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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

• Legea educației naționale nr. 1/2011 

• Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației 

• Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 

• H.G. nr. 765 / 10.09.2020 pentru modificarea H.G. nr. 24 / 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării 

• O.M.E.N. nr. 5115 / 2014 privind aprobarea R.O.F.U.I.P. 

• O.M.E.C. nr. 5447 / 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

• Legea nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

• Ordinul comun M.E.C. și M.S. nr. 5487 / 1494 / 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

• O.M.E.C. nr. 5545 / 10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, Anexă la O.M.E.C. nr. 

5259 / 12.11.2019 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar modificat și completat prin 

O.M.E.C. nr. 4303 / 21.05.2020 

• Ordinul M.E.C.I. nr. 5132 / 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte 

• Ordinul M.E.N. nr. 3597 / 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic 

auxiliar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143 / 2011 

• O.M.E.N. nr. 3191 / 20.02.2019 privind structura anului școlar 2020 – 2021 

• O.M.E.N. nr. 4619 / 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de înv. preuniversitar 

• Ordin 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; Instrucțiunea nr. 1 / 16.05.2018 privind aplicarea unitară la 

nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzute în codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat 

prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600 / 2018 

• Ordin nr. 4831 / 30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământ preuniversitar 

• O.M.E.N.C.Ș. nr. 4664 / 02.08.2016 privind aplicarea unor acte normative  

• Alte ordine, notificări și precizări ale M.E.C.:  
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o O.M.E.N. nr. 4694 / 02.08.2019 - aprobarea curriculum-ului pentru educația timpurie / curriculum pentru nivel primar 

o Anexa 1 la O.M.E.C. nr. 4927 / 08.09.2005 – planul cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care 

școlarizează elevi cu dizabilități moderate sau ușoare - primar 

o Anexa 1 la O.M.E.C.T. nr. 5239 / 01.09.2008 – planul cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care 

școlarizează elevi cu dizabilități moderate sau ușoare - gimnaziu 

o O.M.E.N. nr. 3622 / 27.04.2018 – aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial 

o O.M.E.N. nr. 3199 / 21.02.2019 – modificarea  O.M.E.N. nr. 3622 / 27.04.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul 

special preșcolar, primar și gimnazial 

o O.M.E.C.I. nr. 1409 / 29.06.2017 – aprobarea strategiei de reducere a fenomenului de violență în unitățile din învățământul preuniversitar 

o ORDIN nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat 

o O.M.E.C.T.S. nr. 5574 / 07.10.2011 – aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și 

tinerii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă  

o ORDIN nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psiho-educațională, orientarea școlară și orientarea 

profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

o OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe / clase în 

spitale, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011 

GUVERNUL ROMÂNIEI  

• Programul de guvernare în M.O., Partea I, nr. 888 / 04.11.2019 

• Inițierea și susținerea de către guvern a unor programe sociale („Lapte, corn și fructe”, burse sociale, etc). 

• Raport privind starea învățământului preuniversitar din România 

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAȚIEI 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educație 

• Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 

• Fonduri europene: Acord de parteneriat 2014 – 2020 

• Convenția O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilități adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. – 13.12.2006 (semnată de România la 

27.07.2007) 

STRATEGII NAȚIONALE 

• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii 

• Strategia educației și formării profesionale din România 

• Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 
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VIZIUNE. MISIUNE. VALORI 

 

Viziunea C.Ș.E.I. Mediaș:  

O școală deschisă centrată pe valorile educației incluzive și care catalizează procesele de 

incluziune școlară și socială a elevilor prin valorificarea și dezvoltarea potențialului lor maxim.  

 

Misiunea C.Ș.E.I.:  

Răspundem cerințelor comunității și nevoilor de integrare ale elevilor cu dizabilități prin 

promovarea și susținerea dezvoltării educaționale a elevului cu unicitatea sa, cu potențialul 

intelectual personal, cu ritmul propriu de învățare,  oferind acces egal la o educație de calitate, într-

un mediu sigur și valorificăm potențialul și calitățile fiecăruia astfel încât integrarea socială și 

profesională a acestora să se manifeste în spiritul respectării valorilor culturale universale.  

VALORI: încredere, deschidere, calitate, respect, responsabilitate 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN (ANALIZA S.W.O.T. A C.Ș.E.I. MEDIAȘ – an școlar 2020-2021 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

✓ educația în învățământul special reprezintă un act terapeutic 

compensator 

✓ preocuparea continuă a cadrelor didactice pentru adaptarea 

curriculară pe nivele de instruire în funcție de particularitățile clasei 

și psihoindividuale ale elevilor 

✓ încadrarea școlii cu personal didactic calificat 97,05% (necalificat 

0,029%) 

✓ existența specialiștilor pentru terapiilor specifice 

✓ derularea unor activități variate la nivelul școlii cu implicarea 

directă a majorității elevilor (concursuri, spectacole, expoziții) 

✓ o foarte bună colaborare cu autoritățile județene si  locale 

✓ o bază materială atractivă și performantă, îmbunătățită prin 

obținerea unor instrumente de sprijin în cadrul proiectului 

POCU/73/6/6/105299 

✓ derularea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ K2 

✓ încheierea de parteneriate cu familia, cu școli din oraș sau 

interjudețene 

✓ existența paginii web a școlii 

✓ autorizație sanitară de funcționare pentru anul școlar în curs 

✓ respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale 

✓ existența unei biblioteci amenajate și dotate corespunzător 

✓ înscrierea și utilizarea platformei educaționale G Suite for 

Education - gratuit 

 

 

✓ lipsa programelor școlare pentru ciclul primar și ciclul secundar 

inferior 

✓ lipsa manualelor, cele existente fiind neadecvate cerințelor actuale 

ale educației 

✓ sunt încă părinți care minimizează importanța implicării în actul 

educațional și terapeutic al copilului 

✓ inexistența unui teren de sport adecvat 

✓ utilizarea redusă a bazei materiale din bibliotecă  

✓ gardul împrejmuitor degradat și care nu oferă securitate elevilor și 

personalului 

✓ competențe scăzute ale unor cadre didactice, elevi, părinți de 

utilizare a platformelor educaționale  

✓ nealocarea de fonduri suficiente pentru pregătirea profesională a 

cadrelor didactice 
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OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

✓ existența spațiului de la parter care poate fi amenajat ca săli de clasă 

/ cabinete / sală multisenzorială cu rol educațional 

✓ în curtea școlii se poate dezvolta infrastructură pentru teren de sport 

✓ dezvoltarea și valorificarea patrimoniului C.Ș.E.I. având în vedere 

relația cu societatea 

✓ posibilitatea aplicării pentru proiecte în vederea finanțării pentru 

amenajarea spațiilor exterioare 

✓ oferte de formare / informare a cadrelor didactice prin programe 

specifice (C.C.D., Catedra de Psihologie și Științe ale Educației din 

cadrul UBB Cluj Napoca, I.S.J. Sibiu, Profesori în online etc) 

✓ buna colaborare cu ordonatorul de credite, Consiliul Județean Sibiu 

care manifestă deschidere privind finanțarea învățământului special 

precum și cu I.S.J. Sibiu 

✓ buna colaborare cu autoritățile locale și  comunitatea locală 

✓ lărgirea sferei de servicii educaționale prin formarea unor grupe de 

învățământ preșcolar special și de intervenție și suport pentru copiii 

cu TSA 

✓ încheierea de parteneriate și contract de sponsorizare cu agenții 

economici din comunitatea locală 

✓ existența cadrului legislativ care reglementează predarea online 

✓ clarificări suplimentare aduse de R.O.F.U.I.P. în contextul actual 

✓ resurse educaționale deschise 

✓ modificări frecvente în sistemul educațional  

✓ declinul demografic al populației școlare  

✓ fenomenul migraționist la nivel local 

✓ diminuarea resurselor financiare ale unor familii cu statut socio-

economic precar 

✓ lipsa device-urilor necesare elevilor și cadrelor didactice pentru 

derularea activităților online în contextul pandemiei de CoV-2 

✓ implicarea limitată a unor beneficiari educaționali – familie, 

comunitate – în derularea unui act educațional / recuperativ-

compensatoriu de calitate 

✓ contextul actual al pandemiei de SARS-CoV-2 
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PREMISE PRIVIND CALITATEA ȘI REZULTATELE EDUCAȚIEI DIN C.Ș.E.I. Mediaș  

 În prezent se tinde spre asigurarea unui cadru normativ previzibil și stabil în sistemul de educație, în vederea creșterii calității procesului 

educațional, fără a genera instabilitate pentru elevi, profesori sau societate. Sunt considerate prioritare componenta de echitate și abordările 

pedagogice centrate pe elevi, în scopul de a combate cele trei mari crize din educația românească: rata ridicată de părăsire timpurie a școlii; 

rezultatele slabe la testările naționale / internaționale; rata de analfabetism, măsurată la vârsta de 15 ani. 

 Astfel, pentru C.Ș.E.I. Mediaș am formulat PRIORITĂȚI pe termen scurt, ca urmare a identificării aspectelor de îmbunătățit ca: 

Domeniul CURRICULUM: 

1. Aplicarea planului-cadru pentru învățământ special și adaptarea curriculară în funcție de particularitățile grupului de elevi. 

2. Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea C.Ș.E.I. și focusarea pe utilizarea tehnologiilor IT în procesul de predare-învățare-evaluare-

recuperare și pentru managementul educațional. 

3. Compatibilizarea evaluărilor în funcție de adaptarea curriculară și obiectivele din Planul de intervenție personalizat. 

Domeniul RESURSE UMANE ȘI FINANCIARE: 

1. Elaborarea unei strategii de digitalizare la nivelul C.Ș.E.I. 

2. Accesibilizarea rețelelor wifi pentru cadrele didactice, angajați, cu parametrii de securitate dezvoltați la standarde actuale. 

3. Perfecționarea resursei umane prin cursurile de utilizare a diferitelor tehnologii, programe de inițiere sau de upgrade în acord cu etapele 

digitalizării instituționale. 

4. Reevaluarea și regândirea spațiului C.Ș.E.I. pe următoarele coordonate:  

a. Utilizarea lui în funcție de tradiție, eficiență, grad de uzură, posibilitate de modernizare și adecvare a serviciilor educaționale 

terapeutice specifice. 

b. Dezvoltarea de infrastructuri (teren de sport, sală senzorială) cu rol educațional. 
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Domeniul DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE: 

1. Dezvoltarea și promovarea parteneriatului cu familia. 

2. Colaborarea cu primăria municipiului în vederea identificării copiilor cu cerințe educative speciale din  oraș și stabilirea posibilităților de 

școlarizare a acestora. 

3. Organizarea unor activități educative în colaborare cu Poliția, Jandarmeria, cadre medicale, biblioteca municipală în scopul reducerii 

violenței în mediul școlar și prevenirea abandonului. 

ȚINTE STRATEGICE 

CURRICULUM 

1. Asigurarea calității actului instructiv-educativ / compensatoriu la nivelul C.Ș.E.I. prin aplicarea politicilor educaționale ale M.E.C. și a 

planurilor de măsuri ale I.S.J. Sibiu. 

2. Dezvoltarea la nivelul C.Ș.E.I. a unui sistem managerial care să asigure educația deschisă, egalitatea de șanse pentru elevi cu accent pe 

diminuarea ratei de absenteism și de părăsire timpurie a școlii și pe optimizarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional și 

liceal pe locurile pentru elevi cu C.E.S. 

RESURSE UMANE ȘI FINANCIARE 

3. Dezvoltarea resursei umane prin activități de formare continuă și de perfecționare în scopul optimizării procesului instructiv-educativ / 

recuperator. 

4. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare la nivelul C.Ș.E.I. 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

1. Adaptarea ofertei educaționale în vedere corelării cu cerințele socio-economice locale și cu nevoile elevilor. 

2. Asigurarea unui proces instructiv-educativ stabil, echitabil și eficient la nivel local / județean, prin colaborarea cu autoritățile locale / 

județene pentru respectarea standardelor minimale de funcționare și de garantare a siguranței elevilor, a cadrelor didactice și a angajaților 

C.Ș.E.I.. 
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3. Asigurarea parteneriatului comunitar (între unități școlare, reprezentanții administrației publice locale, ai comunității, ai agenților 

economici, ai altor instituții / O.N.G.-uri, școală-familie, stimularea activităților de voluntariat) și a parteneriatului european / internațional, 

în scopul creșterii calității serviciilor educaționale furnizate la nivelul unității. 

 

OBIECTIVE FUNCȚIONALE ȘI SPECIFICE, PE DOMENII FUNCȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

DOMENII FUNCȚIONALE 

CURRICULUM / INSPECȚIE LA CLASĂ 

RESURSE UMANE, FINANCIARE, 

MATERIALE / MANAGEMENT 

INSTITUȚIONAL 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE / MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR 

SCENARIUL INSTRUCȚIONAL 

Scenariul 2 (S2) / SCENARIUL GALBEN cf. Hotărârii nr. 43/10.09.2020 a Consiliului 

Județean pentru Situații de Urgență Sibiu 

ACTIVITATE DIDACTICĂ: BLENDED LEARNING 

Scenariu instrucțional hibrid, cu participarea zilnică (face to face) a tuturor elevilor din 

învățământul primar și gimnazial, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, 

precum și cu  transmiterea lecțiilor în sistem sincron pentru elevii rămași acasă  

OBIECTIVE GENERALE / specifice 

O1: Promovarea calității actului de predare – 

învățare – evaluare / recuperare prin realizarea 

unui demers educațional centrat pe nevoile 

psihoindividuale ale elevilor și intervenție 

personalizată, prin aplicarea de măsuri 

remediale / de recuperare progresivă a 

 

O1: Utilizarea eficientă a resurselor umane 

O1.1: asigurarea participării cadrelor didactice 

la activități de formare continuă și 

perfecționare 

O1.2: monitorizarea implementării, în 

activitatea didactică și educativă, a 

 

O1: Corelarea ofertei educaționale cu cerințele 

sociale - economice locale și nevoile elevilor 

 

O1.1: fundamentarea corectă a planului de 

școlarizare 2021-2022 
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curriculum-ului pentru învățământ special, 

aferent anului școlar 2019 / 2020, prin 

extinderea învățării digitalizate, prin adaptarea 

și compatibilizarea evaluărilor cu cerințele și 

obiectivele curriculum-ului pentru învățământ 

special și a PIP.  

O1.1: susținerea și consilierea sistematică a 

cadrelor didactice în scopul aplicării unui 

curriculum individualizat / adaptat nevoilor de 

instruire ale elevilor cu CES, interdisciplinar, 

cu aplicarea progresivă de măsuri remediale / 

de recuperare a curriculum-ului pentru 

învățământ special, centrat pe competențe, 

aferent anului școlar 2019 / 2020. 

O1.2: sprijinirea cadrelor didactice pentru 

extinderea învățării digitalizate și adaptarea și 

utilizarea resurselor educaționale deschise.  

O1.3: monitorizarea / evaluarea calității 

procesului educațional la nivelul C.Ș.E.I.. 

O1.4: gestionarea în condiții optime și de 

siguranță sanitară a procesului educațional la 

nivelul C.Ș.E.I. 

competențelor dobândite prin programe de 

formare și dezvoltare profesională 

O1.3: formarea cadrelor didactice prin 

programe Erasmus+ 

O1.4: asigurarea acoperirii normelor cu 

personal didactic calificat 

O1.5: fundamentarea proiectului de buget 

propriu pentru anul financiar 2021 

 

 

O1.2: propunerea spre avizare a C.D.Ș.  
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O2: Eficientizarea procesului instructiv-

educativ centrat pe intervenție personalizată cu 

caracter interdisciplinar și orientarea acestuia 

spre competențe pentru viață. 

O2.1: derularea programelor recuperativ-

compensatorii și de terapie educațională 

complexă și integrată.  

O2.2: promovarea educației diferențiate / 

incluzive prin utilizarea în cadrul activității 

educative și recuperatorii a strategiilor 

didactice inovative. 

O2: Gestionarea eficientă și transparentă a 

resurselor materiale și financiare  

O2.1: analiza nevoilor instituției și prevederea 

fondurilor necesare pentru îmbunătățirea 

infrastructurii și asigurarea tehnologiei digitale 

necesare procesului educațional și de 

management inclusiv prin atragerea de 

sponsorizări 

O2.2:  monitorizarea utilizării resurselor 

financiare în conformitate cu temeiul legal 

 

O2: Organizarea de activități de învățare 

personalizată în vederea obținerii calității în 

educația elevilor cu C.E.S  

O2.1: monitorizarea aplicării PIP și a PSI și a 

activităților de predare – învățare în mediul 

online 

 

O3: Reducerea ratei de părăsire timpurii a 

școlii. 

O3.1: monitorizarea ratei de participare la 

cursuri, prin colectarea absențelor la nivelul 

unității școlare 

O3.2: monitorizarea periodică a cazurilor de 

încălcare a prevederilor R.I. și derularea de 

activități în scopul prevenirii violenței în 

mediul școlar.  

O3: Asigurarea transparenței decizionale la 

nivelul unității în vederea optimizării 

managementului instituțional 

O3.1: Implicarea echipei manageriale în 

definirea politicii de resurse umane şi  

recrutarea personalului didactic 

O3.2: asigurarea coerenței manageriale prin 

monitorizarea diagnozei, a proiectării 

manageriale, a elaborării de proceduri pentru 

implementarea programelor educaționale / 

financiare / de achiziții etc. 

O3.3: Evaluarea periodică a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la 

O3: Derularea de programe în parteneriat cu 

comunitatea locală și de proiecte locale și 

interjudețene / naționale / internaționale 

O3.1: aplicarea pentru proiecte și programe de 

cooperare internațională și de integrare 

europeană, în conformitate cu măsurile de 

siguranță sanitară în contextul pandemiei 

actuale 
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nivelul unității școlare, conform fișelor de 

evaluare, în vederea ameliorării 

performanțelor 

O3.4: optimizarea activităților manageriale 

prin aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor 

legislative promovate de M.E.C. 

O4: Asigurarea condițiilor de siguranță 

sanitară, de prevenție SARS-CoV-2 în unitatea 

școlară. 

O4.1: monitorizarea punerii în aplicare a 

Planului de măsuri pentru prevenirea și 

combaterea infecției cu SARS-CoV-2. 

O4: Identificarea de resurse pentru asigurarea 

tehnologiei media, necesare procesului 

didactic. 

 

O4: Asigurarea unui parteneriat instituțional 

cu I.S.J. Sibiu, cu C,J. Sibiu, C.J.R.A.E., 

autoritățile locale și județene și cu toți actorii 

educaționali (elevi, părinți, profesori, 

sindicate, ONG-uri etc) prin respectarea 

principiului de dialog social și prin 

optimizarea strategiilor de comunicare 
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DOMENII FUNCȚIONALE 

CURRICULUM / INSPECȚIE LA CLASĂ 

RESURSE UMANE, FINANCIARE, 

MATERIALE / MANAGEMENT 

INSTITUȚIONAL 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE / MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR 

SCENARIUL INSTRUCȚIONAL 

Scenariul 3 (S3) / SCENARIUL ROȘU  

ACTIVITATE DIDACTICĂ ÎN MEDIUL ONLINE 

Participarea tuturor elevilor la activități / lecții online  

OBIECTIVE GENERALE / specifice 

O1: Promovarea calității actului de predare – 

învățare – evaluare / recuperare prin realizarea 

unui demers educațional centrat pe nevoile 

psihoindividuale ale elevilor și intervenție 

personalizată, prin aplicarea de măsuri 

remediale / de recuperare progresivă a 

curriculum-ului pentru învățământ special, 

aferent anului școlar 2019 / 2020, prin 

extinderea învățării digitalizate, prin adaptarea 

și compatibilizarea evaluărilor cu cerințele și 

obiectivele curriculum-ului pentru învățământ 

special și a PIP.  

O1.1: susținerea și consilierea sistematică a 

cadrelor didactice în scopul aplicării unui 

 

O1: Utilizarea eficientă a resurselor umane 

O1.1: asigurarea participării cadrelor didactice 

la activități de formare continuă și 

perfecționare 

O1.2: monitorizarea implementării, în 

activitatea didactică și educativă, a 

competențelor dobândite prin programe de 

formare și dezvoltare profesională 

O1.3: formarea cadrelor didactice prin 

programe Erasmus+ 

 

O1: Corelarea ofertei educaționale cu 

cerințele sociale - economice locale și nevoile 

elevilor 

 

O1.1: fundamentarea corectă a planului de 

școlarizare 2021-2022 

 

 

O1.2: propunerea spre avizare a C.D.Ș. 
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curriculum individualizat / adaptat nevoilor de 

instruire ale elevilor cu CES, interdisciplinar, 

cu aplicarea progresivă de măsuri remediale / 

de recuperare a curriculum-ului pentru 

învățământ special, centrat pe competențe. 

O1.2: sprijinirea cadrelor didactice pentru 

extinderea învățării digitalizate și utilizarea 

platformei G Suite for Education, a resurselor 

educaționale deschise.  

O1.3: monitorizarea / evaluarea calității 

procesului educațional la nivelul C.Ș.E.I., în 

mediul online. 

O1.4: gestionarea în condiții optime și de 

siguranță sanitară a procesului educațional la 

nivelul C.Ș.E.I. 

O1.4: asigurarea acoperirii normelor cu 

personal didactic calificat 

O1.5: fundamentarea proiectului de buget 

propriu pentru anul financiar 2021 

 

O2: Eficientizarea procesului instructiv-

educativ centrat pe intervenție personalizată cu 

caracter interdisciplinar și orientarea acestuia 

spre competențe pentru viață prin intermediul 

tehnologiei. 

 

 

O2: Gestionarea eficientă și transparentă a 

resurselor materiale și financiare  

O2.1: analiza nevoilor instituției și prevederea 

fondurilor necesare pentru îmbunătățirea 

infrastructurii și asigurarea tehnologiei digitale 

necesare procesului educațional și de 

O2: Organizarea de activități de învățare 

personalizată în vederea obținerii calității în 

educația elevilor cu C.E.S – în mediul online 
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O2.1: derularea programelor recuperativ-

compensatorii și de terapie educațională 

complexă și integrată.  

O2.2: promovarea educației diferențiate / 

incluzive prin utilizarea în cadrul activității 

educative și recuperatorii a strategiilor 

didactice inovative și activitățile online. 

management inclusiv prin atragerea de 

sponsorizări 

O2.2:  monitorizarea utilizării resurselor 

financiare în conformitate cu temeiul legal 

 

O2.1: monitorizarea aplicării PIP și a PSI și a 

activităților de predare – învățare în mediul 

online 

 

O3: Reducerea ratei de părăsire timpurii a 

școlii. 

O3.1: monitorizarea ratei de participare la 

cursuri online, prin colectarea absențelor la 

nivelul unității școlare 

O3.2: monitorizarea periodică a cazurilor de 

încălcare a prevederilor R.I. și derularea de 

activități în scopul prevenirii violenței în 

mediul online.  

O3: Asigurarea transparenței decizionale la 

nivelul unității în vederea optimizării 

managementului instituțional 

O3.1: Implicarea echipei manageriale în 

definirea politicii de resurse umane şi  

recrutarea personalului didactic 

O3.2: asigurarea coerenței manageriale prin 

monitorizarea diagnozei, a proiectării 

manageriale, a elaborării de proceduri pentru 

implementarea programelor educaționale / 

financiare / de achiziții etc. 

O3.3: Evaluarea periodică a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la 

nivelul unității școlare, conform fișelor de 

evaluare, în vederea ameliorării performanțelor 

O3: Derularea de programe în parteneriat cu 

comunitatea locală și de proiecte locale și 

interjudețene / naționale / internaționale 

O3.1: aplicarea pentru proiecte și programe de 

cooperare internațională și de integrare 

europeană, în conformitate cu măsurile de 

siguranță sanitară în contextul pandemiei 

actuale 
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O3.4: optimizarea activităților manageriale 

prin aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor 

legislative promovate de M.E.C. 

O4: Asigurarea condițiilor de siguranță 

sanitară, de prevenție SARS-CoV-2 în unitatea 

școlară. 

 

O4.1: monitorizarea punerii în aplicare a 

Planului de măsuri pentru prevenirea și 

combaterea infecției cu SARS-CoV-2. 

O4: Identificarea de resurse pentru asigurarea 

tehnologiei media, necesare procesului 

didactic. 

 

O4.1: atragerea de sponsorizări / donații pentru 

asigurarea tehnologiei media, necesare 

procesului de predare – învățare – evaluare în 

mediul online. 

O4: Asigurarea unui parteneriat instituțional 

cu I.S.J. Sibiu, cu C.J. Sibiu, C.J.R.A.E., 

autoritățile locale și județene și cu toți actorii 

educaționali (elevi, părinți, profesori, 

sindicate, ONG-uri etc) prin respectarea 

principiului de dialog social și prin 

optimizarea strategiilor de comunicare 

O4.1: colaborarea eficientă cu I.S.J. Sibiu, cu 

C.J. Sibiu, C.J.R.A.E., autoritățile locale și 

județene și cu toți actorii educaționali 

O4.2: încheierea de contracte de voluntariat 

cu parteneri din domeniul IT 

O4.3: inițierea / derularea / popularizarea în 

mediul online a unor programe educative / 

activități pentru implicarea activă a elevilor în 

comunitate. 

Observație: În funcție de dinamica scenariilor de funcționare a unității, ca urmare a evoluției situației epidemiologice, se particularizează 

obiectivele C.Ș.E.I. Mediaș la scenariul instrucțional în desfășurare. Potrivit Ordinului comun al M.E.C. și M.S. nr. 5487 / 01.09.2020 criteriul 

epidemiologic în baza căruia unitățile / instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate: 

numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori. 
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PRIORITĂȚI ALE C.Ș.E.I. MEDIAȘ PENTRU A.Ș. 2020 / 2021  

 

1. Asigurarea și monitorizarea condițiilor igienico-sanitare de funcționare a unității, a respectării măsurilor de combatere a îmbolnăvirii cu 

SARS-CoV-2 și a scenariului educațional derulat.  

2. Eficientizarea actului de predare – învățare – evaluare -recuperare prin aplicarea curriculum-ului adaptat și a PIP, cu identificarea 

exemplelor de bună practică , din perspectiva învățării digitalizate. 

3. Creșterea gradului de participare la educație, la activitățile școlare și extrașcolare și reducerea ratei de părăsire timpurii a școlii.  

4. Gestionarea eficientă a resurselor financiare. 

5. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, cu țintă spre formarea profesorului „digital”. 

6.  Derularea unui dialog permanent cu I.S.J. Sibiu, C.J., autoritățile locale, cu reprezentanții părinților în vederea creșterii calității actului 

educațional.  

 

Director, 

Prof. Daniela Romilă 

Adrian
Rubber Stamp


