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1. Prezentarea şcolii : 

1.1 Istoricul şcolii 

 Având în vedere necesitatea şcolarizării copiilor cu deficienţe intelectuale din județul Gorj, în anul 1975 a luat fiinţă, Şcoala Ajutătoare 

Tg-Jiu, la propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi cu sprijinul autorităţilor locale din acea vreme. Astfel, prima promoţie de copii 

expertizaţi cu nevoi speciale a fost în număr de aproximativ 110 copii, înfiinţându-se clase de elevi - media fiind de 12 elevi pe clasă. La 1 

septembrie 1999 Şcoala Ajutătoare şi-a schimbat denumirea în Şcoala Specială Tg-Jiu.  Începând cu 01.09.2006 denumirea unităţii de 

învăţământ a devenit   “Centrul Şcolar pentru educaţie Incluzivă Târgu Jiu”. Şcoala numără 173 preșcolari și elevi organizaţi pe 4 niveluri de 

învăţământ și anume: preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ tehnologic și  23 de formațiuni de lucru. Din punct de vedere al încadrării 



  

începând în anul școlar 2014-2015 funcționează  92 cadre didactice  absolvenți ai diferitelor forme de învățământ superior din domeniul 

psihologiei și psihopedagogiei speciale. 

 

1.2 Aşezarea şcolii - prezentarea contextului geografic 

Din punct de vedere geografic şcoala este aşezată în partea de nord a oraşului Târgu Jiu, în apropierea  malului stâng al râului Jiu şi se învecinează  în 

partea de est cu Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul Aflat în Dificultate, la nord cu Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, la sud, şi vest cu locuinţe particulare. 

1.3. Situaţia elevilor pe clase arată astfel: 

Rezultate învăţătură – sf.an scolar 2013-2014 

Nivel de 

învăţământ 

Nr elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

Nr elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului I 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi pe 

medii 

Corijenţi la 

(nr.obiecte) 

Cu situaţia 

şcolară 

neîncheiată 

Neşcolarizaţi 

/ Neclasificati 

T T T S B FB 1 2 3 4 

T 

 

T 

 

Total cls. I-IV 46 46 46 3 18 25       

din care cls. I 5 3 3 1 0 2       

din care cls. II 18 19 19 0 9 10       



  

din care cls. III 15 16 16 2 4 10       

din care cls. IV 8 8 8 0 5 3       

Total cls. V-X 80 79 79 9 28 42       

din care cls. V 19 18 18 5 6 7       

din care cls. VI 17 18 18 0 6 12       

din care cls. VII 12 12 12 1 4 7       

din care cls. VIII 15 15 15 2 3 10       

din care cls. IX 11 10 10 0 6 4       

din care cls. X 6 6 6 1 3 2       

Total cls. IX-X 

Tehnilogic 29 30 30 8 18 4       

Clasa XI Teh. 13 14 14 3 11 0       

Clasa XII Teh. 16 16 16 5 7 4       

Total unitate 155 155 155 20 64 71       

 

 155 + 9 (gradinita) = 164
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Mişcare –2013-2014 
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Mişcarea elevilor Nr. elevi eliminaţi Nr. elevi eliminaţi Elevi cu note scăzute la purtare 

Plecaţi din 

unitate 

Veniţi din 

alt judeţ 

Veniţi din 

judeţ 

pentru 

absenţe 

pentru alte 

motive 

pentru 

absenţe 

pentru alte 

motive 

Note de 

7 

Note 

sub 7 

din care pt. 

absenţe 

pentru alte 

motive 

T 

 

T 

 

T 

 

T 

 

Total cls. I-IV 46 46 4 0 4         

din care cls. I 5 3 2           

din care cls. II 18 19 1  2         

din care cls. III 15 16 1  2         

din care cls. IV 8 8            

Total cls. V-X 80 79 2 0 1         

din care cls. V 19 18 1           

din care cls. VI 17 18   1         
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din care cls.VII 12 12            

din care cls. VIII 15 15            

din care cls. IX 11 10 1           

din care cls. X 6 6            

Total clasa IX-XII 

Tehnoligic 29 30 0 0 1         

Clasa IX Teh. 13 14   1         

Clasa X   Teh. 16 16            

Total unitate 155 155 6 0 6          

 elevi abandon = 4 

 elevi veniti = 3            

La începutul anului şcolar 2014-2015  = 173 elevi / 23 clase (inclusiv gradinita) 

      Gradiniţă – înscrişi 8 copii 
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1.4 Fluctuaţii ale numărului de elevi ( creştere/descreştere, constant) 

Ca urmare a strategiei de integrare a copiilor cu deficienţe uşoare şi moderate în învăţământul public şi menţinerii elevilor cu deficienţă severă, 

gravă, accentuată pentru care clasele sunt formate din minim 4, maxim 6 elevi,  numărul copiilor din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu 

Jiu este în scădere. 

 

1.5 Rata de cuprindere a elevilor în sistemul de învăţământ special. 

Fiind singura şcoală specială din judeţul Gorj, rata de cuprindere a copiilor cu CES este relativ mică, şi ca urmare a faptului că pentru orientarea şcolară şi 

profesională este definitorie opţiunea părinţilor. În ultima perioadă, se observă o preferinţă a părinţilor de a opta pentru învăţământul public cu structuri de 

sprijin. De asemenea, în special în mediul rural, sunt, încă,  o serie de copii nedepistaţi şi nediagnosticaţi care nu sunt cuprinşi în învăţământul special şi nici nu 

beneficiază de structuri de sprijin. Rata de cuprindere este de aproximativ 75-80 %. 

1.6 Rata abandonului şcolar 

Rata abandonului şcolar este mică, aproximativ 0,13 %  datorită faptului că majoritatea elevilor şi familiile acestora doresc să  finalizeze cursurile, să obţină o 

calificare  prin liceul tehnologic  – special şi să se integreze profesional.  

1.7 Rata repetenţiei  

În învăţământul special rata repetenţiei este foarte mică, 0,12 în anul şcolar 2013-2014, şi este cauzată, în principal de motive de sănătate sau familiale. 
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1.8 Corigenţe  

Adaptarea curriculară şi folosirea programelor de intervenţie personalizată au făcut ca în anul şcolar 2013-2014  să  nu  existate elevi corigenţi. 

 1.9 Frecvenţa 

Participarea la ore de predare şi instruire practică este bună, eventualele absenţe au  cauze obiective datorită situaţiei speciale în care se află unii din elevii 

şcolii din punct de vede al stării de sănătate.  

1.10 Starea disciplinară  

Nu am înregistrat cazuri grave de abateri disciplinare şi nu au fost semnalate, în ultimii ani note scăzute la purtare sub nivelul notei 7. 

1.11 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ.  

La nivelul învăţământului special procentul de trecere de la un nivel de învăţământ la altul este de 98,7 %. Diferenţa este dată de retragerea unui 

elev transferul unui alt elev la o şcoală specială din alt judeţ, ambii absolvenţi ai clasei a VIII-a. 
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1.12 Numărul de angajaţi din şcoală (cadre didactice - titulari / suplinitori, calificaţi/necalificaţi) ; 

Total norme / persoane  

 an şcolar 2014-2015        = 104 N / 102 pers, din care: 

 

1. personal didactic       = 94 N / 92 pers. (6,25 N PCO) 

2. personal didactic-auxiliar      =   5 N /   5 pers. 

3. personal nedidactic       = 10 N /   5 pers,  

din care 5 N vacante 

Total = 92 (87 norma baza/contract + 4 pco) 

Personal didactic angajat:  Total 

- cadre didactice titulare 66 

- cadre didactice titulare detaşate 6 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în 20 
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unitatea de învăţământ+pco 

 

Total = 92 (88 norma baza/contract + 4 pco) 

Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Debutanţi 

45 18 18 11 

 

1.13 Dacă posturile sunt ocupate sau nu.  

Toate posturile declarate vacantei incluse în mişcarea de personal 2014 au fost ocupate. 

1.14 Rata mişcării cadrelor didactice  

După cum se observă din componenţa cadrelor didactice titulare şi suplinitoare la nivel de şcoală, majoritatea sunt titulari, în proporţie de 62%, iar 

din cei 26 de suplinitori, aproximativ 80% revin pe posturi de la un an şcolar la altul. Rezultă, deci o rată scăzută a mişcării cadrelor didactice din 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Târgu Jiu. 

În anul şcolar 2014-2015– Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Târgu Jiu are un număr de 12 cadre didactice titulare şi suplinitoare venite noi şi plecate 2 

cadre. 
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1.15 Spaţiul şcolar/localuri (clase, cabinete, laboratoare, săli de sport, ateliere)  

     Statutul clădirilor, vârsta şi anul ultimei renovări. 

 Grădiniţă Şcoală 

Anul construcţiei 1978 1975 

Anul ultimei reparaţii 2004 2004 

Statutul proprietăţii clădirii De stat De stat 

 

1.16 Starea clădirilor  

 Starea clădirii 

Grădiniţa  Bună Necesită reparaţii 

minore  

Necesită reparaţii 

semnificative 

Şcoala  Bună - - 
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1.17 Dotarea cu principalele utilităţi 

Unitatea de 

învăţământ 

curent 

electric 

sursă 

proprie 

de apă 

canaliza

re 

WC încălzire cu 

combustibil 
în 

şcoală 

în afara 

şcolii 
gaze lichid solid 

şcoala x x x x - x - - 

grădiniţa x x x x - x - - 

 

1.18 Utilizarea spaţiilor 

a) nr. de schimburi în care se învaţă - 2 schimburi 

b) organizarea spaţiului şcolar: 

Facilităţi Număr Tip (dacă este cazul) 

Ateliere şcoală 2 Alimentație publică și turism 

Preprofesionalizare  

Laboratoare -  

Săli de sport 2  
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Sală profesorală 2  

Bibliotecă 1  

Sală de festivităţi 1  

Cabinet kinetoterapie 1  

Cabinete specializate 1  

Sală de stimulare pentru 

copiii cu CES 

1  

Cabinet logopedic 10  

Cabinet de consiliere şcolară 1  

Accesibilităţi pentru copiii cu 

CES (ex. rampe de acces) 

2  

 

 Resursele financiare 

A. Fondurile MEN Gorj  au fost folosite astfel: 

- septembrie 2013 – august  2014: 

 salarii = 3.682 lei 
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 transport elevi = 6.862 lei 

 burse = 5.684 lei 

 ajutor social 100 euro = 2.074 lei  

 

B. Fondurile CJ Gorj  au fost folosite astfel: 

- septembrie 2013 – august  2014: 

 salarii = 3.615.966 lei 

 bunuri şi servicii = 709.245 lei 

 asistenţă socială (alocaţie hrană) = 100.010 lei 

 investiţii – cheltuieli de capital  = 553.312 

 

 Planul de şcolarizare 

Având în vedere dinamica populaţiei şcolare, ne propunem să menţinem şcoala la un număr de clase cel puţin egal cu cel din anul şcolar 2013-2014: 

 ciclul preşcolar  – o grupă  

 ciclul primar – 8 clase  

 ciclul gimnazial 12 clase  

 ciclul inferior al liceului filiera tehnologică – învăţământ special – 2 clase 
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1.19 Ambianţa din  şcoală  

În şcoală domneşte o atmosferă de lucru caracterizată de seriozitate şi maturitate în îndeplinirea sarcinilor din fişa postului fiecăruia. Nu există conflicte de 

muncă, nici între director şi cadre didactice sau alte categorii de personal, nici între cadre didactice şi elevi, părinţi sau aparţinători legali ai copiilor.  

1.20 Mediul social de provenienţă al elevilor  

Din punct de vedere al  mediului social de provenienţă al copiilor putem evidenţia mai multe situaţii şi anume : copii care provin din familii naturale, copii 

orfani care provin din centre de plasament şi copii orfani care provin din plasament de tip familial – asistenţi maternali. 

 În general, nivelul de calificare al  părinţilor este scăzut, o bună parte din aceştia fiind şomeri sau fără venituri. Atmosfera în mediul familial este bună. Nu am 

semnalat cazuri de elevi abuzaţi de familie fie ea naturală sau nu. Din punct de vedere al interesului pentru şcoală, părinţii se împart în mai multe categorii şi 

anume : indiferenţi, dezinteresaţi, interesaţi şi preocupaţi de şcoală. 

 

1.21 Calitatea activităţii corpului profesoral ( vechime, nivel de calificare, grade didactice, participare la cursuri de perfecţionare, participare la programe de 

formare, publicaţii)  

Cadrele didactice din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu au un nivel de calificare ridicat, aceasta reieşind din faptul că în anul şcolar 2013-2014: 

un număr de : 

- 45 cadre didactice au gradul didactic I 

- 18 gradul didactic II 

- 18 gradul definitiv 



  

 15 

- 11 debutanţi 

In ce priveşte vechimea la catedră în învăţământul  special, numărul cadrelor didactice tinere tinde să ia locul celor cu vechime mai mare, astfel : 7 cadre 

didactice debutante, 12 cadre între 2-6 ani, 13 între 6-10 ani, 2 între 10-14, 6 între 14-18, 2 între 18-22, 1 cadru între 22-25, 4 între 25-30 ani, 13 cadre între 30-35, 

4 cadre între 30-35 ani şi 2 peste 40. 

Referitor la perfecţionare, toate cadrele didactice din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu au urmat cursuri de perfecţionare psihopedagogie 

specială în cadrul  diferitelor  universităţi, cum ar fi : Universitatea Bucureşti, C-tin Brâncuşi şi Aurel Vlaicu din Arad.  

1.22 Modul de comunicare  

În Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu există un bun sistem de comunicare între diferitele categorii de cadre didactice  celelalte categorii de 

personal, părinţi, comunitatea locală astfel :  

- întâlniri de lucru şi comunicări, zilnice, ale directorului cu cadrele didactice pe schimburi ; 

- întâlniri periodice ale consiliilor profesorale ale claselor, ale echipelor de lucru (diriginte – profesor sau învăţător educator, logoped, kinetoterapeut, 

psihodiagnostician, psiholog, medic) ; 

- consilii profesorale ; 

- activitatea comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice ; 

- şedinţele şi lectoratele cu părinţii semestrial sau ori de câte ori este cazul ; 

- apariţii în mass-media pentru popularizarea diverselor activităţi desfăşurate în şcoală (activităţi ale SNAC, simpozioane şi schimburi de experienţă, 

activităţi educative şcolare şi extraşcolare, etc. 

- internetul; 

- panouri pe domenii de activitate pe care se postează diverse comunicări 
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1.23 Calitatea managementului şi stilul de conducere.  

Directorul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu este profesor de educaţie fizică şi sport cu o experienţă de 35 ani de predare şi 12 ani de 

activitate managerială în calitate de director şi director  adjunct. În perioada de când a fost numit director a parcurs mai multe forme de perfecţionare astfel : 

- formare continuă domeniul psihopedagogiei speciale – UAV Arad; 

- formare continuă în domeniul managementului educaţional „Managerul noii şcoli româneşti” - UAV Arad ; 

- master în domeniul managementului educaţional – UAV Arad ; 

- cursuri post universitare de formare  continuă în domeniul educaţiei fizice şi sportului – UCB Tg-Jiu 

Stil de conducere democratic prin delegare de sarcini cu participarea la luarea deciziilor a Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral. Principalele 

instrumente sunt Planul de dezvoltare instituţională, Planul managerial anual şi semestrial, rapoarte de analiză, ordine, instrucţiuni, alte documente legislative din 

domeniul educativ. 

1.24 Dimensiunile fizice ale localităţii ( suprafaţa, densitatea populaţiei, populaţia este în creştere/descreştere)  

 suprafaţa oraşului Târgu Jiu (inclusiv comunele suburbane : Băleşti, Drăguţeşti şi Turcineşti)  = 10.255 ha ; 

 populaţia Târgu Jiu-lui la ultimul recensământ din 2011 = 82.504 locuitori; 

 densitatea la ultimul recensământ din 2011 = 1.097 locuitori/kmp (judeţul Gorj); 

 demografia judeţului Gorj la ultimul recensământ din 2011 = 387.308 locuitori.  
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1.25 Situaţia economică locală  

Municipiul Târgu-Jiu a înregistrat, la recensământul populaţiei din anul 2011, un număr de 82.504 locuitori. Se înregistrează un uşor regres demografic prin 

scăderea natalităţii şi prin fenomenul migrator în ţările Uniunii Europene. În anul 2005, oraşul a depăşit 97.000 de locuitori. Aceeaşi uşoară descreştere 

demografică se înregistrează şi în mediul rural şi în celelalte oraşe ale judeţului Gorj.  

Din punct de vedere economic, oraşul se găseşte în declin în ceea ce priveşte industria prelucrătoare, înregistrându-se o puternică dezvoltare a sectorului 

terţiar, unde cererea de forţă de muncă este în continuă creştere, depăşind 30% din totalul acesteia. Industria dominantă în judeţ este cea energetică, în care 

sistemul informaţional este în continuă dezvoltare, lucru care trebuie să stea în atenţia fundamentării planurilor de învăţământ în perioadele următoare. Aşadar 

populaţia şcolară înregistrează o descreştere lentă, dar continuă, cu o dinamică demografică relativ echilibrată pe vârste, sexe şi ocupaţii.  

  Municipiul Târgu-Jiu, reşedinţă a judeţului Gorj, are o populaţie cu un nivel de cultură mediu, cu tendinţă de creştere în perioada actuală. Zestrea culturală 

a oraşului axată pe Ansamblul sculptural „Constantin Brâncuşi”, complex de o mare valoare internaţională, creează o motivaţie accentuată pentru creşterea 

nivelului cultural al populaţiei. 

Structura naţională şi religioasă a populaţiei constituie un element progresiv în această direcţie: 98,9% - populaţie de naţionalitate română, 96% - religie 

ortodoxă, 4% protestantă şi adventistă. 

1.27 Explorarea nevoilor şi problemele comunităţii. 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii organizând servicii educaţionale pentru membrii comunităţii.  

Astfel, copiii din municipiul Târgu Jiu şi localităţile limitrofe beneficiază de asistenţă educaţională în cabinetele specializate de terapia tulburărilor de limbaj, 

kinetoterapie şi terapii specifice. 
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Părinţii beneficiază de consiliere psihopedagogică, psihologică şi de orientare şcolară şi profesională, cadrele didactice din învăţământul public de consiliere, 

programe de informare şi formare profesională în domeniul psihopedagogic. 

1.28 Relaţia şcoală-comunitate  

În Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu funcţionează un grup de profesori specialişti în domeniul psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale 

cu o vastă experienţă în lucrul cu copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora.  

Politica educaţională în domeniul educaţiei speciale şi speciale integrate promovată de MEN şi susţinută prin programe guvernamentale deschide porţile 

unităţilor de învăţământ special şi mută centrul de greutate spre învăţământul de masă. Integrarea copiilor cu handicap moderat şi uşor în învăţământul public 

face ca specialiştii din domeniu să pătrundă în şcolile normale oferind asistenţă educaţională şi deschide larg porţile unităţilor de învăţământ special pentru elevi, 

părinţi cadre didactice.  

Serviciile educaţionale prin cadre didactice de sprijin, învăţământul la domiciliu sau la patul de spital, acţiunile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară, parteneriatele dintre unităţile de învăţământ normal şi special, cu ONG-uri sau agenţi economici fac ca barierele existente până de curând să cedeze. 

În Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu are o relaţie bună cu reprezentanţii comunităţii locale, nu au existat şi nu există motive de conflicte în relaţiile 

mai vechi sau mai recente. 
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1.28 Politicile şcolii privind legătura cu comunitatea 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu va continua să identifice noi modalităţi de a stabili relaţii cu comunitatea locală, prin participarea cadrelor 

didactice la activităţile organizate în şcoala publică, organizarea de întâlniri, simpozioane, seminarii, sesiuni de informare şi formare în domeniul educaţiei speciale, 

participarea la acţiuni comune. 

1.29 Implicarea şcolii în strategia comunitară  

În perioada următoare, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continuă, va desfăşura un program de 

depistare timpurie a copiilor cu cerinţe educative speciale sau dificultăţi de învăţare în vederea cuprinderii în programe educaţionale prin structuri de sprijin.  

În colaborare cu Inspectoratul Şcolar judeţean Gorj – inspecţia pentru învăţământul preşcolar şi inspecţia pentru învăţământ special va desfăşura o campanie 

de informare a educatoarelor din municipiul Târgu Jiu şi judeţul Gorj în legătură cu modalităţile de intervenţie timpurie la preşcolari.  

Va continua activitatea de consiliere a învăţătorilor şi institutorilor în ceea ce priveşte întocmirea programului de intervenţie personalizată şi adaptare 

curriculară. Vom continua programul de consiliere a părinţilor şi cadrelor didactice. 

2. Analiza PEST(E) – analiza contextului politic, economic, social, tehnologic, ecologic ; 

 Contextul politic ( P ) 

 

Politicile educaţionale (CDS şi curriculum nucleu,  schemele orare, planul cadru,  politica descentralizării educaţiei şi creşterea calităţii în educaţie) sunt în 

plină ascensiune, ca de altfel şi politicile de dezvoltare locală şi regională. 
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Politica educaţională propusă de şcoala noastră, este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională. Politica educaţională de după 1989 este 

în deplin acord cu Reforma învăţământului din România şi nu se referă la partidele politice care vin şi pleacă de la guvernare .  

 Contextul economic (E)  

Oraşul Târgu Jiu reprezintă o comunitate care dispune de  resurse economice însemnate, de la marea la mica industrie, comerţul sau IMM-uri 

şi oferă condiţii normale de educaţie şi instruire tuturor elevilor . Forţa de muncă este ocupată în diferite sectoare de : fabricarea articolelor de cauciuc , 

industrializarea lemnului , agricultură, legumicultură şi creşterea animalelor, comerţ , alimentaţie, mica industrie, construcţii, etc.  

 Contextul social ( S ) 

La nivelul oraşului  rata şomajului este mai mica decât în celelalte localităţi ale judeţului.  Majoritatea familiilor care au copii la şcoală, văd prin 

educaţie,  singurul mod de progres al societăţii , realizarea profesională şi materială a cetăţeanului de mâine . Există, totuşi  şi familii , într-un număr 

redus , care pun pe primul plan munca fizică şi acestea folosesc copiii la diferite munci în gospodărie ( muncile agricole , creşterea animalelor, etc. ) 

acest lucru ducând la înregistrarea  de absenţe din partea unor elevi.  

Şcoala  este afectată de familii dezorganizate , numărul acestora fiind destul de mare. În oraş nu există minorităţi etnice sau religioase şi deci, nu există 

probleme în acest sens . 

 Contextul tehnologic ( T ) 

Dotarea şcolii noastre privind tehnologia modernă este foarte bună. Şcoala dispune de 2 laboratoare de informatică, 30 de calculatoare şi 

imprimante noi aflate în dotarea cabinetelor specializate de TTL şi CDS, 5 calculatoare moderne şi performante, imprimante, 2 copiatoare moderne 
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aflate în dotarea serviciului secretariat, contabilitate,  imprimante , Televizoare  color , 1 cameră video, 1 aparat foto digital, cablu TV, conectare la 

INTERNET prin fibră optică. 

3.  Analiza SWOT 

 

Strengs (puncte tari) 

 

 Dotarea cu mobilier nou a claselor, cabinetelor, sălilor de sport 

şi kinetoterapie, a bibliotecii; 

 Cadre didactice calificate capabile să asigure servicii de terapii 

specifice, consiliere educaţională, familială şi profesională şi 

servicii de sprijin pentru copiii cu CES şi dificultăţi de învăţare 

din învăţământul public; 

 Relaţii de parteneriat educaţional cu şcoli publice integratoare 

din municipiu şi judeţ, şi şcoli speciale din judeţele limitrofe, din 

municipiu şi judeţ în cadru Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară; 

 Colaborare eficientă cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, instituţiile de ocrotire, complexe de 

Weaknesses (slăbiciuni) 

 

 Slabă dotare a atelierelor şcoală; 

 Manuale şcolare foarte vechi şi parţial 

deteriorate; 

 Lipa materialelor didactice adecvate specificului 

şi disciplinelor de învăţământ; 

 Dotare precară cu calculatoare a sălilor de clasă; 

 Slaba pregătire, a cadrelor didactice, în utilizarea 

calculatorului; 

 Lipsa spaţiului şi dotării corespunzătoare a 

audiotecii. 
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servicii comunitare; 

 Înfiinţarea Asociaţiei Umanitare „Iunona” 

 Înfiinţarea ludotecii şi buna dotare a acesteia; 

Opportunities (oportunităţi) 

 

 Colaborare bună cu ONG-uri din ţară şi străinătate; 

 Posibilitatea accesării de fonduri prin intermediul Asociaţiei 

„Iunona”; 

 Extinderea parteneriatelor cu unităţi de învăţământ public; 

 Sprijin financiar şi consiliere de specialitate din partea 

Consiliului Judeţean Gorj; 

 Existenţa unor oportunităţi de înfiinţare a unui atelier protejat; 

 Dezvoltarea unor programe educaţionale şi de finanţare; 

 Elaborarea de proiecte. 

 

Threats (ameninţări) 

 

 Gradul scăzut de educaţie şi cultură şi de trai al 

familiilor elevilor; 

 Scăderea interesului pentru educaţie; 

 Migrarea forţei de muncă spre ţările U.E.; 

 Restrângerea de activitate a cadrelor didactice ca 

urmare a integrării elevilor în şcoala publică; 

 Lipsa de interes a agenţilor economici pentru 

integrarea profesională a absolvenţilor 

învăţământului special; 

 Titularizarea absolvenţilor şcolilor normale şi a 

liceelor pedagogice (pentru restrângere de 

activitate sau transfer), lipsiţi de experienţă, în 

detrimentul absolvenţilor învăţământului 

superior de specialitate; 
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4. Viziunea şcolii : 

Şcoala va dezvolta pe toată perioada desfăşurării proiectului următoarele servicii educaţionale transformându-se în centru de resurse pentru comunitatea 

locală: 

- consiliere psihopedagogică; 

- orientare şcolară şi profesională; 

- terapia tulburărilor de limbaj; 

- kinetoterapie; 

- educaţie pentru copii cu deficienţe; 

- informare şi consiliere pentru cadre didactice şi părinţi; 

- orientare a formării iniţiale şi continuă; 

- terapii specifice; 

- asistenţă socială; 

- structuri de sprijin pentru copiii cu dificultăţi de învăţare; 

- învăţământ la domiciliu; 

- cercetare psihopedagogică; 
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- testare şi consiliere psihologică. 

5. Misiunea şcolii  

Dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. 

6. Scopuri/ţinte strategice:  

Rezultă, din analiza SWOT, că vor fi un număr de 4 ţinte strategice, care se vor rezolva într-o perioadă de 5 ani; 

Ţintele  Strategice 

T1 – Dezvoltarea competenţelor sociale şi de comunicare a elevilor în societatea modernă;  

T2 – Formarea şi dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

T3 – Asigurarea calităţii în educaţie; 

T4 – Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii din comunitate; 

7. Opţiuni strategice 

Ţinta Opţiunea 

curriculara 

Opţiunea financiara si 

a dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei 

în resursa umana 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

T 1 Introducerea in Achiziţionarea de Programe de Participarea la 
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Dezvoltarea la 

elevi a 

competentelor 

sociale si de 

comunicare in 

societatea 

moderna. 

CDS a disciplinelor 

legate de 

negociere si 

comunicare 

(inclusiv folosirea 

T.I.C.). 

Promovarea, la 

toate disciplinele 

de studiu, a 

comunicării 

deschise si 

responsabile intre 

profesori si elevi 

Calculat.oare şi 

conectarea la 

Internet 

 

formare a cadrelor 

didactice si a 

părinţilor pentru 

comunicare, 

negociere si 

participare (inclusiv 

T.I.C.) 

programe 

guvernamentale, 

internaţionale sau 

locale în domeniu 
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T 2 

Formarea şi 

dezvoltarea 

autonomiei 

personale şi 

sociale prin 

activităţi ludice 

Disciplinele din 

planul de 

învăţământ pentru 

elevii cu deficienţe 

grave, severe, 

profunde şi 

asociale. 

Activităţile 

terapeutice din 

programa de 

„Terapie 

educaţională 

complexă şi 

integrată” 

Achiziţionarea de 

jocuri, jucării, planşe, 

mijloace moderne 

audio-vizuale(cameră 

video, CD player, DVD-

uri, DVD player, 

televizoare, PC-uri.) 

Programe de 

formare a cadrelor 

didactice si a 

părinţilor pentru 

realizarea 

obiectivelor 

curriculare pentru 

elevii deficienţe 

grave, severe, 

profunde şi asociale 

(inclusiv 

T.I.C.) 

Implicarea comunităţii 

locale: unităţi de 

învăţământ, complexe 

de servicii comunitare, 

centre de tip familial, 

părinţi. CJ, ISJ, CCD, 

Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” 

din Târgu Jiu 

T 3 

Asigurarea 

calităţii în 

educaţie. 

Discipline din 

curriculum 

național pentru 

copii/elevii cu 

dizabilități grave, 

severe sau 

Achiziţionarea de 

mijloace moderne 

audio-vizuale( camera 

video, CD-player, CD 

recorder), de broşuri, 

filme si materiale 

Realizarea unei 

educaţii comlexer, 

prin şcoala a elevilor. 

Programe de 

formare a cadrelor 

Antrenarea autorităţilor 

locale programe de 

educare elevilor și. 

Extinderea acestui 

demers prin 
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accentuate, terapii 

specifice și de 

compensare și 

terapie 

educațională 

complexa țâși 

integrată și 

opţionale în CDS 

vor fi proiectate și 

realizate ținând 

cont de legislația 

din domeniul 

asugurării calității 

în vigoare. 

Prin activitățile 

educative școlare 

și extașcolare se 

continua educația 

în direcția 

îndeplinirii misiunii 

didactice si de 

informare , carte 

școlară și de 

specialitate. 

didactice si educare 

a părinţilor. 

parteneriate cu 

societatea civila, 

atragerea pe aceasta 

tema a partenerului 

occidental. 
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asumate prin acest 

program. 

T 4 

Dezvoltarea 

relaţiilor de 

parteneriat cu 

instituţii din 

comunitate 

 

Educarea elevilor, 

prin disciplinele de 

baza si prin CDS 

pentru parteneriat 

si cooperare in 

comunitate. 

Tipărirea si 

răspândirea in 

comunitate a unor 

materiale 

promoţionale 

(afişe, broşuri etc.) 

Programe comune 

de formare pentru 

cadre didactice, 

părinţi si alţi 

reprezentanţi ai 

comunităţii in 

domeniul 

comunicării si 

negocierii 

Realizarea in 

comun a unor 

activităţi in şcoala 

si extraşcolare, 

angrenarea elevilor și 

părinților în programe 

internaționale de 

parteneriat. 
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8.  Obiectivele : 

 

  T1– Dezvoltarea competentelor sociale şi de comunicare a elevilor în societatea modernă : 

 O1 – să stabilească relaţii interpersonale corecte diferenţiate in funcţie de: vârsta, statut, situaţii concrete; 

 O2 – să achiziţioneze deprinderi de comunicare; 

 O3 – să exerseze deprinderi de comportare civilizată în societate; 

 O4 – să respecte normele de bună convieţuire; 

 O5 – să observe şi să respecte emoţiile şi atitudinile  celor din jur; 

 O6 – să utilizeze corect şi conştient formulele de aprobare – dezaprobare verbală; 

 O7 – să exerseze, adecvat situaţiei, diferite tipuri de relaţii interpersonale. 

 

  T2 – Formarea şi dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 O1 – să folosească corect, obiectele de uz personal; 

 O2 – să aleagă elementele neadecvate / adecvate unui ansamblu tematic; 

 O3 – să construiască întregul din părţile componente; 
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 O4 – să exerseze comportamente de autoservire; 

 O5 – să identifice diferenţe/asemănări între obiecte, fiinţe, fenomene; 

 O6 – să desfăşoare  jocuri având ca temă familia, locuinţa, strada, şcoala, magazinul, etc.; 

 O7 – să folosească corect mijloacele de transport; 

         O8 –să stabilească relaţii de prietenie , de respect în micro şi macro-grupuri; 

         O9 –să manipuleze jucăriile, jocurile în activităţile ludice;  

 

T3 – Asigurarea calităţii în educaţie: 

 O1 – să folosească eficienta curriculum național și cirriculum la decizia școlii ; 

 O2 – să utilizeze eficient resurele materiale și fimanciare ale instituției; 

 O3 – să se preocupe peranent de formarea profesională și dezvoltarea personală; 

 O4 – sa cunoască și să realizeze standardele de calitate ; 

 O5 – să cunoască și să acționeze pentru realizarea misiunii școlii; 

 O6 – să acționeze pentru o cât mai bunî integrare socioprofesională a elevilor și absolvenților; 
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 O7 – să aplice și să participe la programele anpcdefp; 

 

 T4 – Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii din comunitate 

 

 O1 – să comunice şi să stabilească parteneriate cu elevi din şcolile normale, cu sprijinul cadrelor didactice coordonatoare a astfel de programe; 

 O2 – să desfăşoare diverse activităţi extraşcolare în şcoală şi în alte şcoli; 

 O3 – să stabilească relaţii de prietenie cu copiii fără cerinţe educative speciale, în vederea integrării în societate. 

 

9. Planul de dezvoltare instituțională cuprinde:  

 

 Curriculum şi viaţa şcolară;  

 Resursele materiale şi financiare; 

 Resursele umane; 

 Relaţii cu comunitatea; 
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Curriculum şi viaţa şcolară. 

 

Curriculum–ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoala şi comunitate reprezentând:  

 resursele locale pentru instruire ( baza materiala a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii economici );  

 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse ocupaţii, grupe de ocupaţii, meserii şi specializări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în 

zonă.  

Conţinutul curriculum-ului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se 

pregătesc. 

Scopul curriculum-ului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  

 Lărgirea domeniului ocupaţional dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, 

gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;  

 Promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită elevilor să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. 

 

Procesul instructiv-educativ şi formarea continuă 

 

•   Introducerea sistemului AEL educaţional; 

•   Instruirea întregului personal didactic în utilizarea tehnicii de calcul; 
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•   Integrarea orelor din toate ariile în sistem informatizat; 

•   Realizarea unei palete cât mai largi de activităţi extraşcolare 

atât cu elevii externi cât şi cu cei interni; 

•   Transformarea şcolii în centru de resurse; 

•   Stabilirea unui parteneriat real şcoală-familie; 

•  Continuarea studiilor pentru absolvenţii nivelului I de calificare profesională prin nivelul II de calificare profesională; 

•   C.D.S. adecvat; 

•   Pregătirea pentru viaţă şi integrarea în U.E. 

 

Resursele materiale si financiare. 

 

 Conceptualizarea noţiunii de management al administrării resurselor materiale ale unui proiect, ca teorie si practica a conducerii, are ca obiectiv în primul 

rând o eficienta în aprovizionare, în  evitarea întârzierilor, a achiziţionării bunurilor potrivite scopului urmărit, ca si încadrarea într-un anumit buget. 

 Funcţia de management al aprovizionării priveşte capacitatea de a conduce, de a adopta decizii corecte, juste şi performante, care se concretizează în 

practică în emiterea comenzilor de achiziţie.  
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 Managerul întreprinde acţiuni de administrare a resurselor ce constau într-o analiza a  costurilor aferente realizării fiecărui obiectiv al proiectului 

şi urmărirea sistematica a încadrării cheltuielilor efective în nivelul planificat al costurilor. 

 Importanta plasării eficiente a capitalului rezida în faptul de o gestionare adecvată a resurselor pentru a  determina gradul de rentabilitate al unui proiect de 

achiziţie. 

 

 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale 

 

 Dezvoltarea bazei didactice prin dotarea atelierelor şcoală existente cu baza didactico-materială cerută de necesitatea desfăşurării instruirii practice în 

condiţii superioare  

 Amenajarea unui minilaborator de fizică-chimie la standarde moderne; 

 Realizarea unei biblioteci moderne şi a uni punct de informare şi documentare, informatizate, cu sală de lectură; 

 Construirea unui centru de recuperare pentru copii cu deficienţe fizice din şcoala noastră şi comunitatea locală; 

 Modernizarea cabinetelor logopedice, la standarde moderne prin dotarea cu mobilier, aparatură electronică de ultimă generaţie, material didactic nou 

 Amenajarea unei baze sportive în aer liber, a sălilor de sport şi cabinetului de kinetoterapie la standarde europene; 

 Dotarea şcolii cu staţie de radiodifuziune locală 46; 

 Reabilitarea şi dotarea cu mobilier moderna sălilor de clasă din localul A (parţial) şi localul B (în totalitate); 

 Reorganizarea spaţiului din  incinta şcolii; 

- amenajarea unui solar; 
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- miniparc de joacă; 

- spaţiu de parcare; 

- clădire post – control agenţi de pază; 

- alee de acces; 

- iluminatul curţii; 

- centrală termică proprie. 

 

Relaţii cu comunitatea - Parteneriat şi programe interne şi internaţionale 

• Stabilirea de relaţii profesionale cu unităţi şcolare din ţară şi străinătate; 

• Participarea elevilor la concursurile organizate la nivel naţional şi regional; 

• Formarea de colective de profesori pentru elaborarea de lucrări de specialitate; 

• Stabilirea de parteneriate profesionale şi realizarea unui program educaţional tip GRUDVIG  şi eventual COMENIUS; 

• Condiţii ambientale decente; 

• Realizarea unui colectiv – tip familie – cu o structură organizatorică tip reţea; 
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• Întreţinerea localului şcolii prin reparaţii curente efectuate cu finanţare de la buget respectiv din fonduri extrabugetare; 

• Amenajarea cabinetelor pentru activitatea de consiliere ; 

• Oferirea de servicii educaţionale comunităţii locale. 

                                                                                                       

Etapele transpunerii în realitate 

 

În plan maximal avem în scop ridicarea continuă a prestigiului şcolii pentru cuprinderea unui număr cât mai mare de elevi ce CES în procesul instructiv 

educativ şi acordarea de servicii educaţionale; 

Proiectul se derulează în următorii în intervalul 20014 - 2019 având în vedere următoarele: 

 În prima etapă sunt identificate nevoile educaţionale locale şi judeţene, iar oferta educaţională să fie oferită prompt şi la timp; 

 În a doua etapă se vor stabili relaţiile de parteneriat cu structurile locale şi proiectul planului de şcolarizare pentru anul următor; 

 Se vor face demersurile necesare pentru obţinerea resurselor financiare şi a fondului de investiţii pentru realizarea proiectului propus. În acest fel, prin 

îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi instructiv-educative, parteneriatele cu părinţii, colaborarea cu instituţiile locale, Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă din municipiul Târgu Jiu  , judeţul Gorj îşi va menţine şi dezvolta prestigiul şi poziţia de unitate  valoroasă în regiunea Oltenia şi una din cele mai 

bune la nivel naţional. 

 Planul va revizuit periodic. 
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Echipa de proiect : 

1.  Baiu Nicu – director 

2. Ghibu Angeala – profesor,  responsabil Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

3. Sgondea Simona – profesor coordonator programe şi proiecte 
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