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Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

pentru a beneficia de măsurile prevăzute pentru asigurarea independenţei, a 

integrării sociale şi profesionale şi pentru participarea la viaţa comunităţii.(art.26- 

Integrarea persoanelor cu dizabilităţi din Capitolul European al Drepturilor 

Fundamentale). 

  

        Discriminarea directă şi indirectă, dezavantajele financiare şi izolarea socială, 

sunt principalele motive pentru care persoanele cu deficienţe intelectuale sunt mai 

vulnerabile la fenomenul excluderii sociale. Combaterea acestui fenomen este 

responsabilitatea autorităţilor naţionale, regionale şi locale. Este necesară 

stimularea precoce a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru a atinge un 

nivel cât mai înalt în recuperarea şi independenţa acestora. 

 

        Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2024 s-a realizat 

plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care 

activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

        Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a 

resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali 

şi politici îl au asupra activităţii unităţii. 

        Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a 

cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea 

efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea 

"punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de 
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cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate izvorăsc din 

realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de 

educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza condiţiilor socio-economice şi 

proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la nivel 

local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi 

lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Judeţean 

şi Consiliul Local Constanţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa.. S-au luat în 

considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, 

a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, propunerile avansate de 

comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici-

parteneri tradiţionali ai instituţiei. Programele Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc 

sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în această perioadă. Într-

o lume a noului şi al schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi 

practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre 

împlinirea în viaţa privată şi publică. 

        Performanţele obţinute în ultimii ani de Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă”Maria Montessori” se datorează şi cadrelor didactice care dovedesc 

devotament în activitatea lor şi oferă tuturor copiilor programe educaţionale potrivite 

nevoilor lor de dezvoltare. 

        În ceea ce priveşte obţinerea de mari succese ale organizaţiei în timp, împreună 

cu colegii am reuşit, prin acţiunile întreprinse, să fim mai aproape de sufletul acestor 

copii, în momentele în care au nevoie de mângâiere şi linişte sufletească, alături de 

formarea şi dezvoltarea lor optimă în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, 

responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa. 

 

 

I. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV 

 

 SCURT  ISTORIC  AL  ŞCOLII 

 Instituţia a luat fiinţă în anul 1975 sub denumirea de Şcoala Ajutătoare nr. 2 

pentru Deficienţi Recuperabili. Clădirea şcolii a fost construită prin adaptarea unui 

teren de către I.P.J. Constanţa, pe baza unui proiect tip ISART nr.1719/Q1 

respectându-se toate normele în vigoare pentru asigurarea unor condiţii foarte bune 

desfăşurării procesului instructiv- educativ. Din anul 1981 şcoala şi-a schimbat 

denumirea în Şcoala Ajutătoare nr. 2, care în anul 1998 s-a redenumit Şcoala 

Specială nr. 2. Începând cu luna septembrie a anului 2011 şcoala a fost  transformată 

în  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”. Instituţia este 

situată în cartierul I.C. Brătianu în vecinătatea Şcolii Gimnaziale nr.22 „I.C.Brătianu” 

şi are o suprafaţă de 1,10 ha, delimitat la sud-est de strada Plugului, la sud de Şcoala  

Gimnazială nr. 22 „I.C. Brăianu”,  la sud-vest de strada Nicolae Măndoi. 

 

 

 

 



 RESURSELE  UMANE 

CADRE  DIDACTICE 

 

Unitatea şcolară 

 

Centrul Şcolar pentru 

Educație Incluzivă 

M.Montessori 

Nr. total Calificaţi 

Titulari Suplinitori Plata cu ora 

40(2 CCC) 22 2 

 64 64 

 

Studii GR. I GR. II DEFINITIV DEBUTANŢI 

Superioare 29 15 14 4 

Medii 1 1 0 0 

 

- Personal  didactic  auxiliar -  4, 5 norme 

 

- Personal nedidactic  -  5  norme 

 

ELEVI ( 146 înscrişi la începutul anului şcolar)  

      

 

Unitatea şcolară Nr. 

clase 

Nr. total 

elevi 

Preşcolar Primar Secundar 

inferior 

Secundar 

superior 

CŞEI „Maria 

Montessori” 

Constanţa 

20 146 0 53 93 0 

 

Număr total 146  elevi -  din care:  

Clasa pregătitoare 1 clasă 6 elevi 

Clasa I 1 clasă 9 elevi 

Clasa a II-a 2 clase 12 elevi 

Clasa a III-a 2 clase 12 elevi 

Clasa a IV-a 2 clase 14  elevi 

Clasa a V-a 2 clase 15 elevi 

Clasa a VI-a 2 clase 17 elevi 

Clasa a VII-a 2 clase 12 elevi 

Clasa a VIII-a 3 clase 21 elevi 

Clasa a IX-a 1 clasă  9 elevi 

Clasa a X-a 2 clase  19 elevi 

 

 

 



 COMISII  EXISTENTE  LA  NIVELUL  ŞCOLII 

1. Comisia Internă de Expertiză Complexă(CIEC). 

2. Comisia metodică de psihopedagogie specială. 

3. Comisia metodică învăţători- profesori- educatori. 

4. Comisia metodică a diriginţilor  (Consiliere şi orientare). 

5. Comisia metodică de terapii specifice. 

6. Comisia metodică a profesorilor itineranți și de sprijin. 

7. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

8. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în învăţământul 

preuniversitar(CEAC). 

9. Comisia de acţiune în domeniul PSI şi în caz de dezastre. 

10. Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă(SSM). 

11. Comisia pentru Curriculum. 

12. Comisia pentru prevenirea actelor de corupţie în educaţie. 

13. Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră. 

 SPAŢII  ŞCOLARE 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Nr. spaţii Suprafaţa 

m.p. 

Observaţii  

(starea fizică) 

1. Săli de clasă 20  Bună 

2. Cabinete 8  Bună 

3. Laboratoare (IT) 1  Bună 

4. Ateliere 2 82,08 Bună 

5. Sală de sport 1 49,59 Bună 

6. Teren de sport 1 1.270 Bună 

7. Spaţii de joacă Curtea şcolii 285 Bună 

8. Bibliotecă/ CDI 1/1 29,53/24,51 Bună 

►20 săli de curs mobilate cu mobilier nou, compus din module 

individuale pentru fiecare elev ( 8 – 10 module în fiecare sală de curs). 

Fiecare sală de curs este dotată cu dulapuri funcţionale, pentru 

depozitarea materialelor didactice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

►1 atelier pentru abilităţi de viaţă 

 



 

 

 

 
 



►5 cabinete pentru terapia tulburărilor de  limbaj - TTL  - dotate cu 

oglinzi logopedice, calculatoare, instrumentar specific pentru corectarea 

limbajului.  

 
 

 
 

 

► 1 cabinet de psihodiagnoză dotat cu calculator, oglindă logopedică, 

trusa Montessori şi alte materiale şi teste necesare diagnosticării copiilor.  

 

 

 
 

► 1 cabinet de cultura fizică medicală (CFM) - dotat corespunzător cu 

machete şi oglinzi, biciclete ergonomice, aparat pentru dezvoltarea forţei 

musculare, scară fixă, gantere de diferite greutăţi, extensoare, flexori, 

saltele, diferite aparate de recuperare şi corectare fizică. 

 



 
► 1 cabinet de asistenţă socială dotat cu calculator, mobilier adecvat 

consilierii elevilor şi al părinţilor. 

 

 
 

► 1 sală de sport pentru activităţile de educaţie fizică.  

 
► 1 sală interactivă pentru copiii de spectru autist. 

 



 
 

► cabinete funcţionale pentru activitatea de secretariat, pentru activitatea 

de contabilitate, pentru activitatea de manageriat. 

► CDI (Centrul de documentare şi informare) dotat cu un calculator 

conectat a internet şi cu peste 10.000 de volume.  

 

► 1 sală de şedinţe (cancelaria cadrelor didactice), dotată cu mobilier 

corespunzător. 

► 2 spaţii pentru personalul de întreţinere al şcolii. 

►2 spaţii  pentru depozitarea materialului didactic. 

►1 cabinet medical 

►1 sală de calculatoare 

           Începând cu anul 2011 în cadrul şcolii funcţionează şi un complex 

terapeutic ce cuprinde o ludotecă, o camera de stimulare 

multisenzorială, o sala de calculatoare şi  ca urmare a implementării 

proiectului de extindere al şcolii derulat prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară “Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale”, Domeniul Major de intervenţie 3.4 – 



“Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

II.OFERTA  EDUCAŢIONALĂ 

        Scopul  fundamental al şcolii noastre este acela de a forma şi pregăti copiii cu 

cerinţe educative speciale pentru viaţă şi activitate. Se urmăreşte dezvoltarea unor 

capacităţi fizice şi psihice care să – i apropie pe copii de normalitate, dezvoltarea 

compensatorie a unor funcţii care să le suplinească pe cele deficitare, creşterea 

motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, socializarea şi 

relaţionarea cu cei din jur, formarea unor deprinderi cu caracter profesional, 

dezvoltarea însuşirilor de personalitate şi formarea unor comportamente adaptative. 

         Pentru a îndeplini aceste scopuri, activităţile se vor baza pe experienţele 

copilului şi pe posibilităţile comprehensive ale copilului.  

   În cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” 

Constanţa se desfăşoară activităţi educativ-terapeutice, după cum urmează:       

1. În programul de dimineaţă între 8:00 şi 12:00/13:00  - se desfăşoară activităţi 

instructiv-educative conform curriculumului pentru învăţământul special 

pentru elevi cu deficienţe moderate, pentru elevii cu deficienţe severe, 

profunde sau asociate.  

2. În programul de după-amiază  între 12:00 şi 16:00 - elevii sunt angrenaţi în 

activităţi educativ-terapeutice care vizează:  

o formarea autonomiei personale şi sociale  

o activităţi de stimulare cognitivă  

o terapie ocupaţională  

o abilitare manuală 

o ludoterapie  

o cultură fizică medicală  

o terapia tulburărilor de limbaj  

În contextul epidemiologic actual, al pandemiei COVID-19, programul 

școlar se desfășoră în intervalul orar 08:00-13:00. 

3. Activităţi extracurriculare şi extraşcolare în vederea dezvoltării abilităţilor 

necesare adaptării într-o societate mereu în schimbare. 



 

III. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

        Este caracterizată prin profesionalism şi seriozitate. Conducerea şcolii a 

elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind atât 

activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

 

       Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect 

reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.   

        Ţelul nostru major este acela de a-i ghida pe copii spre independenţă, cunoaştere 

şi integrare. Încercăm să le formăm anumite deprinderi de viaţă care să le permită o 

integrare eficientă în comunitate. 

        “Trebuie să-i educăm pe copiii noştri pentru o lume care nu va exista când ei vor 

fi mari, trebuie să învăţăm să se adapteze.” (M.Montessori) 

         În mică sau mare măsură toţi copiii pot înregistra progrese. Trebuie doar 

încurajaţi să-şi formeze acele abilităţi de viaţă independentă. 

         Succesul unei şcoli depinde de numeroşi factori, toţi la fel de importanţi, dar în 

mod deosebit de spiritul care o animă, de filosofia şi etica sa.  

 Respectul pentru ceilalţi. Demnitatea fiecăruia trebuie respectată. Toate 

persoanele care fac parte din instituţia noastră, indiferent că sunt cadre 

didactice, elevi, părinţi, tutori legali sau fac parte din personalul administrativ 

sau nedidactic nu trebuie să fie umilite sau agresate. Fiecare va respecta 

opiniile şi sentimentele celorlalţi. 

 Libertate şi responsabilitate – şcoala acordă libertate tuturor, dar aceasta este 

proporţională cu responsabilitatea. Cel care doreşte să participe la luarea 

deciziilor trebuie să-şi asume şi responsabilităţi. Cel care pretinde libertatea 

trebuie să recunoască regulile şi să se supună lor.  

 În drumul lung al cunoaşterii – misiunea noastră de dascăli este de a-i 

încuraja şi orienta pe aceşti elevi spre a dobândi informaţii pe care le vor folosi 

pe parcursul vieţii. Fiecare elev va învăţa în funcţie de propriile disponibilităţi 

fizice, intelectuale, afectiv-motivaţionale. 

 Comunicare şi cooperare –Trebuie să existe comunicare şi cooperare între 

toţi factorii implicaţi în educaţie. Este necesar un dialog deschis între toţi cei 

implicaţi în educaţia unui copil (părinte-profesor, psihopedagog-logoped-

psiholog) şi să existe multiple forme de cooperare care să-i faciliteze copilului 

învăţarea. 

         Critica este bine venită şi trebuie să fie constructivă. Cel care critică nu trebuie 

să piardă din vedere că atitudinea sa trebuie să ducă la ameliorarea situaţiei. Cel care 

critică pentru a distruge sau pentru a umili nu ajută pe nimeni. 

    În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un 

climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare al membrilor 

instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 

cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

       Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi 

sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi 

sprijină şi evită un control strict birocratic. 

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

cadrelor didactice. 



 

 

 
 

 

 

IV. ANALIZA  SWOT  

 

      Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda 

(tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele 

paliere:  

- resursele umane 

- oferta curriculară 

- resursele materiale şi financiare 

- relaţiile cu comunitatea 

 

 

Resurse umane 

 

 PUNCTE TARI 

  

 Cadre didactice calificate, titulare, cu experienţă în învăţământul special. 

 Un număr mare de cadre didactice absolvente a unor cursuri de perfecţionare 

oferite de diverse instituţii (CCD,  Universitatea Ovidius,  Universitatea Bucureşti 

etc). 

 Cadre didactice care  dispun de competenţe digitale. 

 Cadre didactice tinere, absolvente de psihopedagogie specială. 

 Preocupare continuă a cadrelor didactice pentru adaptarea curriculară pe nivele de 

instruire în funcţie de particularităţile clasei şi particularităţile individuale. 

 Profesori ingineri la activităţile de preprofesionalizare. 

 Număr mare de cadre didactice preocupate de formarea continuă. 

 Existenţa unei Comisii interne de evaluare continuă. 

 Existenţa Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii. 

 Existenţa structurilor de sprijin pentru elevii integraţi prin asigurarea de profesori 

de sprijin. 

 Asigurarea dreptului la educaţie pentru elevii imobilizaţi, nedeplasabili, şcolarizaţi 

la domiciliu prin profesori calificaţi. 

 Profesori mentori pentru asigurarea orelor de practică pedagogică în parteneriat cu 

Universitatea “Ovidius” şi Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, Constanţa 



 Elevi cu rezultate bune la concursurile de educaţie artistico – plastică, la 

întrecerile sportive, concursuri de dans. 

 Elevi fără probleme majore de disciplină. 

 

 PUNCTE SLABE 

 

 Fluctuaţia personalului didactic – stabilitatea cadrului didactic la clasă este o 

condiţie necesară pentru asigurarea unui climat terapeutic eficient. 

 Lipsa profesorilor de sprijin / itineranţi. 

 Nivel scăzut de implicare a familiei în viaţa şcolii. 

 Inexistenţa asistenţei medicale cu program zilnic în unitatea şcolară. 

 Normarea insuficientă a personalului didactic şi nedidactic din cauza rigorilor 

impuse de MENCS. 

 

        OPORTUNITĂŢI 

 

 Identificarea şi intervenţia timpurie în cazul elevilor cu CES încă din grădiniţă, 

din preşcolaritate şi asigurarea structurilor de sprijin.  

 Colaborarea cadrelor didactice cu Universitatea “Ovidius” Constanţa sau cu alte 

universităţi din judeţ pentru practica pedagogică şi practica de specialitate. 

 Dezvoltarea unor parteneriate cu ONG-uri. 

 Implicarea familiei  în viaţa şcolii şi a comunităţii. 

 Dezvoltarea unor relaţii de cooperare între şcoala specială și şcoala de masă în 

vederea derulării unor parteneriate, desfăşurării unor activităţi în comun. 

 Accesarea unor burse pentru cursuri de perfecţionare în domeniul educaţiei 

speciale în ţări cu tradiţie, cu exemple de bune practici în domeniul educaţiei 

speciale. 

 Implicarea şcolii în parteneriate internaţionale. 

 

 AMENINŢĂRI 

 

 Scăderea populaţiei şcolare şi orientarea celor cu deficienţă uşoară spre şcolile de 

masă, a celor cu deficienţe asociate către centrele de zi nu totdeauna cu rezultate 

pozitive. 

 Pensionarea cadrelor didactice cu experienţă. 

 Plecarea cadrelor didactice spre alte domenii mai bine remunerate. 

 Teama cadrelor didactice că îşi vor pierde posturile. 

 Unii dintre părinţi nu conştientizează problemele copiilor lor, nu-şi fixează 

expectanţe realiste, alţii nu ştiu cum să-i ajute în rezolvarea problemelor cu care 

proprii copii se confruntă. 

 Provenienţa elevilor  din familii dezorganizate duce deseori la absenteism şi 

abandon şcolar. 

 

 

 Oferta curriculară 

 

 PUNCTE TARI 

  



 CDŞ bine organizat, atractiv în concordanţă cu posibilităţile copiilor şi elaborat 

astfel încât să stimuleze potenţialul acestora.  

 Programe de intervenţie individualizate.  

 Curriculum special adaptat diferitelor tipuri de deficienţe.  

 Flexibilitate în adaptarea programelor şcolare.  

 Soft – uri educaţionale licenţiate.  

 

 PUNCTE SLABE 

 Manuale vechi – contradicţie la nivelul învăţământului special între programe 

şcolare(noi) şi manuale (vechi). 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 

 Colaborarea şcolii cu instituţii de învăţământ superior de profil. 

 Abonarea şcolii la reviste şcolare de specialitate. 

 CDŞ – ul permite valorificarea abilităţilor individuale. 

 

 AMENINŢĂRI 

 

 Imposibilitatea de a achiziţiona surse de informaţie din lipsa fondurilor. 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) 

beneficiarilor. Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient. 

 

 

Resurse materiale şi financiare 

 

 PUNCTE TARI 

  

 Modificare acoperiş din terasă circulabilă în şarpantă. 

 Mobilier şcolar nou atât în sălile de clasă, cât şi în cabinetele de terapie.  

 Mijloace audio-vizuale şi multimedia (LCD, DVD, copiatoare, aparat foto digital, 

cameră video, imprimante mutifuncţionale, calculatoare, video-proiectoare). 

 Cabinete de terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoză, cultură fizică medicală 

dotate conform standardelor şi cu mijloace  multimedia.  

 Ludoteca şi  atelierul pentru abilităţi de viaţă. 

 Camera de stimulare multisenzorială.  

 Săli de clasă dotate cu aparatură tehnică.  

 Bibliotecă dotată cu peste 10000 de volume.  

 Sala de calculatoare, dotată cu 10 calculatoare, acces la internet, video-

proiectoare.  

 Cabinet TIC dotat cu 5 calculatoare legate în rețea cu acces la internet.  

 Existenţa Centrului de documentare și informare pentru cadrele didactice.  

 O sală de sport amenajată cu  aparate de recuperare. 

 Activarea agendei naţionale SEAP în vederea realizărilor  achiziţiilor publice. 

 

 PUNCTE SLABE 

 

 Dotarea insuficientă a atelierelor de preprofesionalizare.  



 Manuale învechite și neconcordante cu programa școlară.   

 Resurse financiare insuficiente pentru achiziţionarea de material didactic şi pentru 

modernizarea bazei materiale.  

 Izolare termică exterioară - ce necesită reparaţii capitale.  

 Resurse financiare insuficiente pentru achiziţionarea de componente IT. 

 Resurse financiare insuficiente pentru achiziţionarea unui mijloc de transport 

necesar activităţilor extraşcolare, excursii, vizite. 

 

 OPORTUNITĂŢI 

  

 Amenajarea unui teren de sport  pentru copii. 

 Înlocuirea sistemului termic cu cel pe gaz  în vederea economiei financiare. 

 Crearea site-urilor oficiale pentru eficientizarea procedurilor de achiziţii publice. 

 Accesarea de fonduri europene în parteneriat cu Consiliul Judeţean.  

 Atragerea de sponsori, pentru achiziţionarea de mijloace de învăţământ. 

 

  

 AMENINŢĂRI 

 

 Probleme legate de spaţiul necesar  activităţii instructiv-educative.  

 Fonduri insuficiente pentru dotarea claselor.  

 

 

Relaţiile cu comunitatea  

 

 PUNCTE TARI 

 

 Stabilirea unor relaţii eficiente, stabile şi durabile cu autorităţile locale (Primării, 

Consiliul Judeţean, Prefectură, Poliție, Biserică) şi cu agenţii economici.  

 Structura activă şi dinamică a unor membri ai Comitetelor de Părinţi pe şcoală şi 

pe clase.  

 Colaborarea şcolii cu instituţii de învăţământ superior de profil. 

 Parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare 

precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introduc elevii în 

mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

 PUNCTE SLABE 

  

 Lacune ale mecanismelor de comunicare interinstituţionale.  

 Unii părinţi nu acceptă problemele cu care se confruntă copiii, nu valorizează 

educaţia.  

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Stabilirea unei relaţii eficiente cu regia de transport în comun pentru asigurarea 

unor abonamente cu reducere pentru elevii cu dizabilităţi care stau în diferite 

cartiere ale municipiului Constanţa.  

 Implicarea părinţilor în susţinerea şi rezolvarea intereselor şcolii şi rezolvarea 

sarcinilor educaţionale.  



 Sprijinul comunităţii în obţinerea facilităţilor de procurare a echipamentelor - 

donaţii/ sponsorizări pentru ameliorarea bazei materiale.  

 Accesul şcolii la programe europene ce promovează dezvoltarea relaţiilor 

comunitare, a integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  

 

 AMENINŢĂRI 

 

 Lipsa de interes a părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport cu 

evoluţia propriilor copii. 

 Carenţe atitudinale şi comportamentale ale părinţilor. 

 Probleme severe cu care se confruntă unele familii, inclusiv marginalizarea sau 

automarginalizarea unor familii defavorizate. 

 Frecvente schimbări legislative în domeniul învăţământului special fără 

consultarea școlilor de profil. 

 Absenţa mecanismelor eficiente care să faciliteze parteneriatul şcoală – agenţi 

economici. 

 

 

V. ANALIZA PEST(E) 

 

      Analiza mediului extern arată impactul şi tendinţele generale ale celor patru 

stimulatori majori ai schimbării. 

 

 

POLITIC  

      Această analiză a identificat următoarele forţe externe care acţionează asupra 

organizaţiei: politicile şi strategiile guvernamentale, programul de guvernare, mediul 

politic local şi cadrul legislativ privitor la învăţământ. 

      CŞEI „MARIA MONTESSORI” alături de alte instituţii, face parte dintr-o 

societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, fiind supusă 

tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la 

bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările ce susţin punerea în aplicare a 

reformei învăţământului şi reformei managementului şcolar care vizează autonomia 

unităţilor şcolare. Legislaţia cu privire la descentralizare sprijină dezvoltarea 

învăţământului, cu condiţia să fie aplicată până la capăt. Un aspect negativ din punct 

de vedere politic este legat de incoerenţa aplicării politicilor afirmate în legătură cu 

învăţământul(salarizare, investiţii, dotări). Într-un context mai larg, România a aderat 

la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007, ceea ce va favoriza colaborările la 

nivel internaţional şi abordările globale ale învăţării. Pe de altă parte, recent U.E. a 

decis să schimbe politica în domeniul T.I.C.(tehnologiile informatice şi de 

comunicaţie), recunoscând decalajul faţă de U.S.A. şi hotărând la reuniunea de la 

Lisabona, să dezvolte în următorii ani internetul şi să faciliteze şcolilor accesul la 

internet. Contextul politic intern şi internaţional din domeniul educaţiei sunt deci, 

favorabile dezvoltării viitoare a şcolii.  

      Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Constanţa, având 

la bază principiul descentralizării, se dovedeşte eficientă în ceea ce priveşte 

dezvoltarea pozitivă a activităţilor specifice. Din fericire, în urma demarării 

procesului de descentralizare a administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat 

atât rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând în 



limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, precum şi pe acela de partener corect şi 

sincer deschis dialogului.  

      Cadrele didactice aderă la politicile naţionale şi internaţionale privind drepturile 

persoanelor cu nevoi speciale şi la egalitatea de şanse. În acelaşi sens şi Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Constanţa prin strategia adoptată, sprijină dreptul la educaţie al 

grupurilor dezavantajate, al copiilor cu C.E.S, iar Consiliul Judeţean acordă o mare 

atenţie unităţilor de învăţământ special, susţinându-le în demersurile întreprinse de 

acestea. 

 

 

 ECONOMIC 

       Această analiză se ocupă de variabilele economice cheie. Variabilele economice 

includ mediul de afaceri local, creşterea nivelului de investiţii în judeţul Constanţa şi 

programele de finanţare existente la acestă dată în sistemul de învăţământ local.  

       La nivelul oraşului, există o relansare economică, fapt care influenţează pozitiv 

posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari în învăţământul special.     

      CŞEI „MARIA MONTESSORI”a beneficiat de fonduri de investiţii generoase 

din partea Consiliului Judeţean Constanţa pentru reabilitarea infrastructurii, cu scopul 

asigurării unui proces educaţional de calitate. 

      Nivelul scăzut al câştigurilor lunare din familiile elevilor, influenţează negativ 

posibilitatea acestora de a asigura resurse financiare care să susţină educaţia. 

 

 

SOCIAL 

      Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite 

faţă de problematica educaţiei. Numai prin eforturile noastre putem dezvolta relaţii de 

colaborare cu părinţii pentru a le insufla o atitudine pozitivă faţă de şcoală. În context 

legal, elevii beneficiază din anul 2015 de alocaţie de hrană, rechizite, îmbrăcăminte, 

transport, iar din anul 2019 și de burse sociale pentru motive medicale. 

          

 

TEHNOLOGIC 

      Pe plan naţional şi internaţional se constată un accent sporit pus pe tehnologia 

informaţiei şi comunicării. 

      La nivelul unităţii există un laboratoar dotat cu calculatoare, conexiune la internet 

şi tablă interactivă. Există de asemenea conexiune wireless în fiecare sală de clasă și 

un videoproiector inteligent Epson. Totuşi este necesară suplimentarea tehnologiei, 

care ar trebui să fie accesibilă la nivelul fiecărei clase de elevi, pentru a asigura 

activităţi stimulative şi interactive, ca de exemplu, laptopuri, tablete, videoproiector. 

       Pentru a eficientiza procesul instructiv- educativ al cadrelor didactice, le sunt 

puse la dispoziţie imprimante, copiatoare, plastifiatoare, scannere.  

 

 

ECOLOGIC 

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

Preocupările în domeniul ecologic, din grijă pentru generaţiile următoare, au în vedere 

reducerea poluării, reciclarea şi refolosirea materialelor. În acest sens şcoala participă 

la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice şi partenerii 

din educaţie. 

 



VI. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

 

VI.1.VIZIUNEA 

„Să nu faci niciodată pentru un copil ceea ce poate face singur” 

Maria Montessori 

        Asigurăm participarea la educaţie a tuturor copiilor, promovând 

diversitatea şi egalitatea, având în vedere învăţarea individualizată şi dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă independentă. 

 

Convingerile noastre sunt: 

 Fiecare copil este unic.  

 Toţi copiii pot învăţa.  

 Orice copil, ca membru al comunităţii, trebuie privit ca o persoană cu drepturi 

şi şanse egale la educaţie şi dezvoltare plenară. 

 Elevii au nevoie nu doar să demonstreze însuşirea cunoştinţelor şi a 

deprinderilor, ci să fie antrenaţi în activităţi practice în care se confruntă cu 

rezolvarea unor probleme reale. 

 Elevii învaţă în moduri diferite, de aceea trebuie să dispună de variate tehnici 

care să sprijine învăţarea.  

 Atitudinea pozitivă, optimistă a profesorilor stimulează activitatea de învăţare 

a elevilor. 

 Fiecare elev trebuie evaluat individual, pentru a cunoaşte nevoile fizice, 

emoţionale, intelectuale şi sociale ale fiecăruia. 

 Imaginea de sine a elevului este îmbogăţită de relaţia pozitivă, respectuoasă 

dintre elevi şi profesori.  

 Elevii învaţă să ia decizii şi să-şi asume responsabilităţi într-un mediu 

educaţional stimulativ. 

 Profesorii, părinţii şi comunitatea în care se află şcoala trebuie să îşi asume 

responsabilitatea pentru îndeplinirea misiunii şcolii. 

 

 

VI.2. MISIUNEA 

Misiunea noastră este de a încuraja, de a sprijini şi de a  îmbunătăţi potenţialul 

de dezvoltare al elevilor noştrii, în parteneriat cu familiile acestora şi cu comunitatea 

locală, cu scopul de a le construi abilităţi de viaţă independentă pentru o integrare 

eficientă în societate. 

 

 

VI.3.ŢINTE STRATEGICE / OPŢIUNI STRATEGICE 

 

 

Asigurarea şanselor egale şi sporirea accesului la educaţie  prin adaptarea 

ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile şi posibilităţile elevilor 

 

Operaţional această ţintă strategică se poate atinge prin: 

 

 Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu nevoile şi posibilităţile elevilor. 

 Stimularea interesului pentru şcoală al elevilor prin implementarea programelor 



guvernamentale de protecţie socială. 

 Aplicarea curriculumului la clasă pe bază de metode didactice moderne, folosind  

instruirea asistată pe calculator şi utilizând mijloace didactice şi auxiliare 

curriculare care să crească atractivitatea orelor. 

 Continuarea procesului de informatizare al şcolii. 

 Aplicarea prevederilor legislative privind asigurarea calităţii în educaţie. 

 Educaţia pentru integrare socio-profesională a elevilor. 

 Construirea/reabilitarea infrastructurii şcolii. 

 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi a parteneriatelor 

 

Operaţional această ţintă strategică se poate atinge prin: 

 

 Constituirea şi responsabilizarea unui grup de lucru pentru derularea de 

parteneriate. 

 Dezvoltarea relaţiilor cu părinţii, cu şcolile incluzive, cu ONG-uri, cu diverse 

instituţii. 

 Sensibilizarea autorităţilor locale în acordarea de fonduri pentru ameliorarea bazei 

materiale şi crearea climatului optim de învăţare. 

 

Implementarea programelor ABA, PECS & TEACCH ( terapii specifice ) la 

nivelul claselor cu elevi diagnosticaţi cu tulburări de spectru autist 

 

Operaţional această ţintă strategică se poate atinge prin: 

 

 Realizarea unor programe individualizate de lucru unu la unu. 

 Implementarea programelor la clasă care au drept scop schimbarea 

comportamentală a elevilor. 

 Evaluări periodice a copiilor în vederea îmbunătăţirii programelor de lucru. 

 Asigurarea bugetului necesar pentru formarea cadrelor didactice.   

 

 

Accesarea unor fonduri europene prin implementarea unor proiecte europene 

 

Operaţional această ţintă strategică se poate atinge prin: 

 

 Constituirea şi responsabilizarea unui grup de lucru pentru derularea de proiecte 

europene Proiecte Bilaterale, Proiecte Multilaterale, Proiecte Erasmus. 

 Mediatizarea existenţei unor granturi oferite de Consiliul Europei prin intermediul 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

 

Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente 

 

Operaţional această ţintă strategică se poate atinge prin: 

 

 Atragerea de fonduri de la bugetul local, bugetul naţional, comunitatea europeană 

şi din sponsorizări. 



 Formarea specifică prin programe acreditate a personalului implicat în achiziţiile 

publice. 

 Dotarea cu mobilier şcolar nou a spaţiilor de şcolarizare. 

 Dotarea cu mijloace și dispozitive IT, cât şi cu materiale didactice a claselor.  

 Racordarea la rețeaua de gaze naturale a unității școlare. 

 Realizarea lucrărilor de finisaje interioare (pardoseală pentru holurile unității 

școlare și casa scărilor). 

 Amenajarea unui teren de sport. 

 Colaborare permanentă cu Consiliul Judeţean pentru finanţarea obiectivelor 

propuse. 

 Stabilirea de relaţii contractuale cu finanţatori şi executanţi. 
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