAC, Comisia de 

Curriculum 

Situația spațiilor de  

învățământ și a clădirilor 

școlare 

Director CEAC 

 

Proiecte de parteneriat 

realizate 

Coordonator proiecte și  

Programe 

Responsabil proiecte și  

programe 

 

- externă: va fi realizartă de reprezentanții ISJ ARGES, MEC,ARACIP
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	• Curriculum:
	• Resurse material-financiare:
	• Resurse umane:
	• Relaţii comunitare:
	• Raportul misiune/obiective strategice:
	• Raportul misiune/constrângeri financiare:
	I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majoră (educativ, ştiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici institutionale de calitate.
	II. Cresterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi performanţă al elevilor.
	III. Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ.
	IV. Optimizarea relaţiei şcoală - comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cuautorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a institutiei.
	V. Asigurarea accesului la informaţie prin mijloace adecvate tehnologiei moderne;

	II.Cresterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi performanţă al elevilor.
	III.Consolidarea şi dezvoltarea in continuare a sistemului managerial administrativ:
	IV.Optimizarea relaţiei şcoală - comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei:
	- - Centrul Scolar de Educatie Incluziva„Sfântul Stelian” Costeşti, Argeş
	• Populaţia şcolară
	• Personalul şcolii:
	• Numărul total posturi –39


