PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

Nr. 2809/12.11.2021
Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral 11.11.2021

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 12.11.2021

1

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

COLECTIVUL DE COLABORARE

Coordonator: - Prof. Poruşnicu Maria, director;
-Prof. Barna Mona, director adjunct;

Membri:

Sauliuc Toma-Sorin – responsabil Comisia de elaborare şi reactualizare PAS;
Lucaci Paula -Ioana – responsabil CEAC;
Grapini Alina Lucia -consilier educativ
Sărac Diana - Valeria – membru Comisie pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare;
Penzes Maria – secretar şef;
Radu Daniela-Adela – administrator financiar.

2

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

Cuprins
CAPITOLUL I- Contextul .............................................................................................................................................. 5
Argument ................................................................................................................................................................ 5
Viziunea şcolii ......................................................................................................................................................... 5
Scop/Misiune .......................................................................................................................................................... 5
Profilul şcolii (scurtă introducere despre şcoală) ................................................................................................... 6
Repere istorice ........................................................................................................................................................ 6
Tipul şcolii – liceu special ........................................................................................................................................ 8
Caracteristicile şcolii ............................................................................................................................................... 9
Organigrama şcolii ................................................................................................................................................10
Contextul legislativ ...............................................................................................................................................10
Servicii oferite .......................................................................................................................................................12
CAPITOLUL II - Analiza rezultatelor ...........................................................................................................................12
Proiecte şi parteneriate educaţionale ..................................................................................................................14
Activităţi extracurriculare .....................................................................................................................................17
Rezultatele examenelor ........................................................................................................................................21
Obiectivele şi ţintele la nivel regional şi local .......................................................................................................25
Obiectivele şi ţintele prevăzute în PLAI Arad .......................................................................................................26
CAPITOLULIII - Analiza nevoilor .............................................................................................................................28
ANALIZA MEDIULUI EXTERN ...............................................................................................................................28
ANALIZA MEDIULUI INTERN .................................................................................................................................36
Oferta educaţională a școlii pentru 2020-2021 ....................................................................................................41
Cauzele pierderilor în registrate pe ruta de profesionalizare ..............................................................................42
Rata de promovare ...............................................................................................................................................44
EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ................................................................................44
EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ..................................................45
Date privind inserția socio– profesională a absolvenţilor şcolii ...........................................................................46
Prognoza privind rezultatele la învăţătură pentru următorii 5 ani.......................................................................48
Prognoza privind traiectul profesional pentru următorii 5 ani ............................................................................48
Formarea continuă a personalului școlii..............................................................................................................48
Prognoză privind dezvoltarea resurselor umane .................................................................................................50
Prognoză privind activităţile extracurriculare ......................................................................................................51
3

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad
Reţele parteneriale în care este implicată şcoala .................................................................................................51
Reţele parteneriale cu agenţii economici .............................................................................................................52
ANALIZA SWOT ŞI PRIORITĂŢILE STRATEGICE PÂNĂ ÎN 2023 .............................................................................52
CAPITOLUL III - Planul operaţional pentru anul şcolar 2021 – 2022 ........................................................................56
CAPITOLUL IV – Concluzii .......................................................................................................................................64
CAPITOLUL V - Finanţarea planului .........................................................................................................................65
CAPITOLUL V - Consultare, monito rizare şi evaluare ......................................................................................66
Consultare în vederea elaborării PAS ...................................................................................................................66
Monitorizare .........................................................................................................................................................66
Evaluare ................................................................................................................................................................67
Organizarea activităţii de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului .........................................................67
CAPITOLUL VI Concluzii ............................................................................................................................................69
LISTA DE ABREVIERI GLOSAR ...................................................................................................................................70

4

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

CAPITOLUL I- Contextul

Argument
Planul de acţiune al şcolii (PAS 2018-2023) este elaborat pe termen lung, ţinând cont de rolul
şcolii speciale în cadrul sistemului de învăţământ şi în contextul economico-social local, cu respectarea
politicilor educaţionale naţionale. Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad, este o şcoală pentru elevi cu
deficienţe de vedere şi deficienţe asociate, care doreşte să se alienieze la standardele existente din
domeniul educaţiei speciale europene.

Viziunea şcolii
Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad îşi propune să educe şi să profesionalizeze elevii cu
cerinţe educaţionale speciale, într-un proces instructiv-educativ de calitate, pentru a le oferi acestora
şanse egale cu cele ale absolvenţilor din şcolile de masă, elevi ce vor fi capabili să se integreze în
societate şi pe o piaţă a muncii – dinamică.

Scop/Misiune
Misiunea Liceului Special „Sfânta Maria” Arad este:
În virtutea tradiţiei de peste 95 de ani de existenţă a şcolii în educarea şi profesionalizarea tinerilor cu
deficienţe de vedere şi deficienţe asociate, acţiunile unităţii şcolare constau în:
✓ Realizarea unei baze materiale moderne specifice elevilor cu CES, cadre didactice pregătite pentru
instruirea elevilor cu deficienţe, capabile să se adapteze nevoilor acestora.
✓ Profesionalizarea elevilor cu CES şi obţinerea unor competenţe, deprinderi, dobândite prin
calificări profesionale adecvate deficienţelelor şi nevoilor acestora.
Şcoala îşi va atinge scopul ţinând cont de interesele comune ale elevilor, părinţilor, profesorilor
şi a comunităţii locale, integrarea socio-profesională a absolvenţilor pe o piaţă a muncii fluctuantă.
Odată definită misiunea şcolii, este foarte important ca în continuare să se realizeze asimilarea ei
de către cadrele didactice, elevi şi alţi parteneri sociali cu scopul impunerii noastre pe o piaţă
competitivă a forţei de muncă. Cu alte cuvinte, ne dorim a fi o alternativă pentru tânărul care printr-o
educaţie eficientă, va deveni o persoană integrată în societate, de a asigura egalităţi de şanse pentru toţi
cei care doresc să îşi formeze/dezvolte aptitudini şi competenţe, indiferent de etnie, religie, sex sau alte
prejudecăţi.
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Profilul şcolii (scurtă introducere despre şcoală)
Contextgeo–economic
Liceul Special „Sfânta Maria”Arad este situat în municipiul Arad, judeţulArad, Regiunea Vest a
României.
RegiuneaVest este văzută ca un spaţiu multicultural, multietnic şi multiconfesional, având o
suprafaţă de 32034km2 şi o populaţie de1946647 de locuitori. Profilul actual al dezvoltării generale a
regiunii confirmă faptul că aceasta se află în ascensiune, având de-a face cu numeroşi investitori români
şi străini, care apreciază mediul de afaceri propice economiei care are la bază spiritul antreprenorial şi
competiţia liberă.

Judeţul Arad este situat în extremitatea de vest a României şi se întinde din Munţii Apuseni
(partea de est a judeţului) până în câmpia largă formată de râurile Mureş şi Crişul Alb. Punctele
extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele 20°45’(Nădlac) şi 22°39’(Târnăviţa) longitudine
estică, respectiv 45°58’(Labaşinţ) şi 46°38’(Berechiu) latitudine nordică. Face parte din regiunea de
dezvoltare Vest şi este compus dintr-un municipiu (Arad), 9 oraşe (ChișineuCriș, Curtici, Ineu, Lipova,
Nădlac, Pecica, Pâncota, Sebiș, Sântana ), 68 de comune şi 270 de sate. Se învecinează la nord cu
judeţul Bihor, la nord-est cu judeţul Alba, la est cu judeţul Hunedoara, la sud cu judeţul Timiş iar la
vest cu Ungaria.
Liceul Special „Sfânta Maria” Arad este situat în zona centrală a municipiului Arad. Unitatea
şcolară pregăteşte elevi din oraşul Arad, din alte localităţi ale judeţului şi din judeţele învecinate;
deplasarea acestora la şcoală se face cu mijloace de transport în comun sau proprii unității școlare.
Elevii din alte localităţi fac zilnic naveta, stau în internat sau în gazdă.

Repere istorice
Şcoala s-a înfiinţat in anul 1922 funcţionând
sub denumirea de „Institutul de fete oarbe adulte”.
Prin ordinul numărul 19 din 18 ianuarie 1923 al
Ministrerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale s-a
înfiinţat „Institutul medico-pedagogic de oarbe” din
Arad.
Deşi iniţial s-a intenţionat crearea unei unităţi
de ocrotire a fetelor nevăzătoare adulte, până în anul
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1936 au fost asistate şi fete nevăzătoare minore, după care acestea au fost mutate la Buzău.
Din anul 1947 şcoala a funcţionat cu numele de „Aşezământul oarbelor majore din Arad” până
în anul 1949 când s-a numit „Centrul de pregătire profesională Orbi din Arad”, din anul 1951 şcoala
devine „Centrul Şcolar profesional numărul 5 pentru invalizi”.
În anul 1952 şcoala îşi schimbă denumirea în „Centru de recalificare numărul 6” până în anul
1954 când se numeşte „Şcoala profesională specială numărul 6”.
În perioada 1951-1954 se introduc meserii noi (lenjerie şi croitorie) în care se pregăteau eleve
nevăzătoare şi elevi invalizi motori care au fost asistaţi în acestă perioadă în imobilul şcoli din strada
Ghica Vodă numărul 4-6.
În anul 1958 pe lângă tradiţionala meserie de „Confecţioner perii”, se înființează şi un atelier de
prelucrare a părului. În anul 1959 în cadrul şcolii ia fiinţă o clasă de masaj pentru elevele nevăzătoare cu
durata studiilor de 5 ani. Din 1960 s-a introdus cartonajul (confecţionarea ambalajelor din hârtie şi
carton - cutii), care după 1964 a luat o mare amploare şi a fost dotat cu maşini noi şi moderne.
După anul 1960, pentru elevele ambliope se introduc meserii adecvate deosebite de cele destinate
pentru elevele nevăzătoare. În anul 1964 se introduce meseria de plăpumar-saltelar cu durata de 2 ani iar
în anul 1976 se adaugă şi însuşirea meseriei de tapiţer, figurând atfel în nomencaltorul de meserii cu
titulatura de „Saltelar- plăpumar-tapiţer” cu durata de 3 ani.
Din anul 1966 se reintroduce meseria de împletituri din nuiele care a fost adaptată la noile
condiţii realizând şi împletituri din fire PVC.
În perioada 1974-1975 au fost introduse 2 meserii importante pentru elevele ambliope: „Operator
la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice” şi „Preparator produse din carne, lapte, legume şi fructe”,
cu durata de 3 ani de şcolarizare.
În anul 1974 ia fiinţă Liceul sanitar cu profil masaj, care funcţionează în incinta şcolii şi
începând cu anul şcolar 1994-1995, acest profil se studiază în cadrul învăţământului postliceal
calificarea profesională „Asistent balneofizioterapie-masaj”, calificare existentă şi în prezent în Liceul
Special „Sfânta Maria” din Arad sub denumirea de „Asistent balneofiziokinetoterapie şi recuperare”.
După anul 1974 pe lângă şcoala profesională funcţionează şi clase de liceu şcoala schimbându-şi
titulatura din „Şcoala profesională specială numărul 6” în „Grupul şcolar nr.11 din Arad”, iar din
august 1991 în „Centrul Şcolar Arad”.
Prin Hotărărea nr. 72/27.04.2012 a Consiliului Judeţean Arad, şcoala se numeşte Liceul Special
„Sfânta Maria”.
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Tipul şcolii – liceu special
Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad este o unitate şcolară pentru învăţământ special,
finanţată de la bugetul de stat, adoptând ca forme învăţământul de zi.
Susţine un învăţământ pragmatic şi eficient bazat pe cerinţele europene: egalitate de şanse,
cooperare, coerenţă, lucrul în echipă, respect pentru profesie, ataşament faţă de elevi, entuziasm, dorinţă
de exprimare.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, dinamic, propice dezvoltării tinerilor cu cerinţe
educaţionale.
Procesul instructiv–educativ se desfăşoară în limba română, iar limbile moderne studiate sunt
engleza şi franceza.

Liceul Special „Sfânta Maria” şcolarizează şi profesionalizează elevi corespunzând următoarelor
nivele de învăţământ: preşcolar special, primar special, gimnazial special, învăţământ profesional
special, liceal special, postliceal special, primar penitenciar, gimnazial penitenciar, liceal inferior
penitenciar. Începând cu anul şcolar 2019-2020, au fost afiliate Liceului Special „Sfânta Maria” clasele
existente în Penitenciarul Arad, respectiv învăţământ primar, gimnazial, liceal, prin protocolul de
colaborare încheiat între Penitenciarul Arad şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad.
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Caracteristicile şcolii
Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad este o unitate şcolară democratică, dinamică, deschisă
la schimbare, ce poate încuraja şi susţine constant iniţiativele legate de adaptarea curriculumului său la
contextul local şi la specificul învăţământului special, pentru elevii cu deficienţe de vedere şi
deficienţe asociate. Şcoala este caracterizată prin:
un mediu fizic decent, funcţional, prietenos, încurajator;
cultură organizaţională bazată pe valori şi norme democrați;
demers educaţional orientat pe„centrarea pe elev”, asociată cu respectul pentru fiecare persoană
care îşi desfăşoară activitatea în şcoală şi/sau care relaţionează cu şcoala;
management şcolar participativ, orientat către asigurarea creşterii calităţii şi exercitat prin mecanisme participative, ce implică în proiectare, decizie, evaluare toate segmentele comunităţii şcolare;
climat socio–afectiv deschis, cald, demnitate şi respect şi pe comunicare pozitivă şi eficientă între
toţi membrii şcolii;
finalităţi ce se referă explicit la dezvoltarea elevului cu deficienţe de vedere şi deficienţe asociate
şi la pregătirea sa pentru viaţă în cadrul unei societăţi în schimbare continuă;
cadre didactice dispuse la schimbare, autoperfecţionare sau reconversie profesională;
o bună gestionare a resurselor umane şi materiale, atragerea de resurse suplimentare;
circulaţia liberă a informaţiei corecte şi complete;
viaţă şcolară vie şi diversificată care implică în activităţi comune elevii, personalul didactic,
personalul auxiliar, manageri, partenerii şcolii;
unitate a comunităţii locale;
parteneriat cu persoane/instituţii din comunitate şi relaţii constante cu mediul extern;
oferirea dreptului la educaţie similară cu cea desfăşurată în comunitate pentru toţi deţinuţii în
vederea transmiterii unor valori fundamentale, formarea unor deprinderi şi atitudini care să determine
un comportament pro-social.
Datorită situației epidemiologice cauzate de virusul SARS–COV-2, procesul instructiv-educativ
s-a desfășurat şi online în funcţie de rata de incidenţă şi de scenariul (verde, galben, roşu) în care ne-am
aflat. Activitatea instructiv-educativă online s-a desfăşurat pe grupuri de WhatsApp, Classroom, Meet,
Zoom și Messenger sau telefonic cu acei elevi care nu au dispus de laptop, smartphone, tablete etc. și
nu au avut conexiune la internet.
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Organigrama şcolii

Contextul legislativ
Liceul Special „Sfânta Maria” Arad este organizat pe principii nediscriminatorii. Recrutarea şi
admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale elaborate de Ministerul
Educaţiei. Acest proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte
normative si documente:
o Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare
o O.M.E.C. nr. 3125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului școlar 2020-2021
o O.M.E.C. nr. 5.259/2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 cu modificările și
completările ulterioare (OMEC nr. 4.667/06.07.2020, O.M.E.C. nr. 5.574/17.09.2020 privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se
vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)
o O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar 4. O.M.E.C. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
o O.M.E.C. nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
10
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o O.M.E.C.T.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și
al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu completările și
modificările ulterioare
o O.M.E.C. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
școlarizare, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și
confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021
o ORDIN Nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului special şi special integrat
o O.M.E.C.S. nr. 3160/2017 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare
si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de invăţământ preuniversitar, aprobată
prin O.M.E.N. nr. 4619/2014
o O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ și Precizările M.E.C./ 2019
o ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011
o Planul de dezvoltare instituțională al I.S.M.B. pentru perioada 2014-2019 14. Legea nr. 29/2010
privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de
învățământ 5
o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
o Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr 1409/2007 și Legea nr. 29/2010 de modificare a Legii
35/2007
o Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul Educație
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Servicii oferite
Internat şi cantină pentru elevi
Transport elevi la/de la şcoală cu microbus propriu
Servicii medicale oferite prin cabinetul medical propriu, asigurate de medic şi asistent
Consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi părinţi, în cadrul cabinetului de asistenţă
psihopedagogică
Elevii beneficiază de material didactic şi auxiliare curriculare adaptate nevoilor şi tipurilor de
deficienţă. Fiecare elev este tratat individualizat, principalul instument de lucru la clasă în
munca profesorilor cu elevii fiind planul de intervenţie personalizat.
Cadre didactice calificate
Internet cu conexiune cu fir şi wireless.

CAPITOLUL II - Analiza rezultatelor

Anul şcolar 2018-2019
A fost asigurată continuitatea acţiunilor mini-tipografiei în cadrul proiectului finanţat de
organizaţia Sense International.
▪ Au fost organizate excursii in parteneriat cu Clubul Lions Arad la Grădina Botanică Macea
▪ Au fost organizate excursii in parteneriat cu SENSE Internaţional la Poiana Braşov, Păuliş,
„Parcul natural Lunca Mureșului”
▪ Campionatul Național Tandem Bike Fland –Cluj Napoca /2018
▪ Competiția Regională Bachet –Abilități individuale –Oradea/2018 Special Olympics. Au obtinut:
LOC. I, II, III
Competitia Șanse Egale pentru Toți –Arad/2018. Au obținut: LOC. I , II , III, MENȚIUNE.
▪ Concursul Național de TIC – Lumea virtuală prin IRIS – Timișoara/2018. Au obţinut premiul III
şi menţiune I
▪ Concursul Național - Sclipirile copilăriei – Timișoara/2018. Au fost obţinute 3 locuri I
▪ Competiția Națională de Escaladă Climb Again - București/2018
▪ Competiția de robotică First Tech Challenge – Timișoara, Bucureşti/2019 Locul I premiul
NAŢIE PRIN EDUCAŢIE AWARD
▪ Festivalul Cultural Miraje—Cluj Napoca 2019. Faza natională LOC III. (dans ţiganesc –Șatra).
▪ Faza Regionala Special Olympics –Oradea 2019-Abilități Individuale, fotbal Locul I,II şi III
▪ ȘCOALA de VARĂ Tandem Bike Fland—IZVORANI 2019
▪ TABARA ESCALADA 2019 Cheile Sohodolului, Târgu Jiu.
▪
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•

Au fost derulate proiecte şi parteneriate interjudeţene şi internaţionale cum sunt: „Când voi fi
mare, voi fi …“ – proiect educativ la nivel local, „Clipe de primăvară” – proiect naţional
„Formidabilii”, - parteneriat educaţional internaţional ediţia XIX, Concursul Naţional pentru
nevazători- ANEXA nr. 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, 3 DECEMBRIE – Ziua persoanelor cu
dizabilităţi „Surâs şi culoare“ – proiect naţional

Anul şcolar 2019-2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adaptarea programelor şcolare la deficienţele şi particularităţile elevilor.
„Festivalul Sportului” Păstrăveni - jud. Neamţ 18-20 septembrie 2019 elevi: Mitroi Denisa - loc
II, Ţâşcă Alexandru – loc I, Căldărar Daniel – loc I.
„Campionatul Naţional de Ciclism în Tamdem”-Timişoara 18-20 octombrie 2019
„Şanse Egale pentru Toţi - Special Olympics”- Integra -Arad 07-noiembrie 2019
„Câştigă-ţi un Prieten Special” – Oradea 21- noiembrie 2019- baschet-abilităţi individuale; Elevii
Ciurar Adrian loc III, Aniţei Cristian loc II, Muscăliţă Cristian loc I
„Puternici împreună”- Climb again - 22-24-noiembrie 2019- Bucureşti
„Şi noi putem” Arad- 29- noiembrie -2019- Traseu aplicativ utilitar-fotbal- loc I echipă: Catona
Alexandru, Ardelean Daniel, Nedolici Sebastian, Trif Alexandru, Roman Daniel, Bercea Florin.
„Concurs Naţional de Robotică” First Tech Challege România- Asociaţia Naţie prin Educaţieregionala Timişoara – loc 36 din 48 de echipe.
Concurs interjudeţean „Inimi pentru Inimi” – secţiunea II, desen, pictura, colaje, obiecte
decorative - premiul I - Căldărar Andreea Roxana.
Concurs interjudeţean „Inimi pentru Inimi” – secţiunea II, desen, pictura, colaje, obiecte
decorative - premiul II- Savin Gabriel Denis.
Concurs interjudeţean „Inimi pentru Inimi” – secţiunea II, desen, pictura, colaje, obiecte
decorative - premiul III – Julean Lucas Sorin.

Anul şcolar 2020-2021
• A fost asigurată continuitatea acţiunilor mini-tipografiei în cadrul proiectului finanţat de
organizaţia Sense International
▪ Absolvenţii Şcolii Postliceale, ai clasei a XII-a şi ai Stagiilor de pregătire practică, au obţinut
rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor
▪ SĂ PROTEJĂM NATURA- Participare la RTV „Unirea” cu ocazia „ Zilei pământului” –
▪ Concursul Județean „Povestea mea, mîndria de a fi eu”, ERASMUS + „Policies for Roma
Inclusive Dimension in Europe” – participare cu eleva Băcanu Crina, PREMIUL SPECIAL AL
JURIULUI
▪ Concursul de creație „ARIPI DE PRIMĂVARĂ” – Liga scriitorilor români, filiala Mureș,
participare cu creație plastică, eleva Matei Anamaria
▪ Proiect educațional „DATINI ȘI OBICEIURI MULTICULTURALE DE CRĂCIUN ȘI ANUL
NOU” – Mențiune eleva Matei Anamaria, Premiul I Covaci Crenguța, Mențiune, Pero Ariana,
Mențiune Kelemen Ana
▪ Concursul de creație plastică „ROTARY CETATE” Arad, ISJ Arad și CJ Arad – participare
13
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▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Parteneriat educațional „LUMINA ÎNVIERII”, Arhiespicopia Ortodoxă, ISJ Arad, Parohia
Variașul Mare, Lic. Sp. „Sf. Maria” Arad – participare expoziție
„BRÂNCUȘI PRIN OCHII COPIILOR” – participare cercul pedagogic – ISJ Arad și Lic.Sp.
„Sf. Maria” Arad
„Creatori de mărțișoare” – concurs organizat de „IOANA DE LA TWINKL” - PLATFORMĂ
EDUCAȚIONALĂ
FESTIVALUL CULTURII ROMÂNEȘTI- Primăria Vladimirescu Rtv Unirea InternaționalDiplomă De Participare Jula Denis, Pero Ariana, Kugelman Nikolett,Covaci Crenguța, Ilie
Rareș, Kelemen Ana, Vărvai Iasmina
Concurs național de creație LITERARĂ „SCRISORI CĂTRE MOȘ CRĂCIUN” Liga
Scriitorilor Tg. Mureș Premiul I – Literatură Ilie Rareș, Premiul I – Colaj Pero Ariana, Premiul
Iii- Covaci Crenguța
CONCURS NAȚIONAL „ARIPI DE PRIMĂVARĂ” Liga Scriitorilor Tg. Mureș Premiul I Jula
Denis, Premiul Iii Pero Ariana
CONCURS TIC TIMIȘOARA CONCURS TIC TIMIȘOARA Premiul I Jula Denis, Premiul
II Pero Ariana

Dinamica populației școlare pentru perioada 2018 – 2021:

nr elevi înscrişi/an şcolar
70

An şcolar

Număr elevi
înscrişi în şcoală
profesională

2018-2019
2019-2020
2020-2021

46
59
48

*sursa RAEI 2020-2021

59

60
50

46

48

40
30
20

nr elevi
înscrişi/an şcolar

10
0

Se observă o valoare constantă în jurul numărului de 50 elevi inscrişi în şcoala profesională. Cu
posibilitate de creştere.

Proiecte şi parteneriate educaţionale
14
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Parteneriate
Colaborarea şcolii cu toţi factorii implicaţi în procesul educaţional este bună. Există o
permanentă colaborare cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în ceea ce priveşte:
asigurarea unui cadru favorabil desfăşurării procesului instructiv– educativ
implicarea în activităţi extracurriculare
implicarea în acţiuni de voluntariat, sprijin material şi financiar pentru elevii aflaţi în
dificultate.
Un domeniu important al activităţii noastre îl reprezintă parteneriatele cu agenţii economici prin
care se completează pregătirea practică a elevilor, înconcordanţă cu tehnologia specifică şi exigenţele
impuse de piaţa forţei de muncă.
Parteneriatele cu agenţii economici asigură:
▪ identificarea nevoilor de formare profesională reale a elevilor
▪ pregătirea practică a elevilor la nivelul impus de standardul de pregătire profesională şi constituie
omodalitate de verificare a modului în care elevii au dobândit competenţele specifice calificării
profesionale
▪ inserţia în producţiea absolvenţilor şi feed-back-ul calităţii pregătirii profesionale a acestora.
Relaţile şcolii cu ONG-urile au vizat intervenţialor în procesul de educaţie complementară. În
programele derulate, sau în curs de derulare,s-a urmărit formarea elevilor şi cadrelor didactice în
vederea desfăşurării de activităţi având ca scop prevenire a delincvenţei juvenile, consumului de
droguri, traficului de fiinţe umane sau educaţia pentru mediu şi sănătate.
Pe parcursul ultimilor ani şcolari, s-au rmărit:
Continuarea parteneriatelor iniţiate anterior şi diversificarea acestora prin implicarea de noi
parteneri în procesul de instruire realizat la nivelul şcolii: agenţi economici din Arad, Consiliul
Judeţean Arad,Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”Arad şi Universitatea „AurelVlaicu”Arad.
Parteneriate cu alte unităţi şcolare din Arad: Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Centrul Scolar
de Educaţie Incluzivă, Liceul Special „Sava Brancovici” Ineu, Colegiul Economic Arad, Liceul
Special „MOLDOVA“ Târgu Frumos, Iaşi, Liceul Teoretic Special “IRIS“ Timişoara, Liceul
Tehnologic Special “Regina Elisabeta“, Bucureşti, Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţi
de vedere Bucureşti, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Educatie Fizică şi
Sport,UAV Arad Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială,Liceul
Special pentru Deficienţi de vedere Buzău, Centrul Şcolar de educaţie incluzivă, Baia Mare,
Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad,Centrul
Şcolar de educaţie incluzivă, nr 1 Oradea, Palatul Naţional al copiilor, Bucureşti, Grădiniţa PP17
„Palatul Fermecat”, Grădiniţa cu program prelungit nr.28, Braşov etc.
Parteneriate cu agenţii economici în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică a elevilor
SC Angelia SRL, CTP Arad, Societatea de reparaţii CFR-SCRL BRAŞOV SA SECŢIA
REPARAŢII ARAD, Depoul de Locomotive Arad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad,
Knossos Food, SRL.
La nivel naţional, relaţii de parteneriat cu: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea,
Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare, Liceul Special Pentru Deficienţi de Vedere Buzău, Liceul
Teoretic Special ”Iris” Timişoara,
În anul şcolar 2019-2020 scoala a desfăşurat următoarele parteneriate:
• Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
• Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Orizont, Oradea
15
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrul de îngrijire persoane vârstnice Arad
DGASPC Bistriţa-Năsăud
INTEGRA
DGASPC Sibiu
Asociaţia Club Sportiv Climb Again
UAV Arad Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei , Psihologie şi Asistenţă Socială
Palatul copiilor Arad
Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad
Școala Gimnazială Fântânele
UAV Arad-Centrul de consiliere și orientare în carieră
Palatul Copiilor/ revista Menestrel
Şcoala Gimnazială Birchiş

Parteneriate cu ONG-uri
• cu Romconcept International Solutions cu sediul în Bucureşti ,
• Asociaţia Nevăzătorilor din România
• Clubul Lions Arad,
• INTEGRA Asociaţia Persoanelor cu Dizabilităţi Mentale Arad
• cu Fundaţia Sense International România
• Asociaţia Club Sortiv Climb Again cu sediul în Bucureşti,
alte parteneriate – cu I.P.J. – Poliţia de proximitate, Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol”
Arad, Muzeul de Arheologie şi Istorie Arad, Agenţia de Protecţia Mediului, Poliţia comunitară,
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Complexul Muzeal Arad, Centrul de îngrijire persoane vârstnice
Arad, Calea Bodrogului.
Proiecte educaţionale
•
•
•
•
•

„Când voi fi mare, voi fi …“ – proiect educativ la nivel local
„Clipe de primăvară”–proiect naţional
„Formidabilii”, - parteneriat educaţional internaţional ediţia XIX
Concursul Naţional pentru nevazători- ANEXA nr. 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019
3 DECEMBRIE – Ziua persoanelor cu dizabilităţi „Surâs şi culoare“ – proiect naţional

16
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Activităţi extracurriculare
AN ŞCOLAR 2020-2021
În semestrul I al anului scolar 2020-2021, a fost sub semnul pandemiei Covid 19, deşi şcoala a
început în format faţă în faţă , sfârşitul luni sempembrie şi începutul luni octombrie şcoala a fost în
carantină şi învăţământul s-a desfăşurat online, apoi în luna octombrie au fost 2 săptămâni când elevii au
revenit la şcoală mai apoi să se intre din nou în online, situaţie care a continuat până la sfâtşitul anului
scoalar. În acest timp au fost desfăşurate o serie de activităţi extracurriculare online la nivelul Liceului
Special „Sfânta Maria” Arad. Responsabilii activităţilor extracurriculare au fost toţi diriginţii, învăţătorii
şi educatorii claselor: preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi şcoala profesională. A fost întocmită şi s-a
respectat planificarea acestor activităţi, potrivit standardelor actuale privind conceperea şi desfăşurarea
activităţilor de către fiecare dirginte şi învăţător, în parte.
Activităţile propuse şi desfăşurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în parteneriat public
privat. S-a insistat pe promovarea unor activităţi menite să dezvolte la elevi capacităţi şi deprinderi
moral-civice, de într-ajutorare, ecologice și de dezvoltare a simţului estetic şi creativ.

17
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Nr.
Evenimentul/
crt. Denumirea activităţii

Modalităţi de realizare

Data

Locul desfăşurării

Responsabili

1

Un nou început!

Festivitatea de deschidere a noului
an şcolar

12 sept. 2020

CLUBUL liceului
Director
Elevii de liceu si gimnaziu si Director adjunct
primar
Cadre didactice

2

26 septembrie – Ziua
europeană a limbilor

Prezentări Power Point
Desene
Discuţie: De ce este important să
cunoaştem cel puţin o limbă
străină
de
circulaţie
internaţională?
Discuţii
Desene
Vizite la case de bătrâni

26 sept. 2020

Sălile de clasă,
Prof. lb. engleză
Elevii de liceu si gimnaziu si Prof. lb. franceza
primar
Prof. lb. română

1 oct. 2020

Sălile de clasă

Prezentări Power Point (istoric,
importanţa evenimentului)
Evidenţierea
unor
mari
personalităţi
ce
şi-au
pus
amprenta asupra educaţiei în
învăţământul românesc
Citate despre educaţie
Vizionare film
Prezentări Power Point
Discuţii

4 oct. 2020

Sălile de clasă

9 oct. 2020

Sălile de clasă

3

4

5

1 octombrie – Ziua
internaţională a
persoanelor în vârstă
Bătrânii de mâine.
5 octombrie – Ziua
mondială a educaţiei
La mulţi ani Educaţie!

9 octombrie – Ziua
naţională de comemorare
a victimelor
Holocaustului

Educatorii
Învăţătorii
Elevii de liceu si gimnaziu si Prof. diriginţi
primar
Consilier educativ
Educatorii
Învăţătorii
Prof. lb. română
Elevii de liceu si gimnaziu si Prof. diriginţi
primar

Elevii de liceu si gimnaziu
18

Prof. istorie
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O fărâmă de istorie!
6

7

8

9

10

12

16 octombrie – Ziua
mondială a alimentaţiei
Cum ne alimentăm
sănătos
18 octombrie – Ziua
europeană de luptă
împotriva traficului de
fiinţe umane
Fii cu ochii în patru!
16 noiembrie – Ziua
internaţională a
toleranţei
Toţi suntem la fel !

Prezentări Power Point
Discuţii
Chestionare
Întâlnire cu cadrele medicale din
şcoală
Discuţii
Vizionare filme

16 oct. 2020

Dezbateri
Concurs de slogane
Compuneri
Desene

15 nov. 2020

18 oct. 2020

Clubul şcolii
Educatorii
Elevii de liceu si gimnaziu si Învăţătorii
primar
Prof. biologie
Prof. chimie
Cadre medicale
Sălile de clasă
Prof. diriginţi
Elevii de liceu si gimnaziu si Reprez. Poliţie
primar
Sălile de clasă

Educatorii
Învăţătorii
Elevii de liceu si gimnaziu si Prof. diriginţi
primar
Consilier educativ

A treia zi de joi din luna
noiembrie – Ziua
naţională fără tutun
Alege să trăieşti!
20 noiembrie – Ziua
universală a drepturilor
copilului
Drepturile copilului !

Prezentări Power Point
Vizionare film
Dezbatere

21 nov. 2020

Sălile de clasă
Prof. diriginţi
Elevii de liceu si gimnaziu si Cadre medicale
primar

Prezentări Power Point
Dezbateri
Desene
Panouri tematice

22 nov. 2020

Sălile de clasă

1 decembrie – Ziua
Naţională a României
Unire-n cuget şi-n simţiri

Prezentări Power Point
Spectacol omagial
Expoziţii fotografii
Desene
Concursuri

28-29 nov. 2020 Sălile de clasă

Educatorii
Învăţătorii
Prof. diriginţi
Elevii de liceu si gimnaziu si Consilier educativ
primar

Clubul scolii

Elevii de liceu si gimnaziu si
19
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Panouri tematice

13

14

primar

3 decembrie – Ziua
internaţională a
persoanelor cu
dizabilităţi
Diferiţi, dar egali!

Prezentări Power Point
Dezbateri
Compuneri
Desene

3 dec. 2020

Crăciunul – Serbarea de
Crăciun

Recital de colinde
Serbări
Împodobirea bradului

16-20 dec. 2010

Sălile de clasă

Educatorii
Învăţătorii
Elevii de liceu si gimnaziu si Prof. diriginţi
primar
Consilier educativ
Clubul scolii
Educatorii
Curtea liceului
Învăţătorii
Elevii de liceu , gimnaziu si Prof. diriginţi
primar
Consilier educativ
Prof. muzică, lb.
engleză, spaniolă

În semestrul al II lea cadrele didactice au desfășurat activități dedicate marelui poet național Mihai Eminescu, 15.01.2020, Unirea Principatelor Române 22.01.2020,
Ziua mamei și Mărțișorul în luna martie 2021. Invățătorii și profesorii diriginți au desfășurat cu elevii începând cu 11 martie 2020 activități online în măsura
posibilităților. Fiind o școală cu elevi ce provin de medii defavorizate a fost mai dificilă desfășurarea de activități online.
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Rezultatele examenelor

An şcolar: 2018-2019
EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ
Media la evaluarea naţională
Medii peste 5

Procentaj medii peste 5

Media pe şcoală

-

-

2.34

An şcolar: 2019-2020
EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ
Media la evaluarea naţională
Medii peste 5

Procentaj medii peste 5

Media pe şcoală

-

-

3.91

An şcolar: 2020-2021
EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ
Media la evaluarea naţională
Medii peste 5

Procentaj medii peste 5

Media pe şcoală

-

-

4.86
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EXAMENUL DE BACALAUREAT

An şcolar 2018-2019:
-

Număr de elevi înscrişi:3
Număr de elevi promovaţi: 3
Distribuţia elevilor în funcţie de mediile obţinute:

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

3

-

-

-

-

Promovabilitate 2019: 100%
An şcolar 2019-2020:
-

Număr de elevi înscrişi: 2
Număr de elevi promovaţi: 2
Distribuţia elevilor în funcţie de mediile obţinute:

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

-

-

-

-

-

An şcolar 2020-2021
-

Număr de elevi înscrişi: 0
Număr de elevi promovaţi:0
Distribuţia elevilor în funcţie de mediile obţinute:

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

-

-

-

-

-

În anul şcolar 20-21 şcoala nu a avut promoâie de clasa a XII-a
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EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE
An şcolar 2018-2019
Învăţământ profesional nivel 3- Stagii de pregătire practică:
- Înscrişi = 3
- Promovaţi = 3
Rata de promovabilitate =100%
Învăţământ profesional nivel 3- Şcoala profesională de 4 ani:
- Înscrisi = 4
- Promovaţi = 2
Rata de promovabilitate =50%
Învăţământ liceal nivel 4 - Liceu tehnologic
- Înscrişi = 4
- Promovaţi = 4
Rata de promovabilitate =100%
Învăţământ postliceal nivel 5
- Înscrişi = 22
- Promovaţi =22
Rata de promovabilitate =100%
An Şcolar 2019-2020
Învăţământ profesional nivel 3- Şcoala profesională de 4 ani:
- Înscrisi = 6
- Promovaţi = 6
Rata de promovabilitate =100%
Învăţământ liceal nivel 4 - Liceu tehnologic
- Înscrişi = 9
- Promovaţi = 9
Rata de promovabilitate =100%
Învăţământ postliceal nivel 5
- Înscrişi = 16
- Promovaţi =16
Rata de promovabilitate =100%
An şcolar 2020-2021
Învăţământ profesional nivel 3- Şcoala profesională de 4 ani:
- Înscrisi = 12
- Promovaţi = 12
Rata de promovabilitate =100%
Învăţământ postliceal nivel 5
- Înscrişi =13
- Promovaţi =13
Rata de promovabilitate =100%
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40
35

12

Învăţământ profesional nivel 3- Şcoala
profesională de 4 ani

12

30
25
20

3
6

5

3

Învăţământ profesional nivel 3- Stagii
de pregătire practică
Învăţământ liceal nivel 4- Liceu
tehnologic

15

Învăţământ postliceal nivel 5

10
5
0

Rata de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor
Priorităţi naţionale
Strategia europeană prevede obiective ambiţioase în privinţa unei dezvoltări sustenabile.
Tinerii reprezintă unul dintre motoarele esenţiale în atingerea acestor deziderate. De aceea, importanţa
educaţiei, a formării profesionale, a integrării pe piaţa muncii devin cruciale în actualul context
european.
În prezent, un mare număr de tineri părăsesc şcoala prematur, crescand riscul de a nu îşi găsi un
loc de muncă şi generand astfel mari costuri sociale şi economice. Benchmarkul european prevede
reducerea părăsirii premature a şcolii la 10%, precum şi dezvoltarea strategiilor de învăţare pe parcursul
întregii vieţi.
Plecand de la o analiză atentă a situaţiei actuale din Romania, trebuie să identificăm cele mai bune
modalităţi de a atinge obiectivele strategice europene, ţinand cont de specificul local.
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând
modificări semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.
În contextul evoluţiilor social-economice, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie
de personal calificat în cât mai multe domenii, în special în cele care sunt mai adaptabile nevoilor de
dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. Piaţa muncii se doreşte a fi o piaţă competitivă, la
nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. In acest scop se urmăreşte
atât satisfacerea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor salariaţilor, cât şi
satisfacerea nevoilor angajaţilor de către organizaţia din care fac parte. În acest sens, individul trebuie
pregătit pentru activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a-şi actualiza permanent
competenţele si a face faţă exigenţelor pieţei.
Principalele aspecte identificate referitoare la informaţiile analizate despre piaţa muncii sunt:
• Tendinţa de uşoară creştere a populaţiei ocupate la nivel de judeţ;
• O uşoară creştere şi ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate
industria prelucrătoare;
• Domeniu servicii cu referire la sectoarele comerţ şi transport şi depozitare s-au menţinut la un
nivel constant în ceea ce priveşte populaţia ocupată cu anul precedent;
• evoluţie pozitivă cu 0,3 p.p. a avut sectorul Sănătate şi Asistenţă Socială – 4,2 faţă de anul
24

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

precedent; alteactivităţi de servicii o scădere cu 2.2 % a înregistrat atât sectorul Administraţie
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public cât şi Învăţământ;
• cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul tranzacţii imobiliare şi informaţii şi
comunicaţii;
• scăderea semnificativă a numărului de şomeri înregistraţi cu 3,9 mii în anul 2011;
• scăderea constantă a ratei şomajului analizând
perioada 2009-2011, dar raportat doar la anul
precedent s-a înregsitrat 1,8% în anul 2011, iar în
2,5
cazul femeilor se regaseşte aceeaşi situaţie rata a
2
fost cu 1,5% mai scăzută;
• în anul 2020 numărul mediu al şomerilor
1,5
înregistraţi a fost:
1
• numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la
0,5
grupa de varstă 40-49;
1
0
• din grupa de vârstă sub 25 de ani au fost
înregistraţi un număr de 1003 persoane (13,9% din
total şomeri înregistraţi) din care 463 femei
• scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, umând aceeaşi linie
descendentă şi în cazul femeilor
La nivelul regiunii Vest în anul 2010 structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie se prezintă
astfel: 16,0% din totalul populaţiei ocupate reprezintă invaţamântul superior, nivelul mediu de studii
reprezintă65,9% - cea mai mare pondere din totalul populaţiei ocupate se înregistrează la nivel liceal
39,9%, iar cea mai mică se regăseşte la nivelul postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 4,5%,
nivelul scăzut de studii înregistrează 17,4%, din care care cel mai mic procent din totalul populaţiei
ocupate, respectiv 2,2%, se regăseşte la primar sau fără şcoală absolvită.
Tendinţe identificate în ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie în
regiunea Vest sunt:
- cea mai mare pondere din totalul populaţiei ocupate o reprezintă din nivelul mediu de studii 65,9%;
urmat de nivelul liceal unde se înregistrează 39,9%, învăţământul superior reprezintă doar 16,0%
din totalul populaţiei ocupate.
- Cea mai redusă pondere din totalul populaţiei ocupate de 2,2% se regăseşte la învăţământul
primar sau fără şcoală absolvită.
Rata de ocupare după nivelul de studii este de 57,9%, pondere mai ridicată se regseşte la
persoanele de sex masculin 65,2% şi la cele din mediul rural 59,5%.
Cele mai relevante ocupaţii în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante la nivel de judeţ solicitate de
angajatori sunt: confecţioner asamblor articole textile, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte
ţesături, tricotaje, materiale sintetice, confecţioner cablaje auto, lucrător control final, agent de securitate,
lucrător pentru salubrizare căi publice, paznic, electrician echipamente electrice si energetice, inginer
mecanic, inginer producţie, inginer electronist, inginer construcţii civile, industriale şi agricole, şef
serviciu aprovizionare-desfacere, consilier/ expert inspector/ referent/ economist în gestiunea
economică.

Obiectivele şi ţintele la nivel regional şi local
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Din punct de vedere economic, Regiunea Vest cuprinde patru judeţe: Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş.
La nivel regional, Regiunea Vest a adus în centrul atenţiei învăţământul profesional şi tehnic,
promovând în Planul de Dezvoltare Regională dezvoltarea acestei forme de învăţământ ca obiectiv
strategic.
Astfel, în strategia Regiunii Vest, aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională Vest, a fost
formulată ca prioritate: adaptarea competenţelor angajaţilor la cerinţe în continuă schimbare, în cadrul
calificării pe care o deţin sau pentru o nouă calificare.
În perspectiva anului 2020 putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea profesională
iniţială în RegiuneaVest:
să asigure dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni
activi la nivelul comunităţii, să se adapteze cerinţelor societăţii
să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de opţiunile şi
potenţialul de învăţare (asigurarea de acces)
să asigure formarea profesională în condiţii de calitatea procesului educaţional (condiţii de învăţare
de calitate)
să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care există
oportunităţi de angajare în calificări sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană sau naţională,
precum şi de continuarea învăţării de-alungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările
tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare– carieră) (Sursa PLAI).

Obiectivele şi ţintele prevăzute în PLAI Arad
OBIECTIV1:Optimizarea procesului de implementarea documentului PLAI
Ţinta1.1:Implementarea măsurilor PLAI
Ţinta1.2: Crearea unorreţele eficientedemonitorizareaimplementării măsurilor PLAI
OBIECTIV2:Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii
Ţinta2.1:Analiza gradului de corelare a ofertei şcolare a judeţului ARAD şi recomandărilor
regionale din PLAI
Ţinta2.2: Constituireabazei dedate la nivel judeţean privitoare la cuprinderea absolvenţilorTVET
Ţinta2.3:Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor
OBIECTIV3:Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul
de formare continuă
Ţinta3.1: Asigurarea accesului la cursuri de formarepentru resursele umane din TVET
OBIECTIV4:Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
Ţinta4.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
Ţinta4.2: Dotarea cu echipamente deinstruire, conform standardelor depregătire
OBIECTIV5:Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor
elevilor din TVET
Ţinta5.1: Toţi elevii dinTVET vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră
Ţinta5.2: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere şi orientare.
CONCLUZII:
Atât la nivel naţional cât şi la nivel regional şi local, se acordă o importanţă deosebită învăţământului profesional şi tehnic, ca sursă de forţă de muncă înalt calificată, în concordanţă cu nevoile şi
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cerinţele pieţei muncii în continuă schimbare, care să asigure dezvoltarea economico-socială locală şi
împlinirea aspiraţiilor individuale.
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CAPITOLULIII - Analiza nevoilor
ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Colectarea şi analizarea datelor–mediul extern
Demografie
Date demografice la 1 ianuarie 2017 înjudeţu lArad
(conform INS - Direcţia Judeţeană de Statistică Arad)

TOTALLOCUITORI jud Arad
Sexmasculin
Sexfeminin
Populaţie urbană
Populaţie rurală
Densitate medie

473319
229.783
243536
268662 locuitori
204657 locuitori
61,0 loc/Km2

Evoluţia populaţiei din judeţul Arad din anul 2000-2017 ne relevă faptul că Aradul se înscrie în
tendinţa naţională de scădere până în anul 2014, iar apoi o revenire uşoară. Mai concret,în perioada
analizată în Arad avem de-a face cu o scădere de 5,35% a populaţiei de la 476.373 în 2000,la
450.869locuitori,la nivelul anului 2014, iar în anul 2025se preconizează că aceasta va ajunge la 437.600.

La nivelul judeţului rata populaţiei care trăieşte în mediul urban este de 55,1%şi 44,9% persoane
care trăiesc în mediul rural.
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Legat de procesul administrativ, la nivelul judeţul Arad, un grad mare de urbanizare este o
caracteristică distinctă. Acest lucru rezultă din cele 10 unităţi administrative urbane (1 municipiu
reşedinţă de judeţ şi 9 oraşe) şi din valorile mari ale populaţiei urbane la nivelul judeţului.
Evoluţia populaţiei tinere din judeţul Arad este prezentată în figura următoare (anexa1.3 PLAI
2013-2020)

Din această figură se poate observa că populaţia de vârstă şcolară, incluzând aici populaţia sub vârsta
de 24 ani, reprezintă 24,5% din totalul populaţiei care trăieşte în judeţ, cuprinzând aici şi populaţia din
grupa de vârstă 3 – 6 ani.
Analizând evoluţia populaţiei preşcolare şi a celei şcolare, se pot observ a următoarele:
Populaţia preşcolară a judeţului a scăzut în prima perioadă de prognoză (până în 2015) cu
aproximativ 955persoane, urmând ca în a doua perioadă ( până în 2020) să avem de-a face cu o
scădere de 2326 persoane
Populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa7–14ani)
va cunoaşte o evoluţie diferită. Aici avem de-aface cu o scădere foarte marea populaţiei pentru
prima perioadă. Astfel, până în 2015, populaţia a scăzut cu circa 8824 de persoane. Pentru
perioada 2015–2025 este prevăzută o scădere mai mică de circa 2601de persoane
Populaţia între 15–24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei.
Astfel, într-o primă etapă avem de-a face cu o scădere mult mai importantă în jurula13383 de
persoane până în 2015, iar pentru perioada 2015 – 2025, scăderea este mai redusă, estimându-se
la circa 5 890 persoane.
Astfel, per ansamblu, populaţia preşcolară şi cea şcolară vor scădea cu circa 23162 persoane
pentru intervalul 2003 – 2015 şi circa 10 808 persoane pentru intervalul 2015 – 2025.
Din analiza pe grupe mari de vârstă în perioada pronosticată 2003–2025 se observ ăcă toate
grupele de vârstă analizate au valori sub media naţională, indiferent de anul pe care îl luăm drept
referinţă. Se mai remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0 – 14 ani.
De asemenea, din prisma evoluţiei populaţiei preşcolare şi acelei şcolare se pot observa
următoarele evoluţii:
Populaţia preşcolară (3–6ani) a judeţului Arad se va diminua în perioada de prognoză cu circa 3
281 de persoane
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Populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7– 14ani)
va cunoaşte o scădere mai accentuată, fiind vorba despre o scădere aproximată la 11425 de
persoane
populaţia între 15 – 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei
judeţului. Ea este categoria de vârstă ce am ai afectată şi este prevăzută o diminuare de circa
19273 de persoane până în 2025.

Piaţa muncii
Economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând
modificări semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.
Referitor la resursele de muncă judeţul Arad avea peste 299,2 mii persoane, ocupând locul al
treilea pe regiunea Vest, iar persoanele ocupate erau de peste 208 mii.
La ora actuală, pe piaţa arădeană şi nu numai, ne confruntăm cu deficienţe în mai multe domenii,
printre care am putea enumera: ce l al producţiei (de exemplu: operatori, sudori etc),celal ingineriei,unde
se află la mare căutare inginerii electronişti, mecanici, control ori calitate etc.
Deficitul de muncă pe piaţa forţei de muncă arădene este reflectat prin două aspecte: lipsa personalului calificat şi fluctuaţia mare a personalului pe anumite segmente ocupaţionale. Lipsa personalului
calificatse resimte tot mai acut în special pentru meseriile ce vizează sectorul industrial şi producţia, iar
fluctuaţia cea mai crescută de personal vizează în special sectorul automotive, cel textil, cel hotelier şi
transporturile. Top managementul suferă de asemenea din perspectiva fluctuaţiei de personal,
manifestându-se fenomenul „job hopper”, anume schimbare a periodică a locului de muncă în favoarea
unei companii care aparent oferă mai multe oportunităţi decât compania actuală.
Fenomenul fluctuaţiei personalului este prezent tot din două motive. Primul motiv ar fi faptul că
organizaţiile se aruncă în procesede recrutare tot mai agresive, punând tot mai puţin accent pe partea de
selecţie,care de altfel neasigură că persoanare crutată este persoana de care organizaţia are nevoie. Al
doilea motiv este asaltarea persoanelor cu o multitudine de oferte de muncă „atractive”, fapt ce creează
confuzie şi impresia falsă că oricând vor găsi un loc de muncă mai bun (Sursa–
http://www.ascentgroup.eu).
După cum se poate observa dinanexa 3 – PLAI 2013-2020, au fost de 14047, 6 mii persoane, din
care la nivelul regiunii Vest 1275,3 mii persoane, iar în judeţul Arad 299,2 mii persoane. În ce priveşte
populaţia ocupată civilă în regiunea Vest s-a înregistrat un număr de 808,3 mii persoane, judeţul Arad
având 200,4 mii persoane. Numărul de şomeri înregistraţia fost în judeţul Arad 11,1mii persoane, la
nivel regional 51,3 mii raportat la nivel naţional unde s-au înregistrat 627 mii persoane. În judeţul Arad
populaţia activă civilă a fost 211,5 mii persoane din 859,6 mii persoane în registrate la nivel regional.
Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă la nivel naţionala fost
5049,3 mii persoane din care în regiunea Vest a fost 415,7 mii persoane, iar judeţul Arad a înregistrat
87,7 mii.
Rata de activitatea resurselor de muncă în regiune, se poate observa în graficul de mai jos, este
mai ridicată: 67,4% faţă de cea la nivel naţional de 64,1% şi ambele mai scăzute decât cea de la nivelul
judeţului Arad de 70,7%.
Rata de ocupare a resurselor de muncă a atins valoare ridicată în judeţul Arad, 67,0%, peste cea
din regiune de 63,4%,respectiv cea la nivel naţional de 59,6%.
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Rata şomajului înregistrat pe Regiunea Vest a fost 7,4% cu 0,4% mai ridicată decât cea pe România 7,0 % judeţul Arad a înregistrat 6,8% cu 0,6% o rată mai scăzută faţă de cea din regiune.
Principalele aspecte identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă sunt:
•
•
•
•

•
•

tendinţa de scădere a populaţiei ocupate
creşterea numărului de şomeri înregistraţi
creşterea ratei de angajare
numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi lagrupa de varstă 40-49 şi în cazul
femeilor pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria
prelucrătoare
evoluţie constantă de creşterea populaţiei ocupate în servicii (comerţ, transport,
depozitare, comunicaţii şi tranzacţii imobiliare)
ponderi scăzute în domeniul intermedieri financiare şi hoteluri şi restaurante

Concluzii privind piaţa muncii. Implicaţii pentru ÎPT
Strategia europeană prevede obiective ambiţioase în privinţa unei dezvoltări sustenabile.Tinerii
reprezintă unul dintre motoarele esenţiale în atingerea acestor deziderate. De aceea, importanţa educaţiei,
a formării profesionale, a integrării pe piaţa muncii devin cruciale în actualul context european.
În prezent, un mare număr de tineri părăsesc şcoala prematur, crescand riscul de a nu îşi găsi un
loc de muncă şi generand astfel maricosturisociale şi economice. Benchmarkul european prevede
reducerea părăsirii premature a şcolii la 10%, precum şi dezvoltarea strategiilor de învăţare pe parcursul
întregii vieţi.
Plecând de la o analiză atentă a situaţiei actuale din Romania, trebuie să identificăm cele mai
bune modalităţi de a atinge obiectivele strategice europene, ţinand cont de specificul local.
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând modificări semnificative devolum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.
În contextul evoluţiilor social-economice, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie
de personal calificat în cât mai multe domenii, în special în cele care sunt mai adaptabile nevoilor de
dezvoltare durabilă în condiţiile integrării europene. Piaţa muncii se doreşte a fi o piaţă competitivă, la
nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe cunoaştere. In acest scop se urmăreşte
atât satisfacerea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor salariaţilor, cât şi
satisfacerea nevoilor angajaţilor de către organizaţia din care fac parte. În acest sens, individul trebuie
pregătit pentru activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a-şi actualiza permanent competenţele
si a face faţă exigenţelor pieţei.
Principalele aspecte identificate referitoare la informaţiile analizate despre piaţa muncii sunt:
• tendinţa deuşoară creştere a populaţiei ocupate la nivel de judeţ
• uşoară creştere şi ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria
prelucrătoare
• domeniul servicii cu referire la sectoarele Comerţ, transport şi depozitare s-au menţinut la un
nivel constant în ceea ce priveşte populaţia ocupată cu anul precedent

31

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

•

evoluţie pozitivă cu 0,3 p.p.a avut sectorul Sănătate şi Asistenţă Socială–4,2 faţă de anul
precedent; alte activităţi de servicii o scădere cu 2.2% a înregistrat atât sectorul Administraţie
publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public cât şi Învăţământ
• cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul Tranzacţii imobiliare şi informaţii şi
comunicaţii
• scăderea semnificativă a numărului de şomeri înregistraţi cu 3,9 mii în anul 2011
• scăderea constantă a ratei şomajului analizând perioada 2009-2011, dar raportat doar la anul
precedent s-a înregsitrat 1,8% în anul 2011, iar în cazul femeilor se regaseşte aceeaşi situaţie (rata
a fost cu 1,5% mai scăzută)
• numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi lagrupa devarstă 40-49 ani
• din grupa de vârstă sub 25 de ani au fost înregistraţi un număr de 1003 persoane (13,9% din total
şomeri înregistraţi) din care 463 femei
• scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, urmând aceeaşi
linie descendentă şi în cazul femeilor.
Cele ma irelevante ocupaţii în ceea ce priveşte locurile de muncă vacante la nivel de judeţ
solicitate de angajatori sunt: confecţionera samblor articole textile, operator confecţioner industrial
îmbrăcăminte ţesături, tricotaje, materiale sintetice, confecţioner cablaje auto, lucrător control final,
agent de securitate, lucrător pentru salubrizare căi publice, paznic, electrician echipamente electrice si
energetice, inginer mecanic, inginer producţie, inginer electronist, inginer construcţii civile, industriale şi
agricole, şef serviciu aprovizionare-desfacere,consilier/ expert inspector/ referent/ economist în gestiunea
economică.

Oferta şcolilor privind formarea profesională
Numărul populaţiei şcolare la nivelul întregului judeţ a înregistrat o descreştere. Aceste
descreşteri se înregistrează atât la nivel primar, gimnazial cât şi liceal, categoria cea mai afectată fiind
cea cuprinsă între 15 şi 24 ani. Scăderea populaţiei în perioada 2000– 2010, pe categorii de vârstă, în
judeţul Arad, este în felul următor: 0-4 ani– 1.058; 5-9ani–5.261;10-14 ani–11.136; 15-19ani–4066. În
total, 21.521de copii (Sursa–I.S.J. Arad).
Contextul european
În 2009, miniştrii învăţământului din UE au convenit să se atingă cinci indicatori de referinţă în
materie de învăţământ şi formare până în 2020:
• Procentajul de abandon timpuriu al învăţământului şi formării trebuie să fie mai mic de 10%
(ţinând cont de rata actuală de 14,4%, aceasta ar însemna cel putin 1,7 milioane de abandonuri
şcolare în minus)
• procentajul persoanelor în vârstă de 30–34 de ani cu educaţie terţiară ar trebui să fie de cel puţin
40%(la rata actuală de 32,3%,aceasta ar însemna 2,6 milioane de absolvenţi în plus)
• Cel puţin 95% dintre copiii între patru ani şi vârsta începerii învăţământului primar obligatoriu ar
trebui să beneficieze de educaţie destinată copiilor de vârstă mică (în prezent, procentajul fiind de
92,3%, atingerea acestui obiectiv ar însemna peste 250.000 de copii de vârstă mică în plus în
învăţământ)
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•

procentajul tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe insuficiente în materie de citire, matematică
şi ştiinţe ar trebui să fie mai mic de 15% (de la aproximativ 20% în prezent, pentru toate cele trei.
Atingerea obiectivului ar însemna o scădere cu 250.000 a numărului de tineri cu nivel scăzut al
competenţelor)
• Medie de cel puțin 15% adulţi (grupă de vârstă 25-64) ar trebui să participe în învăţare pe tot
parcursul vieţii (actualul procenteste de 9,3%; atingerea obiectivului ar însemna încă 15 milioane
de adulţi în învăţământ şi formare).
În decursul deceniului trecut, ţările UE şi-au îmbunătăţit sistemele de învăţământ în domenii
cheie, dar au atins doar unul dintre cei cinci indicatori de referinţă stabiliţi pentru 2010, conform noului
raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în învăţământ şi formare.UE a reuşit să-şi
îndeplinească obiectivul de a creşte numărul de absolvenţi de discipline matematice, ştiinţifice şi
tehnologice, printr-o creştere de 37% din 2000 – depășind cu uşurinţă obiectivul de 15%.
Contextul naţional
Repere decizionale în reforma învăţământului preuniversitar
După 2002 s-au produs la nivelul Uniunii Europene progrese fără precedent în realizarea efectivă
a unui spaţiu european extins al educaţiei. Ridicând la rang de principiu respectarea identităţii
naţionale, politica educaţională promovată la nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor
educaţionale şi de formare profesională în perspectiva cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe
cunoaştere.
Reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învăţământului
preuniversitar din România sunt clar identificate– atât în documentele programatice elaborate de
Guvernul României cât şi în cele elaborate de instituţiile europene, respectiv în documentele agreate în
comun de Guvernul României şi instituţiile europene.
Programul de Guvernare–educaţia de bază reprezintă fundamentul întregului edificiu cultural,
profesional şi social al personalităţii umane, fiind un important factor de progres cultural, cu implicaţii
directe asupra stării generale a resurselor umane.
Evaluarea comună a priorităţilor de ocuparea forţei de muncă în România. Conform prevederilor
Parteneriatului de Aderare România– Uniunea Europeană, Guvernul României a realizat împreună cu
Comisia Europeană o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale politicii de ocuparea forţei de
muncă şi a pieţei muncii în România. În cadrul principalelor priorităţi identificate în politica de ocupare,
cu referire la dezvoltarea resurselor umane şi, în mod specific, la formarea profesională iniţială şi
continuă, au fost agreate măsuri concrete care vizează învăţământul preuniversitar. În Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1 din 2011 sunt referiri concrete referitoare la Învăţământul Profesional şi Tehnic din
România.
Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru
calificări din Registrul national al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii,
identificate prin documente strategice de planificarea ofertei de formare regionale, judeţene şi locale.
Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza şi pe baza solicitărilor din partea angajatorilor
privaţi sau ai Agenţiei Nationale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte de
şcolarizare.
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Absolvenţii clasei aXI-a din cadrul filierei tehnologice care au finalizat un stagiu de pregătire
practică (SPP) pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit
prin Cadrul naţional al calificărilor.
Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul
unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii economici ori instituțiile publice cu care unitatea de învăţământ
are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul unor
programe ale Uniunii Europene- componentade formare profesională iniţială.
Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse de
şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri de
muncă pentru absolvenţi, pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit prevederilor legale.
Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente
sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.
Pregătirea prin învăţământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire
profesională a probate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în urma consultării
partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale
validate de comitetele sectoriale.
Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului,
conform Europass.
Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este
reglementat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin metodologie, care se dă
publicităţii la începutul ciclului.
Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, pot urma cursurile învăţământului liceal seral sau cu frecvenţă redusă.
Durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt stabilite de unitatea de
învăţământ, pe baza standardelor ocupaţionale, prin consultarecu angajatorii.
Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de certificare a calificării.
Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării sunt reglementate de Autoritatea
Naţională pentru Calificări.
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Pe baza tuturor informațiilor de mai sus a rezultat analiza PEST.
Analiza P.E.S.T.
Politic
Economic
✓ Obiectivul prioritar al procesului de ✓ Aradul este un oraş cu o bună situaţie
reformă traversat de învăţământul
economică ceea ce se reflectă pozitiv în
profesional şi tehnic preuniversitar îl
potenţialul economic al judeţului;
reprezintă realizarea formării profesionale ✓ Nevoile şcolilor au fost multă vreme
la nivelul celei din ţările Uniunii
neglijate, dar prin trecerea instituţiilor de
Europene, adaptată la cerinţele unei
învăţământ
în
grija
Consiliului
societăţi democratice, în concordanţă cu
Judeţean/Consiliu Local, fondurile alocate
evoluţia pieţei muncii din România;
pentru
satisfacerea
acestora
s-au
✓ Activităţile educative desfăşurate cu elevii
îmbunătăţit considerabil;
trebuie să aibă ca scop realizarea idealului ✓ Consiliul Judeţean Arad alocă fonduri
educaţional
întemeiat
pe
valorile
pentru întreţinerea şi repararea clădirilor,
democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar
pentru consolidarea, precum şi pentru
ţinând cont şi de aspiraţiile societăţii
modernizarea acestora;
româneşti;
✓ Descentralizarea sistemului de învăţământ
✓ Formarea la elevi a unor trăsături pozitive
înseamnă implicit şi creşterea influenţei
de caracter;
comunităţii locale asupra unităţilor şcolare:
✓ Stimularea şi cultivarea demnităţii, a
şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe
spiritului toleranţei, a schimbului liber de
baza nevoilor şi a cererii de educaţie
opinii şi a interculturalităţii.
exprimată de comunitate;
✓ Atragerea agenţilor economici în formarea
iniţială a forţei de muncă prin încheierea
parteneriatelor cu scopul de a susţine
financiar elevii cu situaţie materială
precară şi de a asigura locuri de muncă
după ce elevii termină pregătirea
profesională în cadrul şcolii.
Social
Tehnologic
✓ Majoritatea elevilor provin din mediul
✓ Disponibilitate redusă a agenţilor
economic slab dezvoltat, din familii
economici față de transferul de
numeroase şi nivel de instruire redus, cu
tehnologie în vederea modernizării
venituri modeste, din familii în care cel
dotărilor;
puţin un părinte este în şomaj sau nu
✓ Şcoala beneficiază de calculatoare şi
realizează venituri sigure, ori din familii
tehnică specifică elevilor cu deficienţe
monoparentale;
de vedere, dar evoluţia tehnicii actuale
✓ Copiii proveniţi de la centrele de
determină o uzură morală accentuată a
plasament manifestă probleme specifice
materialelor didactice.
de socializare, de adaptare şi de integrare;
✓ Preţul ridicat al mijloacelor de scris în
✓ Marea majoritate a elevilor care vin în
Braille le face pe acestea greu
şcoala noastră au un nivel de cunoştinţe
accesibile.
redus, ceea ce presupune un efort didactic
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mare
pentru
existente.

acoperirea

lacunelor

ANALIZA MEDIULUI INTERN

Analiza mediului intern se bazează pe:
Rapoartele de activitate din anii şcolari
anteriori (2016 – 2020)
Rapoartele de autoevaluare
întocmite la nivelul catedrelor

anuale,

Concluziile
întâlnirilor
cadrelor
didactice la nivelul ariilor curriculare
În centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi, punctul de
plecare constând în nevoile de pe piaţa muncii şi a măsurii în care şcoala are resursele necesare pentru a
răspunde acestor nevoi. In cadrul şcolii pot fi evidenţiate mai multe grupuri de interese, cu statut de
echipă, subordonate în totalitate interesului generalal şcolii. Menţionăm în acest sens pe cel al elevilor,
profesorilor, părinţilor, managerilor și al reprezentanţilor co-munităţii locale. Între aceste echipe există
interacţiune şi comunicare continuă şi diversificată, considerând că acesta este secretul performanţelor pe
care le-a obţinut şcoala noastră în implementarea reformei la toate nivelurile cât şi în îndeplinirea
atribuţiilor manageriale.
În activitatea de manageriat au fost semnalate şi „conflicte” cu caracter funcţional între aceste
grupuri de interese cu statut de echipă, dar acestea s-au constituit în „forţe pozitive" cu efecte benefice în
atingerea obiectivelor şcolii.
Activităţile instructiv-educative se desfăşoară în unitatea noastră utilizând:
•softuri educaţionale
•accesul laInternet
•videoproiectoare
•aparatura din laboratoare tehnice şi de cultură generală, machete funcţionale, planşe didactice şi
echipamente, maşini unelte din atelierele de instruire practică
•ghiduri didactice, auxiliare curriculare şi suporturide curs.
Şcoala dispune de o bază materială modernă în raport cu alte unităţi similare şi poatea sigura
creştere acalităţii actului instructiv-educativ.
Activitatea didactică la clasă se desfăşoară şi pe baza utilizării de material e didactice auxiliare:
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şi a standardelor de pregătire profesională internaționale pentru a deprinde metode şi practici noi în
vederea creșterii calității actului instructiv/educativ.
Obiectivul: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră a elevilor din şcoală.
Ținta: Elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră.
În anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat periodic activități de consiliere şi orientare pentru
carieră pentru toți elevii claselor a VIII-a și a XII-a și părinții acestora, care au fost ajutați astfel să
descopere:
✓
motivaţia aspiraţiilor şi opţiunilor cu privire la carieră ;
✓
concordanţa, respectiv neconcordanţa între disciplinele de învăţământ preferate şi
rezultatele la aceste discipline şcolare şi intenţiile lor cu privire la viitoarea profesie;
✓
concordanţa/ neconcordanţa între aspiraţiile lor profesionale şi piaţa locală a forţei de
muncă, profesia părinţilor, aptitudini, preocupările extra-şcolare.
Astfel, toți absolvenții clasei a VIII-a își continuă studiile. În pondere de 91,6% se regăsec în
clasele a IX-a din cadrul școlii noastre, iar 8,32% își continuă studiile în alte unități școlare. Absolvenții
clasei a XII-a în pondere de 50% urmează cursurile școlii postliceale, în timp ce 50% dintre aceștia s-au
integrat pe piață forței de muncă.
Şcoala urmăreşte atingerea ţelului principal de educare şi profesionalizare a elevilor cu deficienţe
de vedere prin oferta unei palete cât mai variate de meserii atât în domenii tradiţionale pentru persoanele
cu deficienţe de vedere, cât şi în noi domenii în funcţie de cerinţele pieţei muncii, ale elevilor şi
părinţilor acestora.
Școala oferă următoarele calificări profesionale:
✓
Liceu, filieră teoretică, profil umanist, specializarea filologie
✓
Liceu tehnologic, nivelul 4 de calificare, specializarea în domeniul pregătirii de bază
„silvicultură”, calificarea „Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere”,
✓
Şcoală profesională învăţământ special, nivel 3 de calificare, specializarea în domeniul
pregătirii de bază „Mecanică”, calificarea „lăcătuş mecanic prestări servicii”,specializarea în domeniul
pregătirii de bază „Tehnici poligrafice”, calificarea „tipăritor ofset”,specializarea în domeniul pregătirii
de bază „Industrie alimentară”, calificarea „Brutar- patiser, preparator produse de panificaţie”;
✓
Şcoala postliceală, nivelul 5 de calificare, specializarea „Asistent medical
balneofiziokinetoterapie şi recuperare”
Din punct de vedere al resurselor curriculare există un Curriculum Naţional în baza căruia au fost
elaborate programe şcolare noi, decongestionate, planuri cadru noi, manuale specifice copilului cu
deficienţe vizuale pe baza cărora şcoala noastră şi-a întocmit schema orară adecvată şi a elaborat C.D.Ş.urile şi C.D.L.-urile corespunzătoare.
Au fost întocmite și aplicate regulamentele necesare funcţionării: Consiliului de administraţie,
Consiliului profesoral, Consiliului elevilor. Regulamentul intern a fost reactualizat conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
5079/31.08.2016, prevăzând sarcinile şi responsabilitățile cadrelor didactice, elevilor, personalului
auxiliar și nedidactic din școală.
Curriculum-ul Naţional fixează raportul dintre Curriculum-ul nucleu (trunchi comun),
obligatoriu, prin care am asigurat egalitatea şanselor pentru toţi elevii din învăţământul special şi
Curriculum-ul la decizia şcolii care cuprinde cursurile opţionale stabilite la nivelul disciplinei, al ariei
curriculare şi la nivelul mai multor arii curriculare în cazul învăţământului liceal, pe baza sugestiilor
elevilor, părinţilor şi profesorilor, în funcţie de deficienţele elevilor școlii.
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Elevii Liceului Special „Sfânta Maria” Arad provin din Arad, judeţul Arad sau din alte judeţe ale
ţării. Cei din alte localităţi de provenienţă sunt cazaţi în internatul școlii, și servesc masa la cantina
școlii.
În scopul identificării elevilor cu deficienţe de vedere şi cu deficienţe asociate, şcoala noastră
colaborează cu Inspectoratele şcolare județene şi cu filialele din ţară ale Asociaţiei nevăzătorilor.
Principalii indicatori relevanţi pentru analiza mediului intern sunt prezentaţi în situaţiile şi
tabelele existente în Anexe.
Liceul Special „Sfânta Maria” Arad funcţionează un schimb, cu specificarea faptului că sunt
asigurate ore de pregătire după-amiaza pentru clasele din învăţământul primar şi gimnazial, prin
învăţători-educatori şi profesori-educatori.
Pentru asigurarea procesului didactic şi a activităţilor proprii, şcoala dispune de:
-23 de săli de clasă;
-16 laboratoare şi cabinete: deprinderi de viaţă, masaj, limba română, limbi străine, biologie, fizică,
chimie, informatică (1), psihodiagnoză şi terapii specifice (2), consiliere şi orientare, tehnologie,
geografie, asigurarea calităţii,
-sală mass-media,
-clubul şcolii;
-sală de sport şi teren de sport;
-4 ateliere de instruire practică: tâmplărie, mase plastice, mecanică, industrie alimentară.
În ultimii ani școlari au fost depuse importante eforturi, atât financiare – de la bugetul de stat şi
prin atragere de sponsorizări, cât şi umane – prin folosirea personalului propriu – pentru ca baza
materială a şcolii să acopere necesarul pentru întreg procesul instructiv-educativ. Astfel că în momentul
de faţă fiecare clasă dispune de propria sală, precum şi de resursele necesare derulării în bune condiţii a
orelor de curs în funcţie de specificul fiecărei arii curriculare şi a instruirii practice pentru clasele de
liceu tehnologic și învățământ profesional.
Colaborări internaţionale:
În decursul anilor au fost stabilite relaţii de prietenie şi colaborare şi cu şcoli din alte ţări. Cea
mai lungă durată, de peste 20 ani, o are parteneriatul cu Şcoala Mogaskolans din Svenljunga, Suedia. În
luna octombrie a fiecărui an școlar este prevăzută vizita reprezentanților Şcolii Mogaskolans în unitatea
noastră școalară. Au fost realizate schimburi de elevi şi profesori şi cu şcoala de nevăzători din
Budapesta.
Ca urmare a implicării şcolii în proiecte internaţionale au fost realizată dotarea unui cabinet de
psihodiagnoză – în cadrul proiectului MATRA, susţinut de organizaţia SENSIS din Olanda – şi a unui
cabinet de informatică – în cadrul proiectului de „Implementare a tehnologiilor de acces”, susţinut de
fundaţia VISIO, din Olanda şi EENAT, din SUA.
În urma realizării unui parteneriat cu şcoala Dominikus-Savio Schule din Pfaffendorf, Germania, ulterior
cu Griechburbschule, a avut loc susţinerea unor cursuri privind metodele de educaţia ale elevilor cu
tulburări de comportament, de către d-l prof. Albert Klemens, iar în viitorul apropiat vor avea loc
schimburi de profesori între şcolile noastre.
În anul şcolar 2014-2015 a fost inaugurată o mini-tipografie în cadrul şcolii, ca urmare a
proiectului „Sens pentru viaţă”, derulat de organizaţia Sense International. Această mini-tipografie va
pregăti profesional elevi cu deficienţe multiple într-o calificare cu şanse mai mari pe piaţa muncii.
În ultimii ani școlari au fost desfășurate numeroase activităţi, în special în domeniul extracurricular, dar
cu importante implicaţii în domeniul educaţional şi cel al pregătirii profesionale.
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În anul scolar 2019-2020 se pun bazele unui parteneriat între şcoală şi Asociaţia Club Sportiv
Climb Again care se concretizează prin sponsorizarea şcolii cu un perete de escaladă.
Printre realizările mai semnificative se pot enumera:
✓ Adaptarea programelor şcolare la deficienţele şi particularităţile elevilor.
✓ La Concursul Naţional al Şcolilor pentru Elevi cu Deficienţe de Vedere elevii școlii obținut
rezultate remarcabile, după cum urmează:
- în 2016: la clasa a VIII-a, Boroş Adrian a obţinut premiul I la la Tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor şi premiul III la Matematică, iar eleva Covaci Emanuela a obţinut Menţiune la
Limba şi Literatura Română; (București)
- în 2017: la clasa a XII –a, Truță Ciprian a obţinut premiul II la la Tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor, iar eleva Grigoraș Gabriela a obţinut Menţiune la Limba şi Literatura Română,
(Buzău)
- în 2018: la clasa XII-a - Diplomă participare: Fazekaș Bianca -citire rapidă, Vidinaș Mădălina Llimba și literatura română, Popovici Gabriel - Limba engleză
- în 2019:la clasa a XII-a Grigoraş Gabriela premiul II la Limba şi Literatura Română, clasa a
VIII- a Katona Alexandru menţiune la Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
✓ La Concursul Naţional „Lumea virtuală prin IRIS” desfăşurat la Timişoara elevii participanţi
ai şcolii noastre au obţinut:
- în 2017
• Premiul I – Truţă Ciprian, Căsap Vlad
• Mențiune – Jula Denis.
- în 2018
• Premiul III – Grigoraş Gheorghiţa
✓ S-a continuat proiectul de parteneriat cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, prin care elevii şcolii
au vizionat gratuit mai multe piese de teatru.
✓ Evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, s-au desfăşurat în condiţii corespunzătoare,
conform Metodologiei de organizare și desfășurare a acestora.
✓ Absolvenţii Şcolii Postliceale, ai clasei a XII-a şi ai Stagiilor de pregătire practică, au obţinut
rezultate foarte bune la examenele de certificare a competenţelor.
✓ În luna mai 2016 și iunie 2017 a avut loc vizita delegaţiei din Germania, condusă de d-l prof.
Albert Klemmens, director al Griechburbschule, Germania, unitate școlară cu care Liceul Special
„Sfânta Maria” are un parteneriat de aproximativ 15 ani.
✓ Au fost realizate activităţi comune – serbări şi participarea la concursuri şcolare – în cadrul
proiectului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, în colaborare cu elevi din cadrul
Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad.
✓ Au fost desfăşurate numeroase activităţi extracurriculare şi proiecte educaţionale, dintre care se
disting: aniversarea evenimentelor „Săptămâna Pământului în Arad”, Ziua Europei, participarea
la concursul „Visele copilăriei” - Timişoara, participarea elevilor la spectacole organizate de
Teatrul de Stat „Ioan Slavici” Arad şi de Teatrul de Marionete, participarea la Proiectul
educaţional „Step to my future”- realizat în parteneriat cu ISJ Arad – participare finalizată cu
obţinerea premiului I în 2016 și a unei Menţiuni în 2017.
✓ Şcoala a depus şi a obţinut finanţare pentru proiectul „Viitorul prin ochii noştri” în cadrul
programului european Erasmus+, iar apoi au fost derulate mobilităţi în Portugalia şi Grecia.
✓ De asemenea este de apreciat colaborarea cu Asociaţia Club Sportiv „Climb Again”
39

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

O preocupare permanentă a echipei manageriale o reprezintă colaborarea permanentă a şcolii cu
Consiliul reprezentativ al părinţilor şi dezvoltarea parteneriatului şcoală– comunitate locală.
Pe viitor ne propunem să extindem experienţa de bună practică dobândită în anii anteriori,
organizând în continuare pentru elevi stagii de pregătire practică la agenţii economici din zonă, în
vederea dobândirii competenţelor cerute.
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Oferta educaţională a școlii pentru 2020-2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Învăţământ preşcolar: grădiniţă - 12 locuri
Învăţământ primar:
1 clasă pregătitoare - 12 locuri - deficienţe mintale
0.5 clasă I – 5 locuri – penitenciar
0.5 clasă a II-a – 5 locuri – penitenciar
1 clasă a II-a - 8 locuri - deficienţe mintale
1 clasă a III-a - 8 locuri - deficienţe mintale
0.5 clasă a III-a – 5 locuri – penitenciar
0.5 clasă a IV-a – 5 locuri – penitenciar
1 clasă a IV-a - 10 locuri - deficienţe mintale
Învăţământ gimnazial:
1 clasă a V-a - 12 locuri - deficienţe mintale
1 clasă a V-a – 10 locuri – penitenciar
1 clasă a VI-a - 8 locuri - deficienţe mintale
1 clasă a VI-a – 11 locuri – penitenciar
1 clasă a VII-a - 8 locuri - deficienţe mintale
1 clasă a VII-a – 11 locuri – penitenciar
1 clasă a VIII-a - 8 locuri - deficienţe vizuale
1 clasă a VIII-a – 11 locuri – penitenciar
Învăţământ profesional special:
1 clasă de a IX-a: mecanică - 12 locuri - deficienţe mintale
1 clasă de a IX-a: industrie alimentară - 12 locuri - deficienţe mintale
1 clasă de a X-a: industrie alimentară - 7 locuri - deficienţe mintale
1 clasă de a XI-a: industrie alimentară - 7 locuri - deficienţe mintale
1 clasă de a XI-a: tehnici poligrafice - 12 locuri - deficienţe mintale
1 clasă de a XII-a: mecanică- 8 locuri - deficienţe mintale
Învăţământ liceal:
1 clasă a IX-a: Silvicultură- 12 locuri – penitenciar
1 clasă a X-a: Silvicultură – 16 locuri – penitenciar
Învăţământ postliceal:
1 clasă an I: Sănătate şi asistenţă pedagogică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 15

-

1 clasă an II: Sănătate şi asistenţă pedagogică,Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 14

-

1 clasă an III: Sănătate şi asistenţă pedagogică,Balneofiziokinetoterapie şi recuperare -19

locuri
locuri
locuri
Curriculumul în dezvoltare locală este adaptat cerinţelor agenţilor economici unde se efectuează
stagiile de pregătire practică ale elevilor, iar CDL–urile vizează orientarea pe discipline care facilitează
dezvoltarea competenţelor specifice.
Acţiunile întreprinse de şcoală pentru alegere acalificărilor sunt:
✓ studiide piaţă
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✓ studii de resurse umane referitoare la tendinţele
locale analiza pe bază de chestionare
✓ scrisori desprijin din partea angajatorilor
✓ consultareaplanurilor regionale de acţiune pentru învăţământ– PRAI consultarea planurilor
locale – PLAI
✓ previziunile economice referitoare la dezvoltarea tehnicii.
În stabilirea calificărilor profesionale s-a ţinut cont de :dotare a bazei materiale a şcolii, resursele
umane (cadre didactice), piaţa muncii şi mobilitatea profesională determinată de dezvoltarea abilităţilor
cheie transferabile, care vor sprijini procesul de formare continuă.

Cauzele pierderilor în registrate pe ruta de profesionalizare
la sfârşitul anului şcolar 2018-2019

Criteriul

Total
pierderi
9

Total pierderi în liceu
tehnologic

3
Total pierderi în învăţământ profesional
6
Total pierderi în stagii
de pregătire practicăde
6 luni

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
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Pierderi pe cauze
(număr de elevi)
1
2
2
4
1
1
1
1
5
Sursa: Secretariat şcoală
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La sfârşitul anului şcolar 2019-2020

Criteriul
Total pierderi în liceu
tehnologic

Total pierderi în învăţământ profesional

Total pierderi în stagii
de pregătire practicăde
6 luni

Total
pierderi

17

5

-

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii

Pierderi pe cauze
(număr de elevi)
2
4
11
1
1
3
-

Sursa: Secretariat şcoală

La sfârşitul anului şcolar 2020-2021

Criteriul
Total pierderi în liceu
tehnologic

Total pierderi în învăţământ profesional

Total pierderi în stagii
de pregătire practicăde
6 luni

Total
pierderi

5

4

-

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă
unitate şcolară
Alte situaţii
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Pierderi pe cauze
(număr de elevi)
2
3
2
2
-
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Rata de promovare
RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

CRITERIUL

2015 - 2016
Primar Gimnazial

Total şcoală

1

0,96

Anul şcolar
2017-2018

2016 – 2017

2019-2020

2020-2021

Primar

Gimnazial

Primar

Gimnazial

Primar

Gimnazial

Primar

Gimnazial

0,97

0,95

0.89

0,97

1

0.93

0.94

1

RATA DE PROMOVARE LA LICEU

Clasa
a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a

2015 - 2016
1
1
1
1

2016-2017
1
1
1
1

ANUL ŞCOLAR
2017-2018
2019-2020
0,95
1
0,93
1
1
0,75
0,85
1

2020-2021
0.92
0.66

RATA DE PROMOVARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ

Clasa

2018-2019
1
1
0.5

a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a
SPP

2019-2020
1
1
1
1
-

2020-2021
1
1
1
1
-

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Criteriul

EXAMENUL DE
BACALAUREAT

Total absolvenţi
Total absolvenţi
promovaţi

44

20182019
6

20192020
4

20202021
0

0

1+2

0
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR

Criteriul
EXAMENUL DE
CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR
PROFESIOANLE
nivel 3
EXAMENUL DE
CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR
PROFESIOANLE
nivel 4
EXAMENUL DE
CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR
PROFESIOANLE
nivel 5

20162017
12

20172018
12

20182019
6

20192020
9

12

12

5

6

Respinși

0

0

0

0

0

Total absolvenţi
Total absolvenţi
promovaţi

6

4

6

4

6

3

6

4

0
0

Respinși

0

0

0

0

0

Total absolvenţi
Total absolvenţi
promovaţi

28

23

13

22

15

28

23

13

22

Respinși

0

0

0

0

Total absolvenţi
Total absolvenţi
promovaţi
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20202021
12
12

15
0
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Date privind inserția socio– profesională a absolvenţilor şcolii
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2020
(situaţia la data de 01.10.2020)

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestionare completate de absolvenţi la ridicarea
diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi)

Nivelul de
calificare

Domeniul
de
pregătire
(la înv
prof.) /
Profilul la
lic.tehn.

Şcoală
profesională Mecanică
(niv. 3)
Stagii
Pregătire
Industrie
Practică
alimentară
(niv.3)

În situaţie de
Propria
şomaj,
afacere
neînregistraţi în
Observaţii
(inclusiv ca
evidenţele
(precizări
persoană Înregistraţ
Alte
Continu Angajaţ
AJOFM (dar care
suplimentare
fizică
i în şomaj
situaţi
ă studiile
i
nu sunt angajaţi,
cu privire la
autorizată (AJOFM)
i
nu au venituri şi
alte situaţii,
sau ca
se află în căutarea
etc.)
producător
unui loc de
agricol)
muncă)

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/profi
l şi calificare)

Lucrător lăcătuşerie
mecanică structuri

5

-

-

-

-

-

5

Brutar, patiser,
preparator produse
făinoase

4

-

-

-

-

-

4
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TOTAL pentru nivelul 3
Liceu
Tehnician protecţia
tehnologic
Tehnic
mediului
(niv. 4)
TOTAL pentru nivelul 4
Postliceal
Asistent medical
Sănătate şi
(niv. 5)
balneofiziokinetoasistenţă
terapie şi
pedagogică
recuperare
TOTAL pentru nivelul 5

9

-

-

-

-

-

9

4

2

-

-

-

-

2

4

2

-

-

-

-

2

22

-

-

-

-

-

22

22

-

-

-

-

-

22
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Prognoza privind rezultatele la învăţătură pentru următorii 5 ani
Pentru a îndeplini cu succes sarcinile instructiv-educative, urmărim cunoaşterea caracteristicilor
clasei în ansamblu şi a particularităţilor fiecărui elev înparte, considerând că munca de organizare şi
educarea colectivului clasei nu poate fi concepută fără această studiere atentă.
În vederea stabilirii unor măsuri educative cu scopul realizării unităţii de acţiunea şcolii cu
familia cu o valabilitate mai largă decât acelea care se stabilesc în cursul convorbirilor individuale, se
organizează şedinţele pe clasă cu părinţii. În cadrul acestora se dezbat probleme cu caracter pedagogic în
concordanţă cu interesele şi doleanţele părinţilor şi sunt prezentate lucrări din literatura pedagogică
privind educaţia elevilor. De asemenea, părinţii sunt îndrumaţi să participe la lectoratele cu părinţii
organizate pentru ei la nivelul şcolii.
Realizarea unei prognoze privind rezultatele la învăţătură se face pe baza corelaţiei stabilite între
evaluările iniţiale, predictive şi evaluarea sumativă în vederea creşterii succesului şcolar. Astfel, practica
realizată la agenţii economici parteneri ai şcolii, va stimula permanent elevii să participe activ la
procesul instructiv-educativ şi să obţină cele mai bune rezultate atât la disciplinele de specialitate cât şi
la disciplinele de cultură generală. Bursa profesională acordată elevilor atât de stat cât şi suplimentar de
către agenţii economici parteneri, va determina o frecvenţă mai bună a elevilor. Dorim să ne fidelizăm
elevii şi să le creştem performanţa şcolară şi printr-o mai bună organizare şi diversificare a activităţilor
extracurriculare:activităţi sportive (campionat de şah,de tenis de masă, tenis cu piciorul, baschet, fotbal),
cercuri de lectură, dezbateri pe diferite teme de interes (echipe de dezbateri), activităţi de voluntariat.
Putem concluziona şi în acelaşi timp spera că toate aceste demersuri vor avea un impact pozitiv
asupra devenirii elevilor din punct de vedere educaţional, devenire materializată printr-o mai bună
comunicare, printr-un feedback de ambele părţile gat de nevoi, prin conştientizarea importanţei anilor de
şcoală. Toate aceste lucruri făcute sistematic şi atent vo rconduce cu siguranţala îmbunătăţirea
rezultatelor la învăţătură ale elevilor noştri.

Prognoza privind traiectul profesional pentru următorii 5 ani
Alegerea unui profil nevoilor copilului cu CES poate fi decisivă în dezvoltarea profesională dar şi
personală a acestuia. Activitatea în comuna psihologilor, pedagogilor, părinţilor şi adolescenţilor vizează
comportamentul şi comunicarea elevilor din clasele superioare în timpul activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare când aceştia nu pot soluţiona o problemă de sinestătător.
Pentru a sprijini tineri/adulţii care din diferite motive nu şi -au finalizat studiile în
învăţământul obligatoriu, Liceul Special „Sfânta Maria” participă ca partener asociat la
proiectul „FUTURE- educaţie prin programe de a doua şansă pentru un viitor mai bun”.
Parteneriatul proiectului include Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în calitate de solicitant şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în calitate de partener. Proiectul este implementat în
perioada 31.12.2020- 31.12.2023.

Formarea continuă a personalului școlii
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Angajarea personalului se face în urma concursului (pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic – la nivelul unității școlare) și a celui organizat de ISJ Arad conform METODOLOGIEI CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR, pentru personalul didactic.
Condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, organizarea şi
desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic (completarea normei didactice, pretransfer,
concurs pentru ocuparea posturilor vacante, detaşare, suplinire) sunt stabilite prin metodolgii și
regulamente specifice elaborate la nivel național
Formarea iniţială a cadrelor didactice

Cadre didactice (1)

Din care:
Profesori

Maiştrii instructori

Nr.
Nr.
Nr. total cadre Nr. cadre Procentul
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. total profesor
Procent Nr.
cadre didactic didactice cadrelor
profesori
maiştri maiştri
profesor
i
profesori total
didactic
e
necalificat didactice
necalifica
calificaţ necalifica
i
calificaţ
calificaţi maiştri
e
calificat
e
calificate
ţi
i
ţi
i
e
62
59
3
95.08%
60
57
1
95%
2
2
0

Procent
maiştri
calificaţ
i
100%

Sursa: Secretariatul şcolii
Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice
Numărul cadrelor pe nivel de calificare
Absolve
A două
Masterat
Nr. total nt al unei
instituţie
în
Absolvent
de cadre instituţii
de
domeniul
Definitiv Grad
cursuri
Masterat în
didactice
în
Grad I învăţămâ
specializă
Doctorat
at
II
postuniversit
alte domenii
calificate domeniul
nt
rii sau în
are
postului
superior
domeniul
(*)
absolvită
educaţiei
62
62
17
8
26
7
6
5
4
0
Sursa: Secretariatul şcolii.
Situația formării continue a cadrelor didactice la finalul anului 2020 -2021
Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă
Stagii de
Nr. total Activităţ
Sesiuni informar Cursuri de
Cursuri
de cadre
i
Definitiv
ştiinţific
e
perfecţiona
Grad II Grad I postuniversit Masterat Doctorat
didactice metodice
at
e (2) ştiinţific re (4)
are
(1)
ă (3)
62
62
15
46
2
10
8
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Sursa: Responsabil perfecţionare continuă
Situația formării continue a personalului didactic auxiliar și nedidactic la finalul anului școlar
2020 -2021
Nr.
Număr didactice auxiliare /
Tipul cursului
Crt.
personal nedidactic
1
Personal didactic auxiliar
Adeverinţă
13
-Pregătire psihopedagogică, nivel II
1
Master
2
Personal nedidactic
Certificat de absolvire
9
-Instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale
de igienă
Atestat
1
-Atestat pentru exercitarea profesiei de agent de
securitate
Certificat de calificare profesională
-Bucătar
Agent de securitate
Sursa: Responsabil perfecţionare continuă

Prognoză privind dezvoltarea resurselor umane
Pentru atingerea obiectivelor propuse, una dintre cele mai importante acţiuni care stă la îndemâna
tuturor cadrelor didactice, dar şi a personalului auxiliar și nedidactic, este propria perfecţionare, prin
schimb de experiență sau prin studiu individual.
Școala își propune să:
• promoveze o cultură organizaţională bazată pe inovare
• modernizeze baza materială pentru a asigura calitatea procesului instructiv – educativ în
concordanţă cu exigenţele naționale și europene
• atragă resurse extrabugetare prin sponsorizări şi donaţii
• dezvolte programe de formare continuă în raport cu necesităţile, obiectivele şi cu nevoile
individuale de perfecţionare
• formeze continuu cadrele didactice prin:
✓ propria formare continuă prin activităţi metodice şi psihopedagogice, realizate la nivelul
comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice, al consfătuirilor de specialitate sau prin sesiuni
de comunicări ştiinţifice;
✓ formare continuă prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad
✓ masterate şi cursuri postuniversitare de specializare, doctorate
✓ grade didactice.
• formeze continuu personalul didactic auxiliar și nedidactic prin cursuri de
specialitate/reconversie profesională organizate de diferiți furnizori de formare profesională
Deoarece este evidentă importanţa activităţii de perfecţionare şi de formare ne-am propus
demararea unor astfel de cursuri pe plan local, în cursul anului şcolar 2020-2021, în câteva dintre
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direcţiile de referinţă pentru profilul şcolii noastre: cunoaşterea alfabetului Braille, cunoaşterea
elementelor de psihopedagogie specială, utilizarea aparaturii şi tehnicii de acces.
Efortul de perfecţionare permanentă susține și participarea la simpozioane şi consfătuiri
organizate de I.S.J. Arad sau de către universităţile locale. În acest sens, ne propunem stimularea unui
mai mare număr de cadre didactice pentru a lua parte la astfel de manifestări ştiinţifice.
Pentru a realiza o monitorizare a stadiului proceselor de formare şi perfecţionare a cadrelor
didactice şi a personalului auxiliar și nedidactic, se vor aplica chestionare, vor fi urmărite rezultatele
obţinute de elevi, se vor organiza întâlniri cu părinţii.

Prognoză privind activităţile extracurriculare
Pentru următori ani şcolari, ne propunem următoarele:
- Obţinerea a cât mai multe premii şi menţiuni de către elevii şcolii care participă la Concursul
Naţional pentru şcolile cu elevi cu deficienţe de vedere;
- Concursul Naţional „Floare de colţ”:
⬧ faza judeţeană: obţinerea a cel puţin două locuri I;
⬧ faza naţională: obţinerea a cel puţin o menţiune.
- Concursul Naţional de Şah al Şcolilor pentru elevi cu deficienţe de vedere – Memorial
„Francisc Cori”: obţinerea cel puţin a unui loc II şi menţiune.
- Participarea la Concursul de Şah „Olimpic Games”, organizat pentru elevii cu dizabilităţi.
- În cadrul „Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară”: obţinerea locurilor I – II, la nivel
judeţean.
- La concursul GOOL BALL obţinerea locurilor I sau II.

Reţele parteneriale în care este implicată şcoala
NR
CRT.
1.

NR
CRT

INSTITUŢIA PARTENERĂ
Colegiul Tehnic ,, A. Vlaicu ”, Arad
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă,
Arad

13.

3.

Liceul Special ,,Sava Brancovici”, Ineu

15.

4.

Colegiul Naţional ,, Elena Ghiba Birta”,
Arad

16.

2.

5.
6.
7.

14.

17.

Colegiul Economic Arad
Liceul Special ,, Moldova”, TârguFrumos, Iaşi
Liceul Teoretic Special,, IRIS”,

18.
19.
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INSTITUŢIA PARTENERĂ
Liceul Special pentru Deficienţi de
vedere, Buzău
Centrul Şcolar de educaţie
incluzivă, Baia-Mare
Liceul Teoretic ,, David Voniga”,
Giroc
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, UAV, Arad-Facultatea de
Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi
asistenţă socială
Palatul Naţional al copiilor,
Bucureşti
Grădinţa PP17 ,, Palatul fermecat”
Grădiniţa cu program prelungit
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8.
9.
10.
11.
12.

Timişoara
Liceul Tehnologic Special ,,Regina
Elisabeta”, Bucureşti
Şcoala Gimnazială Specială pentru
deficienţi de vedere, Bucureşti

nr.28, Braşov
20.
21.

Universitatea ,, Aurel Vlaicu”, Arad
Şcoala Profesională Specială Nr. 3
Bucureşti
Centrul Şcolar de educaţie incluzivă, nr.
1, Oradea

22.
23.
24.

Clubul Lions Arad
Fundaţia Sense International
România
INTEGRA Asociaţia Persoanelor
cu Dizabilităţi Mentale Arad
Asociaţia Club Sportiv ,, Climb
Again”, Bucureşti
Asociaţia Nevăzătorilor din
România

Reţele parteneriale cu agenţii economici
NR
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INSTITUŢIA PARTENERĂ
CFR SCRL BRAŞOV, SA
DEPOUL DE LOCOMOTIVE ARAD
KNOSSOS FOOD, SRL
SC „ANGELIA” SRL
C.T.P. ARAD
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE
ARAD
COMPLEXUL MUZEAL ARAD
POLIŢIA DE PROXIMITATE ARAD

ANALIZA SWOT ŞI PRIORITĂŢILE STRATEGICE PÂNĂ ÎN 2023

Analiza SWOT este modalitatea de evaluare a stării generale a unităţii şcolare pe baza căreia a
fost elaborat studiul diagnostic privind stadiul de dezvoltarea ulterioară în care s-a ţinut cont de punctele
tari ale acesteia, pentru eliminarea punctelor slabe, exploatarea eficientă a oportunităţilor identificate şi
care au permis contracararea eventualelor ameninţări.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
S1.1. Colaborarea foarte bună cu administraţia S2.1
Mediul economic sărac şi instabil
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PUNCTE TARI
locală, cu părinţii elevilor, cu şcolile de
nevăzători din ţară, cu Asociaţia
Nevăzătorilor.
S1.2. Colaborare cu şcoli şi organizaţii din
străinătate.
S1.3. Numeroase relaţii de colaborare cu agenţi
economici, pe plan local.
S1.4. Singura şcoală din partea de vest a ţării
care profesionalizează elevi cu probleme
de vedere.
S1.5. Calificări
profesionale
adecvate
deficienţei elevilor, precum şi solicitărilor
agenţilor economici.
S1.6. Sunt utilizate programe şcolare adaptate
deficienţei elevilor.
S1.7. Rezultate bune obţinute la examenele
naţionale, la cele de absolvire a şcolii
postliceale.
S1.8. Cadrele didactice sunt calificate în
proporţie de 100% şi au experienţă în
activitatea cu copiii cu deficienţe.
S1.9. Cadre
didactice
specializate
în
psihopedagogie specială.
S1.10. Cabinete de specialitate cu toate
dotările corespunzătoare.
S1.11. Dotarea
şcolii adecvată nevoilor
elevilor cu deficienţe de vedere.
S1.12. Cabinet de informatică dotate cu
tehnică pentru nevăzători şi ambliopi de
ultimă oră.
S1.13. Un număr mare de cadre didactice
înscrise la cursuri de perfecţionare.
S1.14. Activităţi extracurriculare diversificate
(excursii,
serbări,
schimburi
de
experienţă).
S1.15. Disponibilitatea unor părinţi de a se
implica în educarea elevilor cu deficienţe.
S1.16. Oferirea oportunităţii de cazare şi masă
gratuite, în internatul şi cantina şcolii.
S1.17. Promovarea ofertei educaţionale
S1.18. Revizuirea calificărilor profesionale
conform PLAI şi PRAI şi a cerinţelor
pieţii muncii.
S1.19. Reactualizarea anuală a Planului de
Acţiune al Şcolii.
S1.20. Şcoala
dispune de cabinete de
consiliere şi terapii specifice, precum şi
personal calificat.
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restrânge numărul agenţilor economici
cu care se pot întemeia parteneriate.
S2.2
Insuficienta motivare a agenţilor
economici, din partea instituţiilor
statului,
pentru
realizarea
de
parteneriate cu unităţile de învăţământ
special.
S2.3
Atitudine refractară din partea
unor părinţi în ceea ce priveşte
alegerea unei meserii pentru elev în
acord cu deficienţa acestuia sau care
refuză
acceptarea
handicapului
copilului.
S2.4
Omiterea
unor
calificări
profesionale specifice elevilor cu
deficienţe
de
vedere
din
nomenclatoarele aprobate de MECTS.
S2.5
Lipsa unor reglementări clare în
privinţa şcolilor speciale.
S2.6
Lipsa unor programe speciale
pentru profiluri specifice meseriilor
elevilor cu deficienţe de vedere.
S2.7
Fluctuaţia cadrelor didactice din
cadrul şcolii.
S2.8
Lipsa motivaţiei financiare prin
care să poată fi atras personalul
didactic şi nedidactic în învăţământul
special.
S2.9
Parte din baza materială învechită.
S2.10 Acces limitat la informaţii privind
metode şi strategii didactice actuale în
educarea copiilor cu dizabilităţi.
S2.11 Numărul al activităţilor de natură
birocratică.
S2.12 Fonduri insuficiente pentru a
cuprinde toate spaţile şcolare în
procesul de renovare.
S2.13 Fonduri insuficiente pentru a
realiza
reparaţiile
necesare
la
acoperişul şcolii.
S2.14 Imposibilitatea de degrevare a unei
părţi din norma didactică pentru
personalul implicat în echipele de
proiect cea ce implică un număr redus
proiecte care pot fi iniţiate de şcoală.
S2.15 Capacitate restrânsă, din punct de
vedere financiar şi legislativ, a
instituţiei de învăţământ de a se
implica în sprijinirea absolvenţilor cu
dizabilităţi de a se integra în mediul
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
socio-profesional.
S2.16 Dificultatea obţinerii de informaţii
suficiente cu privire la traseul
educaţional
şi
profesional
al
absolvenţilor şcolii.
S2.17 Participarea
la
proiecte
internaţionale a elevilor şi cadrelor
didactice
S2.18 Copii
provin
din
medii
defavorizate.
S2.19 Bariere în integrarea socială şi
profesională elevilor cu CES.
S2.20 Nivelul scăzut de educaţie al
părinţilor şi instabilitatea la nivel
social şi economic duc la slaba
implicare a acestora în viaţa şcolii.

OPORTUNITĂŢI
S3.1 Cadre didactice pregătite, care dispuse să
concepă programe şcolare adaptate elevilor
cu deficienţe de vedere şi cu deficienţe
asociate.
S3.2 Realizarea unor activităţi extracurriculare
cu sprijinului financiar şi matarial acordat
de cadrele de specialitate ale şcolii.
S3.3 Găsirea unor modalităţi de implicare mai
activă a cadrelor didactice noi.
S3.4 Interesul şi dorinţa copiilor nevăzători şi
ambliopi de a urma cursurile şcolii noastre.
S3.5 Implicarea în actul decizional, într-o mai
mare măsură, a reprezentanţilor părinţilor
şi ai administraţiei locale.
S3.6 Sprijin financiar şi matarial din partea
partenerilor (asociaţii şi şcoli), atât din ţară
cât şi din străinătate.
S3.7 Creşterea
calităţii actului instructiveducativ ca urmare a metodelor şi
practicilor deprinse de la partenerii din alte
ţări, în urma mobilităţi cadrelor didactice
S3.8 Îmbunătăţirea competenţelor elevilor din
clasele de liceu cu dificultăţi şi rezultate
şcolare slabe prin pregătire suplimentară şi
remedială, în cadru proiectului ROSE
S3.9 Formarea profesională continuă a tuturor
cadrelor didactice

AMENINŢĂRI
S4.1 Sprijinul
insuficient,
la
nivel
legislativ,
oferit
învăţământului
special.
S4.2 Reticenţa la nou a unor cadre
didactice.
S4.3 Creşterea abandonului şcolar, datorită
dificultăţilor economice.
S4.4 Desfiinţarea şcolilor speciale printr-o
integrare forţată a elevilor în
învăţământul de masă.
S4.5 Birocraţia excesivă la întocmirea
dosarelor de orientare şcolară a
elevilor cu dizabilităţi.
S4.6 Insuficiente prevederi legislative care
să motiveze agenţii economici la
încheierea
de
parteneriate
cu
instituţiile de învăţământ special
S4.7 Insuficiente pârghii oferite de cadrul
legislativ, care permite familiilor
dezavantajate social să renunţe la
şcolarizarea elevilor cu deficienţe în
favoarea alocaţiei de sprijin.
S4.8 Migrarea spre şcolile de masă a
personalului specializat în educarea
copiilor CES.

S3.10
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Ţinte stategice pentru PAS în bazate pe ţintele strategice din PLAI Arad
Ţinta 1.1 Implementarea măsurilor PLAI în anul şcolar 2020-2021
Ţinta 2.1 Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările PLAI, permanent, până în 2022
Ţinta 2.2 Asigurarea uni învăţământ de calitate la standard europene prin dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale
Ţinta 2.3 Creşterea calităţii instruirii practice şi teoretice respectând nevoile de dezvoltare personală a elevilor în vederea recuperări şi integrării copiilor cu CES în societate
Ţinta 3.1 Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din şcoală.
Ţinta 3.2 Iniţierea de proiecte internaţionale în scopul dezvoltării de noi competenţe pentru cadrele didactice şi al contactului cu sisteme educaţionale europene.
Ţinta 4.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare.
Ţinta 4.2 Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor europene şi în funcţie de deficienţele vizuale ale elevilor.
Ţinta 4.3 Realizarea de parteneriate cu şcoli şi instituţii din Uniunea Europeană în scopul atragerii de resurse şi expertiză în domeniul organizării unor spaţii de învăţare,
instruire practică şi recreere moderne.
Ţinta 5.1 Elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră.
Ţinta 5.2 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a oferii servicii de consiliere şi orientare.
Ţinta 6.1 Solicitarea evaluării externe ARACIP, având în vedere afilierea claselor I-X din penitenciarul ARAD.
Clasele de liceu, a IX-a şi a X-a penitenciar, având calificările prelucrarea lemnului, a fost necesar acest demers în vederea obţinerii autorizării pe următoarele specializări:
-1 clasă filiera Tehnologică, domeniul Silvicultură, învăţământ de zi, calificarea profesională Tehnician silvic şi Expoatări forestiere;
-1 clasă filiera Tehnologică, domeniul Fabricarea produselor din lemn, învăţământ de zi, calificarea profesională Tâmplar universal.
Ţinta 6.2 Ca urmare a cererilor elevilor nevăzători din judeţ şi din ţară s-a solicitat evaluarea ARACIP şi pentru:
-1 clasă program „A doua şansă”, învăţământ de zi nivel primar;
-1 clasă program „A doua şansă”, învăţământ de zi nivel gimnazial;
-1 clasă filiera Umană, domeniul Filologie, învăţământ de zi, calificarea profesionă Limbi moderne.
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CAPITOLUL III - Planul operaţional pentru anul şcolar 2021 – 2022
Obiectivul 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PAS
Ţinta 1.1: Implementarea măsurilor PAS în anul şcolar 2021-2022.
Argument: Îndeplinirea punctului S1.19 (Reactualizarea anuală a Planului de Acţiune al Şcolii) din analiza SWOT pentru a asigura un management eficient şi
stabilirea unor obiective şi scopuri adecvate ameninţarea S4.7 (Inadecvarea PAS conduce la stabilirea unor obiective nerelevante).
Rezultate măsurabile:
- PAS reactualizat în termen şi în concordanţă cu cerinţele PLAI şi PRAI
- Rapoartele de monitorizare
- PAS afişat pe site-ul şcolii
Surse de
Costuri
Indicatori de
Evaluare şi
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
finanţare
performanţă
monitorizare
A.1.1.1. Stabilirea, în cadrul Consiliului profesoral şi al
1
Director,
Decizia de numire a Raport către
Consiliului de administraţie, a echipei de monitorizare şi septembrie director
echipei de
Consiliul de
implementare PAS.
2021
adjunct
monitorizare şi
administraţie
Consiliul
actualizare PAS
profesoral
• Întocmirea listei cu componenţa echipei de
monitorizare.
• Realizarea calendarului acţiunilor monitorizate
A.1.1.2. Reactualizare PAS, în termen şi cu respectarea
octombrie Echipa de
PAS reactualizat
Analize
recomandărilor PLAI
2021
monitorizare şi
comparative,
implementare
date statistice
• Finalizarea procesului de reactualizare PAS în
PAS, membri
termen, conform cerinţelor şi în concordanţă cu
CEAC,
PLAI.
Consiliul de
administraţie
A.1.1.3. Asigurarea accesului la informaţii
Noiembrie Diriginţi,
Venituri
Asigurarea
Site-ul şcolii,
2021CEAC, CA,
proprii din
transparenţei prin
articole în mass
• Încărcarea PAS-ului reactualizat pe site-ul
sponsorizări
postarea pe site-ul
media, pliante.
şcolii şi elaborarea unor materiale şi martie 2021 Echipa de
monitorizare
şi
şcolii
(www.ldva.ro)
diseminarea acestora în rândul beneficiarilor
56

PLAN DE ACŢIUNE

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad
implementare
PAS, Comisia
pentru
elaborarea şi
promovarea
ofertei
educaţionale

a PAS-ului.

Obiectivul 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii
Ţinta 2.1: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările PLAI, permanent, până în 2020
Argument: Îndeplinirea punctului S1.18 (Revizuirea calificărilor profesionale conform PLAI şi PRAI) din analiza SWOT, pentru a contracara efectul punctelor
slabe S2.4 (Omiterea unor meserii specifice elevilor cu deficienţe de vedere din nomenclatoarele aprobate de MECTS).
Ţinta 2.2 Asigurarea uni învăţământ de calitate la standarde europene prin dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale
Argument: Reducerea ponderii impactului punctelor slabe (S 2.17 Participarea la proiecte internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice, S2.18 Copii provin din
medii defavorizate.S2.19 Bariere în integrarea socială şi profesională elevilor cu CES.)
Ţinta 2.3 Creşterea calităţii instruirii practice şi teoretice respectând nevoile de dezvoltare personală a elevilor în vederea recuperări şi integrării lor în societate
Argument: Punerea în practică a oportunităţilor identificate la punctele S3.4 (Interesul şi dorinţa copiilor nevăzători şi ambliopi de a urma cursurile şcolii
noastre.) şi S3.7 (Creşterea calităţii actului instructiv-educativ ca urmare a metodelor şi practicilor deprinse de la partenerii din alte ţări) precum şi S3.8
(Îmbunătăţirea competenţelor elevilor din clasele de liceu cu dificultăţi şi rezultate şcolare slabe prin pregătire suplimentară şi remedială) pentru a asigura
atingerea competenţelor profesionale şi teoretice necesare absolvenţilor şcolii.
Rezultate măsurabile:
- Statistici, analize referitoare la cuprinderea absolvenţilor în forme superioare de învăţământ (liceu, şcoala postliceală, facultate) sau pe piaţa muncii.
- Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă.
- Micşorarea ratei de abandon şcolar din ani terminali, creşterea ratei de participare la examenul de bacalaureat
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
A.2.1.1. Asigurarea accesului la informaţii pentru fiecare
grup ţintă, privind şansele de şcolarizare prin acţiuni de
promovare a şcolii.

Termen

Responsabil

octombrie
2021martie

Responsabil CEAC,
Comisia metodică
Tehnologii, diriginţi,
57

Surse de
finanţare
Sponsorizări

Costuri
lei

Indicatori de
performanţă
Informaţii
complete şi
actualizate

Evaluare şi
monitorizare
Acorduri de
practică,
informaţii
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Site-ul şcolii, site-ul ISJ Arad, publicare PAS,
diseminarea informaţiilor
A.2.1.2. Analiza gradului de corelare a ofertei şcolare cu
recomandările PLAI şi PRAI
• Realizarea unei analize a proiectului planului de
şcolarizare în raport cu PLAI şi prezentarea
acesteia în Consiliul profesoral
A.2.1.3. Identificarea şi implementarea unor măsuri care
vizează creşterea ratei de cuprindere în învăţământul
preuniversitar obligatoriu de 100% a elevilor cu deficienţe
de vedere şi deficienţe asociate din judeţul Arad, precum
şi în cel superior de 85%.
• Eliminarea abandonului şcolar. Monitorizarea
elevilor fără supraveghere şi proveniţi din familii
dezorganizate.
A.2.2.1 Accesarea de proiecte internaţionale în scopul
înlăturării barierelor apărute în integrarea socială şi
profesională a tinerilor cu CES
A.2.3.1. Asigurarea calităţii instruirii practice a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale.
• Prin schimburi de experienţă în proiecte
naţionale şi internaţionale, care să conducă la o
mai bună integrare socială şi profesională.
• Prin diversificarea parteneriatelor cu agenţi
economici
• Stagii de formare a elevilor organizate la
partenerii economici sau la organizaţii
internaţionale de formare profesională, în
proiecte de mobilitate în cadrul programelor

2022

agenţi economici

oferite
beneficiarilor
Realizarea
planului propus

statistice

Informaţii
statistice
privind
cuprinderea
elevilor în
învăţământul
preuniversitar
şi universitar.
Certificate
EuropassMobility

Decembrie
2021

Director,
Consiliul de
administraţie Cadre
didactice, maiştri
instructori,

Decembrie
2021

Director,
Consilier educativ,
Diriginţii de sfârşit
de ciclu , CEAC,
asistent social.

Venituri
proprii

-

Procentul redus
al elevilor care
abandonează
şcoala la - 30%

Decembrie
2021 –
iunie 2022

Director
Director adjunct, ,
echipă implimentare
proiect
Cadre didactice de
specialitate, maiştri
instructori, Agenţi
economici,
Catedra tehnică

Fonduri
europene

-

Aprobare proiect

-

-

Accesarea de
proiecte de
mobilitate
pentru elevi

Mai 2022
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Planul de
şcolarizare

Contracte de
pratică
încheiate cu
agenţii
economici.
Portofolii elevi
Adeverinţe
Diplome
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ERASMUS+.
A.2.2.3.Identificarea şi implementarea unor măsuri care
vizează creşterea ratei de cuprindere în învăţământ
obligatoriu, in TVET şi în învăţământ secundar superior,
astfel încât să micşorăm diferenţa dintre indicatorii
regionali şi benchmarkurile europene. (rata de cuprindere
are valori mici, şi scade odată cu creşterea nivelului de
educaţie. Se inregistreaza şi pierderi mari pe parcursul
şcolarizării)
Rata de abandon, de pierderi scăzuta, cu atenţie speciala
pentru copii fără supraveghere din partea părinţilor
• Dezvoltarea competenţelor cognitive, relaţionale
şi de autodeterminare ale elevilor din ciclul liceal
pentru reducerea abandonului şcolar

decembrie
2021

Comisia de
implementare a
proiectului

Banca
Mondială

În
funcţie
de
necesităţ
ii

Reducerea
abandonului
şcolar cu 30%

Obiectivul 3: Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea în sistemul de formare continuă
Ţinta 3.1: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din şcoală, anual, până în 2022.
Argument: Îndeplinirea punctului S1.13 (Numeroase cadre didactice înscrise la cursuri de perfecţionare.)
din analiza SWOT, în scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale personalului.
Ţinta 3.2: Iniţierea de proiecte internaţionale în scopul dezvoltării de noi competenţe pentru cadrele didactice şi al contactului cu sisteme educaţionale europene.
Argument: Punerea în practică a oportunităţii de la punctul S3.7( Creşterea calităţii actului instructiv-educativ ca urmare a metodelor şi practicilor deprinse de la
partenerii din alte ţări) din analiza SWOT, în scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale personalului.
Rezultate măsurabile:
- Activitatea de informare a întregului personal organizată semestrial.
- Adaptarea resurselor umane din şcoală pentru profilurile cerute pe piaţa muncii la minim 30% din numărul cadrelor didactice.
- Număr de persoane instruite, număr de proiecte şi de parteneri din Uniunea Europeană.
Surse de
Costuri Indicatori de
Evaluare şi
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
finanţare
performanţă
monitorizare
A.3.1.1. Organizarea a unei sesiuni de informare pe semestru asupra
Anual
Responsabil
Numărul
Fişe de
tendinţelor de dezvoltare a sistemului de învăţământ şi planificarea
până în formarea
cadrelor
autoevaluare
măsurilor de intervenţiei la nivelul unităţii şcolare
2022
continuă
didactice
cadre
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Responsabil
arie
curriculară
Tehnologii,.
Responsabil
CEAC:

Organizarea de întâlniri cu cadrele didactice din aria
curriculară „Tehnologii” pentru a analiza prognozele PLAI
pentru informarea şi prevenirea efectelor nedorite (eventuale
disponibilizări datorate regresului demografic şi a structurii
calificărilor profesionale noi în conformitate cu cerinţele
actuale de pe piaţa muncii).

A.3.1.2. Stagii de formare a cadrelor didactice din şcoală organizate la
CCD, partenerii economici, universităţi , organizaţii internaţionale.
• Organizarea unor cursuri de formare la CCD şi la universităţi
în vederea dezvoltării de noi competenţe profesionale sau
reconversie profesională.
• Organizarea unor stagii de formare a resurselor umane de
specialitate la agenţii economici, în vederea actualizării
competenţelor tehnice la tehnologiile moderne existente în
cadrul companiilor/firmelor partenere fie la partenerii
economici, sau la organizaţii internaţionale de formare
profesională, în proiecte de mobilitate în cadrul programelor
ERASMUS+.
A.3.1.3. Organizarea unui curs de iniţiere în scrierea Braille pentru
cadrele didactice nou venite.
• Realizarea de suporturi de curs şi fişe folosite în cadrul
cursului

sfârşitul
anului
şcolar
20212022

Director
Responsabil
cu formare
continuă
Agenţi
economici

buget
judeţean

sfârşitul
anului
şcolar
20212022

Director
adjunct.
Profesori
preparatori

Venituri
provenite din
sponsorizări
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-

instruite

didactice,
interviuri,
chestionare

Numărul
cadrelor
didactice
participante la
formare
Accesarea de
proiecte de
mobilitate
pentru cadre
didactice

portofolii
cadre
didactice,
interviuri

Numărul
cadrelor
didactice
participante

Chestionare,
evaluare finală
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Obiectivul 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare
Ţinta 4.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, până în 2022.
Argumente: Punerea în practică a oportunităţilor oferite de punctele tari S1.10 ( Cabinete de specialitate cu toate dotările corespunzătoare.)
S1.11 (Dotarea şcolii adecvată nevoilor elevilor cu deficienţe de vedere), S1.12 (Cabinete de informatică dotate cu tehnică pentru nevăzători şi ambliopi de ultimă
oră.) din analiza SWOT.
Ţinta 4.2: Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor europene şi în funcţie de deficienţele vizuale ale elevilor, până în 2022.
Argumente: Înlăturarea efectelor negative de la punctul slab S2.10 (Parte din baza materială învechită) identificat în analiza SWOT.
Ţinta 4.3. Dezvoltarea instituţională prin parteneriate cu şcoli şi instituţii din Uniunea Europeană în scopul atragerii de resurse şi expertiză în domeniul organizării
unor spaţii de învăţare, instruire practică şi recreere, moderne.
Argumente: Punerea în practică a oportunităţilor identificate în analiza SWOT la punctele S3.6(Sprijin din partea partenerilor (asociaţii şi şcoli), atât din ţară cât şi
din străinătate), S3.7 (Creşterea calităţii actului instructiv-educativ ca urmare a metodelor şi practicilor deprinse de la partenerii din alte ţări), pentru a asigura
atingerea competenţelor profesionale ale elevilor şi în scopul formării profesionale a cadrelor didactice din şcoală.
Rezultate măsurabile:
- Elaborarea listei de priorităţi pentru investiţii şi reparaţii curente şi capitale
- Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă, igienă şi confort pentru elevii şcolii
Surse de
Costuri
Indicatori de
Evaluare şi
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
finanţare
performanţă
monitorizare
A.4.1.1. Inventarierea necesarului de lucrări de
mai 2022 CEAC,
Buget Consiliul
Recepţia
Procese verbale
reparaţii şi de reabilitare;
Autorităţi judeţene
Judeţean, venituri
lucrărilor în
de recepţie a
propri
graficul stabilit lucrărilor
• Stabilirea priorităţilor de intervenţie
împreună cu factorii locali de decizie.
• Efectuarea lucrărilor de reparaţii
A.4.2.1. Evaluarea necesarului de dotare cu
decembrie Administrator
Consiliul
în funcţie Inventare
Rapoarte de
echipamente. Realizarea unei liste de priorităţi
2021financiar
Judeţean
de
necesitate,
corelat cu strategia ofertei de formare.
iunie 2022 Comisia pentru
Agenţi economici necesarul
Activităţi
gospodărirea
bazei
Sponsori
de
dotare
cuprinse în planul
• Dotarea şcolii cu echipamentele necesare
tehnico-materiale
de acţiune
A.4.3.1.
Dezvoltarea
relaţiilor
comunitare În cursul Director,
şcoli partenere
Numărul
proiecte
parteneriale prin iniţierea unor proiecte cu şcoli şi
anului
Coordonator proiecte
ANPCDEFP
elevilor
Erasmus +,
instituţii din Uniunea Europeană.
2021-2022 internaţionale
cuprinşi în
parteneriat
proiecte
• Amenajarea unor spaţii de învăţare, instruire
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•

practică şi recreere moderne.
Inchierea de proiecte parteneriale cu şcoli
sau instituţii europene

Obiectivul 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră a elevilor din şcoală
Ţinta 5.1: Elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră, permanent, până în 2022.
Argumente: Utilizarea avantajelor oferite de punctul tare S1.20 (Şcoala dispune de cabinete de consiliere şi terapii specifice, precum şi personal calificat),
identificat în analiza SWOT, precum şi eforturi în depăşirea ameninţării de la punctul S4.8. (Insuficiente pârghii oferite de cadrul legislativ, care permite familiilor
dezavantajate social să renunţe la şcolarizarea elevilor cu deficienţe în favoarea alocaţiei de sprijin.)
Ţinta 5.2: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a oferii servicii de consiliere şi orientare, până în 2022.
Argumente: Valorificareapunctelor tari S1.6 (Sunt utilizate programe şcolare adaptate deficienţei elevilor.) şi S1.7 (Rezultate bune obţinute la examenele
naţionale, la cele de absolvire a şcolii postliceale.) identificate în analiza SWOT, prin noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice, referitoare la serviciile
de consiliere şi orientare.
Rezultate măsurabile:
- Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor analizate anual
- Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor organizate de cadrele didactice în parteneriat cu psihologii şi cadre didactice absolvente
a modulului de consiliere şi orientare
Surse de
Costuri
Indicatori de
Evaluare şi
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Responsabil
finanţare
performanţă
monitorizare
A.5.1.1. Aplicarea unor chestionare prin care
Anual,
Diriginţi
Venituri proprii
100 lei
Numărul elevilor
Chestionare,
elevii să îşi exprime opţiunile (elevii claselor a
Noiembrie
Psihologi şcolari
chestionaţi
interviuri, anchete
VIII-a, a XII-a ).
Consilieri
prin interviu,
Profesori
studii de caz
• Înscrierea elevilor la formele superioare
psihopedagogi
de învățământ din cadrul școlii.
A.5.1.2. Inventarierea opţiunilor elevilor.
Anual
Diriginţi
Venituri proprii
Centralizarea
Chestionare,
Decembrie
Psihologi şcolari
opţiunilor
interviuri,tabele
• Prelucrarea datelor colectate şi realizarea
2021
Cadre
didactice
elevilor.
nominale
unui feedback către elevi, părinţi şi
ISJ Arad
centralizate,
profesori - analiza în raport cu cererea
Martie 2022
rapoarte, trasee
pieţei muncii a ofertei şcolare
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A.5.2.1. Cuprinderea cadrelor didactice în cursuri
de formare cu tema consiliere şi orientare pentru
carieră.
• Cuprinderea unui număr cât mai mare de
cadre didactice.

Sfârşitul
anului şcolar
2021-2022

Responsabil cu
formarea continuă
Consilierul
educativ
CCD
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Venituri proprii,
buget Consiliul
Judeţean

-

Cel puţin 70%
dintre cadrele
didactice să fi
absolvit cursuri de
formare.

educaţionale
Numărul Cadrelor
didactice
perfecţionate
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CAPITOLUL IV – Concluzii

Prin prezentul document de planificare PAS 2018 - 2023, se are în vedere:
✓ Educarea şi formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale (cu deficienţe de vedere/
deficienţe asociate), respectând principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării
✓ Asigurarea calităţii ofertei de educaţie prin corelare a acesteia cu cerinţele de pe o piaţă a
muncii dinamică şi cu aspiraţiile individuale ale tinerilor.
✓ Condiţii de învăţare adecvate (resurse umane şi resurse materiale)
✓ Servicii de calitate în vederea asigurării succesului în cariera profesională.
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CAPITOLUL V - Finanţarea planului
Bugetul care susţine PAS 2018-2023 este estimat la 34458 440 lei
astfel:
- de la bugetul de stat = 26 633 440 lei, din care:
- cheltuieli de personal =26 495 940 lei
- ajutoare sociale =2500lei
- burse = 135 000 lei
- de la bugetul local (Consiliul Judeţean Arad) = 7 620 000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 6 845 000 lei
- ajutoare sociale = 775 000 lei
- autofinanţare = 205 000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 205 000 lei
- proiecte europene - când este cazul
- venituri proprii – când este cazul;
- donaţii şi sponsorizări – când este cazul;
- resurse extrabugetare – când este cazul;
Principalele elemente care vizează cheltuielile de personal sunt cele referitoare la salarii (de
bază, indemnizaţii şi sporuri, etc.), contribuţii la asigurările de stat şi pentru constituirea fondului de
şomaj, cheltuieli pentru deplasări, etc.
În ceea ce priveşte cheltuielile materiale ele se regăsesc în :
▪ cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire
▪ curent electric
▪ apă şi canal
▪ poştă şi telefon
▪ abonament pentru cablul de internet
▪ materiale de curăţenie
▪ reparaţii
▪ consumabile pentru serviciile secretariat şi contabilitate
pentru anul şcolar 2018-2019
-

de la bugetul de stat = 5 864428 lei, din care:
- cheltuieli de personal =5.611.593 lei
- ajutoare sociale =8842lei
- burse = 37 056 lei
- despăgubiri civile = 206 937 lei
- de la bugetul local (Consiliul Judeţean Arad) = 1 716 000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 1 547 000 lei
- ajutoare sociale = 108 000 lei
- cheltuieli capital = 61 000 lei
- autofinanţare = 41 000 lei, din care:
- cheltuieli materiale = 41 000 lei
pentru anul şcolar 2020-2021
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Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare de
bază, suplimentară şi complementară - şi indiferent de sursă - bugetul de stat, bugetele locale, venituri
proprii ) exprimat în mii RON.
- buget pe anul anterior - 9188533.00
- buget pe anul în curs - 9670482.00
*sursa RAEI pentru anul în curs

CAPITOLUL V - Consultare, monitorizare şi evaluare

Consultare în vederea elaborării PAS
Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind rodul unei echipe de proiect
care a valorificat foarte bine experienţa fiecărui individ pe baza cunoaşterii preferinţelor şi a înclinaţiilor
spre un anumit rol în echipă, ceea ce a permis valorificarea optimă a potenţialului fiecărui membru din
echipă
În vederea elaborării Planului de Acţiune al Şcolii, echipa de proiect a beneficiat de informaţiile
oferite de PLAI şi PRAI. Consultarea acestor documente a oferit informaţii preţioase referitoare la
direcţiile de dezvoltare şi la liniile de relevanţă ale învăţământului din Zona de dezvoltare Vest şi din
judeţul Arad.
Au fost consultate şi analizate şi documente referitoare la dotarea existentă în momentul
planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada vizată prin proiect.
În stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic de un real folos au fost
planurile de şcolarizare, planurile de învăţământ precum şi programele şcolare pentru fiecare
specializare pe care şcoala o realizează în anul şcolar 2021-2022.

Monitorizare
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2021-2022 urmărindu-se
mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi a resurselor materiale în vederea
realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.
În procesul de monitorizare se urmăreşte :
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea
lor;
- mobilizarea factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc:
- observaţiile;
- discuţiile cu elevii;
- asistenţa la ore;
- sondaje scrise şi orale;
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întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliul de administraţie, Consiliul
profesoral etc.
Responsabilitatea pentru procesul de monitorizare este deţinută de:
- director, prof. Poruşnicu Maria, pentru obiectivele referitoare la oferta educaţională,
încadrarea cu personal a şcolii, stabilirea parteneriatelor;
- director adjunct, prof. Barna Mona, pentru obiectivele referitoare la activitatea
educaţională;
- consilier educativ, prof. Diana Sărac, pentru obiectivele referitoare la activităţile
extracurriculare;
- responsabil Comisia tehnică, prof. Voichiţa Mihăiescu, pentru obiectivele referitoare
la stabilirea şi atingerea competenţelor profesionale.
-

Evaluare
Evaluarea acţiunilor cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii se va face atât pe parcursul derulării
lui şi mai ales la finele anulor şcolari, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face
corecturile necesare pentru un plan managerial viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul
potrivit.
Evaluarea acestui proiect nu poate să-şi propună altceva, decât proceduri prin care să se poată
stabili raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate, precum şi acţiunile corective în situaţii
când performanţa mai mică decât aşteptările.
În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va
acorda atenţie următoarelor elemente :
▪ respectarea misiunii şi a scopurilor;
▪ urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;
▪ analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;
▪ corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;
▪ stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei
ţinte.

Organizarea activităţii de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului

Tipulactivităţii

Responsabilitateamo
nitorizăriişievaluării

Intocmirea seturilor de date care
săsprijine monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor individuale

Frecvenţamonitorizării
lunar

Comisia P.A.S.

Comunicarea acţiunilor corective în
lumina rezultatelor obţinute

semestrial
semestrial
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Analiza informaţiilor privind
progresul realizat în atingerea
ţintelor

Comisia P.A.S.
anual

Stabilirea metodologiei de evaluare, a
indicatorilor de evaluare şi a
impactului asupra comunităţii

Prezentarea generală a progresului
realizat în atingerea ţintelor

Consiliul de
Administraţie

Comisia P.A.S.

Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din
PAS în lumina evaluării

Consiliul de
Administraţie

anual

anual

anual

CONCLUZIE: Aceste monitorizări şi evaluări trebuie să fie făcute în mod colegial şi fără ostentaţie, în
vederea îmbunătăţirii continue a P.A.S. şi prevenirea şi înlăturarea la timp a unor dificultăţi şi
neajunsuri.
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CAPITOLUL VI Concluzii
1. Din analiza datelor disponibile la nivelul şcolii în anul şcolar anterior putem concluziona:
a. În anul şcolar 2016- 2017 în cadrul școlii au fost cuprinşi un număr de 296 elevi,
b. În anul şcolar 2017-2018 în cadrul şcolii au fost cuprinşi un număr de 284 elevi,
c. În anul şcolar 2018-2019 în cadrul şcolii au fost cuprinşi un număr de 184 elevi
d. În anul şcolar 2019-2020 în cadrul şcolii au fost cuprinşi un număr de 247 elevi
e. În anul şcolar 2020-2021 în cadrul şcolii au fost cuprinşi un număr de 313 elevi
pe următoarele nivele::
- Grădiniţă
- Clasele I-IV
- Clasele V-VIII
- ADS (a doua sansă gimnazial)
- Liceu şi liceu tehnologic – învăţământ special
- Învăţământ profesional
- Şcoală postliceală
O mare parte a absolvenţilor şcolii noastre se regăsesc în învăţământul superior sau pe piaţa
forţei de muncă.
Recomandare: realizarea unei evidenţe complete cu privire la categoria tinerilor cu deficienţe vizuale de
vârstă şcolară necuprinşi în sistemul de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea creşterii
ratei de cuprindere (Activitatea A2.2.2).
2. Pe parcursul duratei de şcolarizare există pericolul pierderilor unui număr de elevi din cauze
sociale şi/sau medicale. Aceşti elevi se vor regăsi în societate fără o calificare, fără studii
finalizate cu risc de marginalizare socio-profesională.
Recomandare: Măsuri pentru eliminarea abandonului şcolar; implicarea familiei în educaţia elevilor;
implicarea comunităţii în viaţă şcolii, programe de prevenire a abandonului şcolar. Se recomandă
atragerea tinerilor neşcolarizaţi cu deficienţe vizuale în învăţământul fără frecvenţă / a doua şansă.
3. Rezultatele programelor de consiliere şi orientare derulate până în prezent au demonstrat
influenţele benefice asupra grupului ţintă.
Recomandare: Continuarea şi extinderea programelor de consiliere şi orientare.
4. Evoluţia populaţiei şcolare arată o tendinţă de descreştere pentru perioada imediat
următoare, având ca efect creşterea riscului disponibilizărilor în rândul resurselor umane.
Recomandare: Informarea corectă a personalului didactic asupra acestui risc; organizarea unor cursuri
de reconversie profesională sau specializare multiplă.
În concluzie, prin prezentul document se are în vedere:
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➢ cuprinderea tinerilor cu deficienţe de vedere în sistemul de învăţământ, formarea
profesională a acestora indiferent de deficienţe, de categoria socială sau de categoria de
vârstă;
➢ asigurarea calităţii ofertei educaţionale, corelarea acesteia cu cerinţele viitoare ale pieţei
muncii şi aspiraţiile individuale ale tinerilor;
➢ perfecţionarea continuă a resursei umane;
➢ dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;
➢ lărgirea ofertei educaţionale;
➢ reactualizarea anuală a Planului de Acţiune a Şcolii.

LISTA DE ABREVIERI GLOSAR
AJOFMCCDCDLCDRCJACJRAECLCLDPSFPCNDIPTDGASPCONG
IPTISCED
ISJ Arad
MENPASPDRPIBPLAIPNDPORPRAISNACTVET(Tehnical-Vocational Education
and Training)
VET(Vocational Education and
Training)

Agenţia Judeţeană OcupareForţelor de Muncă
Casa Corpului Didactic
Curriculum în Dezvoltare Locală
Consiliul de Dezvoltare Regională
Consiliul Judeţean Arad
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică
Consiliul Local
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
pentru Formare Profesională
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional
şi Tehnic
Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului
Organizaţii nonguvernamentale
Învăţământulprofesional şi tehnic
Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Ministerul EducaţieiNaţionale
Planul de Acţiune al Şcolii
Planul de Dezvoltare Regională
Produsul intern brut
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
Planul Naţional de Dezvoltare
Planul Operaţional Regional
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
Educaţie şi pregătire în domeniul tehnic şi vocaţional
Educaţie şi pregătire în domeniul vocaţional
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