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I.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

1.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

A. Diagnoza mediului extern general

Contextul economic şi social

- mediul de rezidenţă: urban;

- tipul localităţii: municipiul Buzău;

- caracteristici ale localităţii:

Din punct de vedere economic, municipiul Buzău ocupă o poziţie medie comparativ cu municipiile 

din ţară.

Din totalul de 150.000 de locuitori, populaţia activă lucrează în unităţi de stat şi în unităţi private. 

Există o fluctuaţie a numărului de salariaţi datorată perioadelor anului, mulţi dintre locuitori având 

servicii sezoniere şi deselor apariţii şi dispariţii de societăţi comerciale. Este o perioadă cu numeroase 

schimbări, cu adaptări la cerinţele de piaţă şi sociale, cu un grad ridicat de risc.

Se evidenţiază probleme sociale ca incertitudine în păstrarea locurilor de muncă, nivel de viaţă 

diferit de la familie la familie, cu o pondere însemnată a familiilor sărace, familii cu probleme mai ales 

pentru copii, din cauza deplasării către servicii în străinătate a părinţilor, deficienţe în supravegherea 

copiilor.

Sistemul de educaţie se remarcă prin coerenţă în aplicarea planurilor şi programelor şcolare 

elaborate de ministerul educaţiei care au caracter unitar şi obligatoriu. De asemenea, se constată o mai 

mare libertate la nivelul instituţiilor şcolare prin aplicarea curriculumului la decizia şcolii, corpul 

profesoral dovedeşte un nivel de competenţă mulţumitor.

Accesul preşcolarilor şi elevilor la unităţile de învăţământ este realizat fără dificultăţi, fără 

discriminări; la nivel de grădiniţă, în ciclul primar şi gimnazial se are în vedere, în principal, alegerea 

instituţiei de învăţământ cea mai apropiată de domiciliul copilului; la admiterea în învăţământul liceal 

se au în vedere: notele obţinute la testele naţionale, media claselor V-VIII, opţiunile elevilor şi numărul 

de locuri alocat fiecărei şcoli; la admiterea în învăţământul postliceal sau superior, criteriile sunt fixate 

de fiecare instituţie în parte. Facem o menţiune referitoare la şcolile speciale din municipiul Buzău, 

care constituie un subsistem al sistemului de învăţământ din România şi sunt deschise oricărui copil cu
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deficienţă, atât din municipiu, judeţ, cât şi din ţară. Structura acestor şcoli speciale este parţial similară

cu cea a şcolilor de masă.

Analiza SWOT

■ Puncte tari:

- corp profesoral calificat;

- şcolile dispun de computere, acces la internet, softuri educaţionale;

- numărul de elevi/clasă permite un proces instructiv-educativ eficient;

- prezenţa manualelor alternative oferă profesorilor şi elevilor posibilitatea alegerii celor mai 

potrivite manuale pentru situaţia concretă din fiecare clasă;

- oferta de auxiliare curriculare este diversă şi relativ ieftină;

- sunt introduse rapid în procesul instructiv-educativ metode şi procedee noi, instrumentar divers, 

cu eficienţă în atingerea obiectivelor propuse;

- popularizarea şi generalizarea acelor modalităţi de lucru care s-au dovedit eficiente în anumite 

unităţi de învăţământ.

■  Puncte slabe:

- învăţământul este în mare măsură informativ, cu oferirea a numeroase cunoştinţe inutile;

- programele şcolare sunt supraîncărcate, manifestându-se o atitudine incorectă a profesorilor care 

la obiectul de învăţământ predat, nu reuşesc o esenţializare a conţinuturilor transmise;

- deprinderile necesare pentru a utiliza informaţia în situaţii noi, nu sunt suficient consolidate;

- la ciclul primar şi parţial la cel gimnazial, jocul nu este prezent într-o măsură suficientă în procesul 

didactic;

- individualizarea procedeelor de lucru la nivel de clasă este insuficient prezentă, alegându-se un 

nivel mediu, care duce la neglijarea elevilor foarte buni şi foarte slabi;

- utilizarea calculatorului în desfăşurarea orelor este fie exagerată, fie neglijată.

■  Oportunităţi:

- evaluarea tuturor copiilor la început de ciclu şcolar, pe parcursul şcolarizării şi la final de cicluri;

- creşterea ponderii muncii diferenţiate şi individualizate în procesul instructiv-educativ;
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- depistarea copiilor cu deficienţe senzoriale, mentale, fizice, comportamentale şi încadrarea lor într- 

o instituţie de învăţământ obişnuit sau special, ţinându-se cont de locul cel mai prielnic pentru 

dezvoltarea copilului;

- intervenţia timpurie pentru copiii cu afecţiuni senzoriale, mentale, fizice sau comportamentale, 

pentru o dezvoltare armonioasă a acestora;

- organizarea de cursuri care să cuprindă activităţi model pentru cunoaşterea şi însuşirea unor 

modalităţi de lucru care se dovedesc eficiente pentru diferite discipline de învăţământ;

- realizarea de proiecte şi activităţi comune, schimburi de experienţă, între şcolile de masă şi cele 

speciale, în scopul cunoaşterii reciproce şi al formării spiritului de solidaritate între oameni;

- utilizarea tuturor posibilităţilor oferite de localitate şi nu numai, cum sunt: personalităţi culturale şi 

artistice, muzee, case memoriale, arhitectură peisagistică, medii naturale, situri istorice, vechi 

biserici şi mănăstiri, pentru formarea la copii a simţului estetic, a dragostei faţă de locurile natale, 

respectul pentru tradiţie, grija pentru natură ş.a.

■  Ameninţări:

- desele schimbări ale planurilor şi programelor de învăţământ nu permit o suficientă coerenţă în 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ;

- noile cunoştinţe, procedee, metode, instrumente de lucru sunt deseori însuşite superficial, ducând 

la dificultăţi în transmiterea informaţiei, în înţelegerea acesteia de către elevi şi într-o reuşită de 

formă, care nu se dovedeşte utilă în etapele următoare ale şcolarizării;

- de multe ori se renunţă la modalităţile de lucru dovedite în timp eficiente, pentru a se introduce 

modalităţi noi de lucru, chiar dacă ele nu au fost suficient experimentate;

- apar numeroase eşecuri şcolare şi din pricina faptului că munca diferenţiată nu este utilizată, 

familia este de cele mai multe ori deresponsabilizată de obligaţiile fireşti, iar mass-media 

deformează spiritul critic al copilului prin prezentarea unor cazuri şi situaţii nesănătoase;

- curriculumul la decizia şcolii poate să fie gândit pentru a răspunde unor necesităţi de încadrare a 

cadrelor didactice şi nu intereselor copilului, deşi metodologia prevede în mod explicit acest lucru;

- integrarea copilului cu deficienţă într-o clasă cu copii valizi riscă să fie formală din cauza insuficientei 

cunoaşteri a acestor copii, a marginalizării acestora de către grup şi cadre didactice, absenţei 

profesorilor itineranţi sau de sprijin, absenţei materialului didactic adecvat, precum şi a ambientului 

corespunzător nevoilor acestor copii.
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B. Diagnoza mediului extern competiţional

În România există 8 unităţi de învăţământ preuniversitar special destinate copiilor deficienţi de 

vedere, structurate pe niveluri de învăţământ, astfel:

- grădiniţe speciale (Oradea) sau grupe de grădiniţă specială organizate în cadrul şcolilor speciale 

(Arad, Bucureşti, Buzău, Cluj-Napoca, Timişoara);

- şcoli speciale cu clasele I -  VIII (Arad, Buzău, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Frumos -  

Iaşi) unde elevii beneficiază de servicii psihologice şi pedagogice adecvate, dispun de echipamente 

educaţionale specializate;

- licee teoretice pentru deficienţi de vedere (Arad, Bucureşti, Buzău, Cluj), unde elevii dobândesc o 

bună pregătire teoretică;

- şcoli postliceale (Bucureşti, Arad, Cluj-Napoca).

În timp, sistemul suferă modificări prin diversificarea competenţelor, dispariţia unor competenţe, 

schimbarea altora ş.a. Aceste modificări pot conduce la anumite riscuri datorate mai multor factori: 

nivel de pregătire de specialitate, tehnologii noi, interese comune, atitudini incorecte, încadrări ale 

copiilor în instituţii nepotrivite, amestec de populaţii şcolare nefavorabile unui proces instructiv- 

educativ eficace.

Între aceste instituţii de învăţământ special trebuie purtate negocieri pentru evitarea riscurilor şi 

găsite căi de colaborare în care ţinta să fie copilul şi abia după aceasta, interesele de altă natură. Pot fi 

puse în discuţie reglementări legislative, implicarea familiilor trebuie să fie foarte importantă prin 

discuţii, forme de prezentare, consultanţă din partea specialiştilor, activităţi cu participarea membrilor 

familiei, vizite la domiciliu.

Prezentarea deformată a realităţii dintr-o instituţie de învăţământ special nu este acceptabilă, 

deoarece în timp, consecinţele negative asupra dezvoltării copilului vor fi grave şi uneori, irecuperabile.

Analiza SWOT 

■  Puncte tari:

- liceul nostru dispune de corp profesoral competent, cu experienţă în domeniul de activitate;

- existenţa a numeroase contacte cu instituţii de profil din ţară si străinătate de unde/către, primim/ 

trimitem specialişti în schimburi de experienţă, pentru documentare ştiinţifică, experimentarea de 

noi modalităţi de recuperare-compensare, realizarea de proiecte comune, cercetări în domeniu, 

evaluări ale diferitelor componente ale activităţii instituţiilor;
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- reuşitele la diversele evenimente competiţionale organizate între instituţiile de învăţământ special 

din România;

- accentul pronunţat aşezat pe activităţile de informatică, muzică, sport, limbi străine şi terapiile prin 

artă;

- atenţie mărită în situaţiile copiilor cu aptitudini speciale (matematice, muzicale, sportive, limbi 

străine, îndeletniciri practice), în vederea valorificării lor pe plan profesional şi social;

- preocuparea pentru formarea unor deprinderi care să faciliteze integrarea socială prin: dans, 

muzică, mimică, pantomimică, sport

- bază materială, spaţii si materiale didactice adaptate specificului deficienţei de vedere.

■  Puncte slabe:

- situarea geografică a şcolii, care face dificilă deplasarea copiilor de la domiciliu către şcoală şi de la 

şcoală către domiciliu;

- dificultăţi de păstrarea tinerilor specialişti în instituţie, din cauza salarizării neatractive;

- fonduri insuficiente pentru procurarea de material didactic şi a instrumentarului specific, care au 

costuri ridicate;

- relaţii marcate de unele probleme între şcoală şi familiile dezorganizate;

- actuala formă de organizare, prin coexistenţa a două structuri care deservesc aceiaşi copii, şcoală 

şi Centrul Rezidenţial pentru Copilul cu Deficienţe de Vedere nr.11 al DGASPC Buzău, nu permite o 

coerenţă satisfăcătoare a muncii desfăşurate, rigoare şi control permanent al activităţilor, precum 

şi apariţia unor evenimente greu controlabile.

■  Oportunităţi:

- elasticitate în introducerea metodelor şi modalităţilor noi în activităţile recuperator-compensatorii;

- preocupări în diversificarea activităţilor extraşcolare;

- accent pe formarea de deprinderi utile în profesionalizare şi integrare socială, prin înfiinţarea 

nivelului de învăţământ postliceal, cu specializare analist programator;

- valorificarea bazei materiale obţinute prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

implementat de Consiliul Judeţean Buzău împreună cu liceul;

- contacte cu elevi şi specialişti din ţară şi străinătate, implicarea în proiecte europene de tip Erasmus 

plus.
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■  Ameninţări:

- situarea în apropiere (Bucureşti) a unor şcoli speciale cu ofertă educaţională similară în mare parte;

- lipsa unei zonări în depistarea şi şcolarizarea copiilor deficienţi de vedere, determină 

imposibilitatea şcolarizării copiilor din anumite zone ale ţării;

- orientarea şcolară a copiilor este uneori defectuoasă, astfel încât copii care fac obiectul şcolii 

noastre ajung în alte instituţii care nu corespund cerinţelor necesare acestor copii;

- situaţia materială precară pe care o au multe familii determină rămânerea în afara sistemului de 

învăţământ a unor copii deficienţi de vedere.
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I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

1. Informaţii generale privind instituţia

• Numele instituţiei: Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Repere geografice:

Liceul este situat în zona de sud-est a municipiului Buzău, pe strada Horticolei, nr. 54, peste drum 

de parcul Marghiloman, la patru staţii de gara din Buzău (linia autobuzului nr. 1, în direcţia Vadu- 

Paşii, Staţia de Epurare a Apelor Uzate).

• Scurt istoric:

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este una dintre cele mai importante unităţi de 

învăţământ special preuniversitar pentru deficienţi de vedere din ţară, care poate şcolariza până la 150 

copii nevăzători şi ambliopi.

Istoricul instituţiei începe în anul 1936, când „Aşezământul pentru orbi", cu caracter de azil, 

transferat de la Ungheni la Buzău, s-a transformat în instituţie şcolară destinată pregătirii teoretice 

elementare şi profesionale a deficienţilor vizuali.

Din anul 1948 şcoala a devenit instituţie de stat, schimbându-şi numele în „Şcoala generală pentru 

fete oarbe", în cadrul căreia s-a înfiinţat în 1956 şi grădiniţă pentru deficienţi de vedere.

În 1974 şcoala a fost mutată într-o clădire nouă, construită după un proiect francez adecvat 

specificului deficientului de vedere, clădire care găzduieşte liceul si în prezent. În aceeaşi perioadă, 

instituţia a devenit mixtă, şcolarizând fete şi băieţi.
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În 1993 se înfiinţează şi nivelul de învăţământ liceal, astfel că „Şcoala generală pentru fete oarbe" 

devine „Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău". În anul 2012, instituţia îşi schimbă numele în „Liceul 

Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău".

• Tipul unităţii de învăţământ:

Şcoala este o unitate de învăţământ preuniversitar special, care educă şi instruieşte copii de la 3 la 

20 de ani, cu deficienţe de vedere grave, severe, profunde sau asociate în:

- grădiniţă;

- şcoală cu clasele I-VIII;

- liceu teoretic, profil umanist, specializarea filologie;

- clase speciale pentru copii cu deficienţe asociate.

• Forme de învăţământ: de zi.

• Servicii oferite:

- servicii educaţionale;

- diverse terapii specifice pentru deficienţi de vedere;

- programe de intervenţie individualizată;

- consiliere, orientare şcolară şi profesională;

- forme specializate de integrare socială;

- supraveghere şi managementul timpului liber;

- profilaxie şi terapie curativă medicală generală, oftalmologică şi stomatologică;

- acces permanent la computere şi internet în toate clasele şi cabinetele şcolii, asigurarea de softuri 

specifice;

- acces la spaţii şi aparatură destinate practicării diverselor sporturi şi pregătire fizică generală.

2. Construcţia şcolară:

• unitatea funcţionează în clădire cu destinaţie de şcoală;

• construcţia găzduieşte şi spaţii ale Centrului Rezidenţial pentru Copilul de Deficienţă de Vedere nr.11 

al DGASPC Buzău, care oferă copiilor din şcoală servicii cum sunt: cantină, dormitoare, cabinet 

medical.

• spaţiul de învăţământ având o suprafaţă utilă de aproximativ 4000 mp este compus din:
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- 5 pavilioane identice cu legătură între ele, fiecare cuprinzând câte 4 săli de clasă (2 aflate la parter 

şi 2 la etaj), având toate dotările necesare;

- 1 pavilion central care dispune de: laboratoare (chimie-fizică şi biologie-geografie), cabinete 

(cabinet metodic; cabinet preparare scris-citit braille; cabinet destinat imprimărilor audio, braille 

şi confecţionării materialelor didactice, cabinet medical si infirmerie, cabinet stomatologic), sală 

profesorală, cabinet director, secretariat, contabilitate, cameră pentru administraţie, magazie 

materiale didactice si magazie pentru materiale de curăţenie ş.a.

- sală de sport (utilizată si pentru desfăşurarea serbărilor şcolare);

- spaţii de joacă şi de recreere aflate în jurul şcolii;

- clădire extindere (P+1) cu o suprafata utilă de aproximativ 800 mp, nou construită prin POR 2007

2013 implementat de Consiliul Judeţean Buzău, dată spre folosinţă liceului la începutul anului 

şcolar 2013-2014, cu spaţii şi dotări destinate în principal desfăşurării activităţilor de terapii 

specifice şi petrecerii timpului liber de către elevi - cabinete terapii specifice: psihodiagnoză, 

educaţie perceptiv-vizuală, orientare spaţială şi mobilitate, logopedie, kinetoterapie; sală de forţă; 

bibliotecă şi sală de lectură; club; tot în clădirea extindere se află şi

2 cabinete de informatică cu 25 de staţii de lucru -  neutilizate încă, în vederea înfiinţării noului 

nivel postliceal, pentru care va fi solicitată autorizarea provizorie de funcţionare începând cu anul 

şcolar 2015-2016.

• spaţiile şi terenurile şcolii se află în proprietatea Consiliului Judeţean Buzău, liceul avându-le în 

administrare, aşa cum reiese din cartea funciară a imobilului.; noua clădire-extindere se află în 

folosinţa liceului până la finalizarea proiectului.

3. Utilităţi: curent electric, apă şi canalizare, sistem de încălzire cu centrală termică proprie; de 

asemenea, clădirea dispune de sistem de supraveghere video în interior şi exterior; sistem de 

alarmare conectat la dispeceratul unei firme de pază.

4. Curriculum

4.1. Prezentarea curriculumului aplicat:

În cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este urmat curriculumul naţional din 

şcolile de masă, fiind prezente următoarele tipuri de curriculum (ca forme ale curriculumului la 

decizia şcolii):
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a) extins -  compus din curriculumul şcolii de masă, la care se adaugă activităţile recuperator- 

compensatorii generale şi specifice;

b) special -  aplicat copiilor cu deficienţă asociată;

c) individualizat (centrat pe elev) -  întocmit de specialiştii şcolii şi care se aplică în cazurile 

speciale (ex. Autism);

d) opţional

>  Planul cadru al şcolilor speciale pentru deficienţi de vedere adaugă la cele şapte arii curriculare ale 

învăţământului de masă, pe toată durata învăţământului obligatoriu, încă doua arii curriculare 

specifice procesului de recuperare-compensare, Terapii specifice şi de compensare şi Terapie 

educaţională complexă şi integrată. Pentru clasa de elevii cu handicap asociat se aplică Planul cadru 

pentru copii cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple.

>  Programele şcolare parcurse sunt şi ele de mai multe tipuri:

a) programe şcolare ale învăţământului obligatoriu, fără modificări;

b) programe şcolare ale învăţământului obligatoriu adaptate (ex. scris-citit Braille, educaţie 

tehnologică, informatică-anumite capitole);

c) programe şcolare specifice (ex. desen tiflografic, educaţie psihomotrică)

>  Manualele şcolare sunt transcrise în scriere Braille sau scriere obişnuită cu caractere mărite şi 

diverse culori.

>  Auxiliarele curriculare sunt de asemenea adaptate sau confecţionate pentru a le face accesibile 

elevilor deficienţi de vedere (hărţi geografice şi istorice în relief, globuri şi planigloburi; scheme şi 

materiale tridimensionale pentru fizică şi chimie; figuri si corpuri geometrice; planşe anatomice, 

zoologice, botanice; soft-uri de lucru specifice deficienţilor de vedere, soft-uri de mărirea imaginii, 

sinteză vocală ş.a.)

Analiză SWOT

■ Puncte tari:

- o anumită independenţă în alcătuirea curriculumului şcolar;

- alegerea unor forme de activitate recuperator-compensatorii cu ţinte îndepărtate, vizând 

finalitatea integrării socio-profesionale a copiilor deficienţi de vedere;
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■

■

■

11

posibilitatea parcurgerii curriculumului şcolii de masă, ceea ce creează premiza „egalizării şanselor" 

copilului deficient de vedere;

accesibilizarea pe orice cale a informaţiei şi formarea deprinderilor de muncă intelectuală şi fizică; 

adaptarea planurilor, programelor şcolare şi manualelor pentru a corespunde situaţiilor concrete 

din clase, ajungându-se până la individualizarea acestora; 

elasticitate în aplicarea curriculumului;

organizarea schemei orare în funcţie de criteriile psihopedagogice referitoare la curba de efort, 

vârsta si caracteristicile clasi de elevi.

Puncte slabe:

lipsa fondurilor pentru activităţile de cercetare în domeniu, cu toate că imensa majoritate a 

specialiştilor se găsesc în instituţiile de învăţământ special;

dificultăţi în introducerea unor activităţi noi de recuperare-compensare a copiilor deficienţi de 

vedere în vederea facilitării integrării socio-profesionale;

insuficienta informare a elevilor cu privire la oferta pieţii muncii corespunzătoare deficienţei de 

vedere;

o legătură nesatisfăcătoare între instituţiile de învăţământ special şi facultăţile de profil. 

Oportunităţi:

realizarea unor proiecte de programă pentru materiile cu caracter specific deficienţei de vedere; 

aplicarea unor metode în terapii utilizate în ţări cu experienţă îndelungată;

participarea la discuţii, dezbateri publice în legătură cu diverse aspecte ale învăţământului special 

pentru deficienţi de vedere;

participarea la alcătuirea unei legislaţii coerente şi aplicabile în învăţământul special; 

consultanţă în problematica deficienţei de vedere, oferită cadrelor didactice itinerante de susţinere 

şi cadrelor didactice din învăţământul de masă care educă copii cu deficienţă de vedere.

Ameninţări:

sunt posibile decizii ale forurilor superioare care să aibă caracter obligatoriu, dar care să nu poată 

fi aplicabile la nivel de şcoală.
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5. Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic:

(la începutul anului şcolar 2014-2015)

- total norme aprobate: 68,19

- număr norme didactice: 49,69;

- număr de cadre didactice titulare/suplinitoare: 38/10;

- director: profesor psihopedagog, gradul didactic II, vechimea la catedră 14 ani; vechimea în unitate 

21 de ani; vechimea în funcţia de director 5 ani;

- nu există director adjunct;

- raportul număr elevi/ număr cadre didactice: 115/ 48;

- personal didactic auxiliar: 4,5 norme aprobate - bibliotecar (0,5 normă), 1 normă laborant, 1 normă 

secretar şef, 1 normă contabil şef, 1 normă administrator;

- personal nedidactic: 14 norme aprobate (magaziner, muncitor întreţinere, şofer, 10 îngrijitori, 1 

portar);

- raportul nr. personal nedidactic/nr. elevi: 14/115.

Analiza SWOT:

■ Puncte tari:

- întreg personalul angajat a primit calificativul Foarte bine la evaluaările din ultimii 5 ani şcolari;

- instituţia dispune de un grup de specialişti în psihopedagogie în general şi al tiflopedagogiei în 

special;

- toate cadrele didactice sunt calificate şi au parcurs modulul de psihopedagogie specială;

- elementele specifice pentru fiecare disciplină au fost transmise noilor cadre didactice ajunse în 

instituţie de către experţii şcolii;

- există o preocupare permanentă şi verificabilă în perfecţionarea cadrelor didactice;

- sunt încurajate atitudinile de înţelegere, tact pedagogic, ataşament faţă de copil şi de şcoală ale 

cadrelor didactice;

- sunt încurajate sugestiile care diversifică gama ofertelor pentru activităţile şcolare şi extraşcolare;

- noutăţile metodice şi tehnice sunt introduse fără reticenţă, dar cu discernământ;

- personalul didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfăşoară activitatea în limitele fişei postului;

- se dă o deosebită atenţie stării de sănătate şi igienă a copilului, precum şi a spaţiului şcolar în care 

copilul se manifestă.
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Puncte slabe:

- prin actuala formă de participare la concursul de titularizare, şcoala nu are pârghiile necesare pentru 

a respinge un profesor care se dovedeşte necorespunzător la catedră, deşi a promovat concursul;

- în evaluarea personalului didactic pot apărea erori de apreciere prin faptul că evaluatorul nu are 

pregătire psihopedagogică în psihopedagogie specială;

- neclarităţi legislative referitoare la stabilirea limitelor de competenţă a personalului didactic auxiliar;

- insuficienţa personalului de îngrijire în raport cu suprafaţa de curăţenie si nevoile elevilor deficienţi 

de vedere; insuficienţa personalului de pază.

■  Oportunităţi:

- demersuri susţinute pentru suplimentarea numărului de norme la personalul de îngrijire si pază;

- susţinerea de către şcoală a perfecţionării profesionale a cadrelor didactice, precum şi parcurgerea 

unor trepte superioare de pregătire profesională de către personalul auxiliar si nedidactic;

- promovarea exemplelor de bună practică în rândul cadrelor didactice şi personalului nedidactic.

■  Ameninţări:

- supraaprecierea competenţelor în cazul unor angajaţi ai şcolii;

- angajarea unor cadre didactice care au obţinut o diplomă într-un anumit domeniu, dar care nu dispun 

de pregătirea corespunzătoare; anumite facultăţi au în denumirea lor domeniul privitor la deficienţă, 

dar din foaia matricolă se constată că materiile parcurse şi examenele susţinute sunt de cu totul altă 

natură.
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6. Informaţii cu privire la elevi şi preşcolari:

• Structura claselor şi efectivele de elevi (preşcolari), pe niveluri de învăţământ la începutul anului 

şcolar 2014-2015:

Nivel de 
învăţământ

Clasa/grupa Număr de clase/ 
grupe

Număr de elevi 
/ copii

Preşcolar,
din care

grupa mixtă 1 9
Total 1 9

Primar,
din care

cl. pregătitoare (curriculum de masă) 1 8

cl. pregătitoare (deficienţe 
severe/asociate/ surdocecitate)

1 3

cl. I (curriculum de masă) 1 8

cl. a Il-a 0 0

cl. a lll-a (curriculum de masă) 1 6

cl. a lll-a (deficienţe severe/asociate/ 
surdocecitate)

1 4

cl. a lV-a (curriculum de masă) 1 6

Total 6 35

Gimnaziu,
din care

cl. a V-a 1 9

cl. a Vl-a 1 9

cl. a Vll-a 1 9

cl. a Vlll-a 1 8
Total 4 35

Liceal
(ciclul inferior), 

din care

cl. a lX-a 1 10

cl. a X-a 1 9
Total 2 19

Liceal,
(ciclul 

superior), 
din care

cl. a Xl-a 1 9

cl. a Xll-a 1 8
Total 2 17

15 clase/grupe 115 elevi şi 
preşcolari

• Recrutarea elevilor se realizează în mai multe moduri:

- popularizarea instituţiei prin mass-media;

- deplasarea specialiştilor şcolii în localităţi la primării, cabinete medicale, spitale, pentru colectarea 

de date despre copii care fac obiectul şcolii noastre (nume, vârstă, diagnostic, situaţie familială etc.);

- investigaţie în grădiniţe şi şcoli în scopul depistării copiilor cu deficienţe de vedere, cu precădere la 

grupele de vârstă de 3 ani şi 7 ani;
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- prin informaţii primite de la familiile copiilor şcolarizaţi în instituţia noastră;

- date oferite de Asociaţia Nevăzătorilor din România;

- prezenţa reprezentantului liceului în Comisia de orientare şcolară si profesională.

Planul de şcolarizare a fost realizat.

Date privind evoluţia numărului de elevi înscrişi în ultimii 5 ani şcolari:

• Situaţia la învăţătură şi disciplină în ultimii 5 ani şcolari:

EVOLUŢIA SITUAŢIEI PROMOVĂRII
IN ULTIMII 5 ANI ŞCOLARI

125
120
115
110 situaţia nemcheiata
105

genţizori100
'o mo va

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE ABSENŢE IN ULTIMII 
5 ANI ŞCOLARI

2 43 7
2009-2010 2 3 5 1

2010-2011 1 8 9 0
2 0 1 1 -2 0 1 2 1 1 9 3

2012-2013 1076
2013-2014
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• Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat:

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA 
BACALAUREAT 2009-2014

2 0 0 9
2 0 1 0

2 0 1 0
2 0 1 1

2 0 1 1
2 0 1 2

2 0 1 2
2 0 1 3

2 0 1 3
2 0 1 4

Procentul de promovare 1 00% 1 0 0 % 1 00% 70% 75%

Media pe clasă 8 ,9 9 8 ,2 2 7 ,7 7 8 ,1 5 7 ,8 1

• Dintre rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri amintim:

NUMĂR PREMII OBŢINUTE
LA CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU ELEVII DEFICIENŢI DE 
VEDERE,TIMIŞOARA, APRILIE 2014

R.EYISTA LICEULUI
„TORNA, TORNA, FRATRE! 

a obţinut
99

Locul 
al Il-lea
Titlul de 
laureat 

naţional

• Concursul Judeţean al 
Revistelor Şcolare, 
mai 2014

• Concursul Naţional al 
Revistelor Şcolare, 
iunie 2014

• Traseul educaţional al absolvenţilor:

TRASEUL EDUCAŢIONAL AL ABSOLVENŢILOR 
ÎN PERIOADA 2009-2014

Traseul 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
educaţional 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Şcoală
postliceală 8 6 6 5 4 3

Universitate 1 5 3 2 3 2
Nu urmează 1 - 2 - 3 3

TOTAL 10 11 11 7 10 8
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Analiza SWOT:

■ Puncte tari:

- diagnosticarea copiilor la începutul, pe parcursul şi în finalul şcolarizării; alegerea căilor de 

intervenţie specifice fiecărui copil, schimbarea procedurilor de lucru când este nevoie; evaluarea 

rezultatelor în procesul de instrucţie şi educaţie -  permit o bună selecţie a copiilor la intrarea în 

şcoală şi la trecerea de la un ciclu şcolar la altul, cât şi o corectă orientare şcolară şi/sau profesională 

la ieşirea din şcoală (cls. VIII şi XII);

- rezultatele la învăţătură şi disciplină sunt mulţumitoare,

- rezultatele remarcabile obţinute de elevii şcolii, atât la olimpiadele şcolare de limba română şi 

informatică, cât şi la concursurile sportive de atletism, goalball şi şah, organizate la nivelul 

învăţământului special pentru deficienţi de vedere;

■  Puncte slabe:

- lipsa de resurse pentru intervenţia timpurie a copilului cu deficienţă de vedere (0 -  3 ani);

- insuficienta organizare a învăţământului segregat şi integrat pentru abordarea specializată a 

copilului cu deficienţă de vedere între 3 -  7 ani, 7 -  11 ani cu precădere în învăţământul integrat;

- insuficienta autocunoaştere a elevilor, în vederea inserţiei lor socio-profesionale;

- posibilităţile limitate de profesionalizare a absolvenţilor de liceu deficienţi de vedere.

■  Oportunităţi:

- extinderea si promovarea ofertei educaţionale a liceului;

- recunoaşterea şcolii noastre ca centru de resurse regional pentru deficienţi de vedere, întrucât aici 

există specialişti, bază materială, posibilitate de consultanţă, de confecţionare a materialelor 

didactice specifice, spaţii pentru activităţi cu copiii şi părinţii, formatori în domeniul tiflopsihologiei 

şi tiflopedagogiei.

■  Ameninţări:

- scăderea numărului de copii scolarizaţi, datorită rămânerii în afara sistemului de învăţământ special 

sau de masă a numeroşi copii deficienţi de vedere din cauze diverse: insuficienta popularizare, lipsa 

de informare a familiilor, necunoaşterea legilor statului, refuzul inconştient al părinţilor de a-şi 

trimite copiii către şcoli, diagnosticarea uneori greşită, gradul profund al handicapului ş.a.
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- insuficienta informare a autorităţilor despre felul în care trebuie să fie şcolarizaţi copiii cu deficienţe, 

locul în care se găsesc instituţiile speciale, lipsa (insuficienţa) profesorilor itineranţi şi de susţinere;

- posibilitatea creării de instituţii paralele ca centre de resurse, dar care nu dispun de bază materială, 

aparatură, specialişti, modalităţi de consultanţă, informaţii statistice şi care să lucreze improvizator, 

ineficace şi uneori incompetent;

- specialiştii formaţi în universităţi cu experienţă în domeniu pot fi marginalizaţi, pierzându-se ceea 

ce s-a dovedit valoros în munca cu copilul deficient vizual;

- fondurile alocate noilor centre de resurse se vor dovedi ineficiente, iar cele alocate instituţiilor de 

învăţământ special vor scădea, ceea ce va determina deficienţe şi mai mari în atingerea scopurilor 

fixate.

7. Resursele materiale

• Utilizarea spaţiului şcolar:

- gradul zilnic de acoperire cu săli de clasă şi laboratoare este adecvat numărului de copii şi 

necesităţilor de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative la fiecare disciplină de învăţământ;

- utilizarea laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor este permanentă;

- spaţiile auxiliare (curtea şcolii, terenul de sport, spaţiile de joacă în aer liber) sunt utilizate în comun 

cu centrul rezidenţial nr. 11 al DGASPC Buzău.

• Funcţionarea spaţiilor de învăţământ:

- spaţiile şcolare deşi sunt dotate corespunzător (echipamente şi mijloace specifice activităţii cu copiii 

deficienţi de vedere), se află în continuă modernizare, pentru crearea de condiţii din ce în ce mai 

bune pentru copii şi cadre didactice.

• Baza sportivă a unităţii de învăţământ constă în existenţa unei săli de sport, subdimensionată 

(utilizată si ca sală pentru organizarea serbărilor şcolare) şi a unei săli de forţă care sunt utilizate 

zilnic; terenul de sport este improvizat şi necorespunzător. Se simte nevoia unei săli de sport 

adecvate, a unui teren de sport adecvat şi a unui bazin de înot.

• Calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară:

- sunt respectate spaţiile şcolare prevăzute de normative;

- calitatea condiţiilor de igienă, este corespunzătoare;

- iluminatul şi încălzirea spaţiilor esunt satisfăcătoare.
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Analiza SWOT:

■ Puncte tari:

- dotare corespunzătoare cu aparatură, manuale, material didactic tiflotehnic;

- prezenţa computerului în toate clasele, cabinetele şi laboratoarele şcolii;

- existenţa aparaturii pentru practicarea sportului, numeroase instrumente muzicale;

- preocupare permanentă pentru modernizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor din şcoală;

- bugetul anual alocat de Consiliul Judeţean Buzău este mulţumitor.

ACHIZIŢIA DE CARTE A BIBLIOTECII

Biblioteca liceului a achiziţionat în acest an fond de carte:

» 144 de volume beletristică; 
x 232 de volume manuale în scriere obişnuită; 
x 140 de volume manuale braille.

2 numere ale revistei liceului "Torna, torna, fratre!” 
CD-uri carte vorbită din donaţia Asociaţiei Golden Fish 
Bucureşti, în urma proiectului derulat în parteneriat cu 
liceul nostru

CHELTUIELILE EFECTUATE 
1 SEPTEMBRIE 2013 -  31 AUGUST 2014

TOTAL 2.737.526 lei
1 . C h e l t u i e l i  s a l a r i a t e 2 . 1 5 6 . 4 8 5  l e i

2 . C h e l t u i e l i  m a t e r i a l e 5 0 1 . 0 4 1  l e i

d i n  c a r e 2 0 7 . 9 4 7  le i U t i l i t ă ţ i  ( g a z e .  l u m i n ă ,  a p ă .  g u n o i .

c e l e  m a i  i m p o r t a n t e  s u n t c a r b u r a n ţ i ,  i n t e r n e t  ş i  t e l e f o n i e )

7 0 . 7 4 5  le i A l o c a ţ i e  d e  h r a n a  c o p i i

8 . 9 4 0  le i M a t e r i a l e  d e  c u r ă ţ e n i e

2 2 . 3 0 9  le i R e p a r a ţ i i  c u r e n t e

3 . 7 5 0  le i F o n d  d e  c a r t e

1 . 0 0 0  le i P r o t e c ţ ia  m u n c i i

3 . 3 1 7  le i A s i g u r ă r i  m i c r o b u z

5 4 . 9 6 8  le i A l t e  m a t e r i a l e  ş i  s e r v i c i i

3 . M i j l o a c e  f i x e 8 0 . 0 0 0  le i M a ş i n i  d e  s c r i s  b r a i l l e

■  Puncte slabe:

- sala de sport este mică pentru necesităţile şcolii;

- terenul de sport nu este adecvat practicării sportului de către copiii deficienţi de vedere;

- spaţiile de joacă neadecvate, cu gropi şi obstacole, generatoare de accidente pentru copiii deficienţi 

de vedere.

■  Oportunităţi:

- existenţa spaţiilor si dotărilor necesare pentru înfiinţarea nivelului de învăţământ postliceal;

- existenţa unei suprafeţe din curtea şcolii pe care se poate amenaja un teren de sport 

corespunzător;

- amenajarea spaţiilor verzi dintre pavilioane ca locuri de joacă si relaxare pentru copii.

■  Ameninţări:

- în condiţiile restricţiilor impuse de modul de organizare scindat în două instituţii, şcoală şi centru 

rezidenţial, apar neajunsuri în administrarea şi utilizarea eficientă a spaţiilor în care elevii îşi 

desfăşoară existenţa zilnică.
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8. Relaţia cu comunitatea:

• Implicarea părinţilor în activităţi manageriale, colaborarea cu familia:

- prin regulamentele în vigoare, atât în Consiliul de administraţie, cât şi în Comisia pentru asigurarea 

calităţii în învăţământulpreuniversitar care funcţionează la nivelul şcolii, există câte un reprezentant 

al părinţilor; aceştia iau parte la şedinţe, îşi susţin punctul de vedere şi dispun de dreptul la vot; 

părinţii sunt organizaţi în Comitetul de părinţi al fiecărei clase şi Comitetul de părinţi pe şcoală;

- contactul cu părinţii se realizează prin: întâlniri cu majoritatea dintre ei la începutul şi la sfârşitul 

semestrelor; întâlniri în Consiliul clasei; activităţi ale elevilor în care sunt prezenţi şi părinţii (ore 

demonstrative, excursii, drumeţii, serbări); deplasări la domiciliu; schimburi de scrisori; convorbiri 

telefonice; email-uri; mese rotunde cu participarea specialiştilor şi părinţilor; consultanţă în privinţa 

comportamentului faţă de copil, oferirea de material informativ sub formă scrisă sau imprimată pe 

CD-uri.

• Colaborarea cu autorităţile locale:

- în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

care funcţionează la nivelul şcolii, există de asemenea reprezentanţi ai autorităţilor locale;

- din Comisia de orientare şcolară şi profesională, alături de reprezentanţi ai şcolii şi inspectorul şcolar 

care răspunde de învăţământul special, fac parte reprezentantul Consiliului Judeţean, reprezentanţi 

ai societăţii civile s.a.

- faţă de anumite autorităţi locale ne situăm într-o poziţie de subordonare în ceea ce priveşte alocarea 

de fonduri, control şi evaluare, alte dispoziţii. Liceul solicită fonduri, motivează solicitările făcute, 

aplică hotărârile trimise de către autorităţile locale, îşi exprimă punctul de vedere în diferite situaţii.

• Colaborarea cu agenţii economici:

- Datorită prezenţei în instituţie a copiilor din numeroase localităţi din judeţ şi din ţară, relaţiile cu 

agenţii economici nu sunt pregnante la nivel de localitate. Eventuala influenţă pe care părinţii ar 

avea-o asupra agenţilor economici este puţin manifestă, mediile de provenienţă ale copiilor fiind în 

general sărace. Cu toate acestea, sunt firme din oraş, asociaţii si fundaţii care sponsorizează liceul 

cu diferite ocazii, evenimente.

Partenerii educaţionali sunt cooptaţi în diferie proiecte educative, proiecte cu finaţare europeană

sau proiecte de grant.
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• Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ:

- există o legătură temeinică şi îndelungată cu Liceul Pedagogic Spiru C. Haret din localitate, constând 

în participarea viitorilor învăţători şi educatori la orele demonstrative din şcoala noastră, în 

spectacole realizate în comun, activităţi comune în aer liber;

- există colaborări de durată cu Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, 

Liceul de Artă Margareta Sterian ş.a., în cadrul Strategiei Naţionale de Acţune Comunitară, în diferite 

proiecte educative de parteneriat.

- Numeroase schimburi, vizite cu grădiniţe si scoli din judeţ;

- participarea cadrelor didactice ale şcolii la activitatea metodică şi de perfecţionare continuă 

organizată de ISJ Buzău şi CCd Buzău;

- convenţii de colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov si Universitatea Ovidius Constanţa, 

privind efectuarea de vizite de studiu şi practică pedagogică pentru studenţii de la facultăţi de profil.

• Parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate:

- întreţinem strânse legături cu toate şcolile de profil din ţară prin: organizarea comună de olimpiade 

şcolare, concursuri de şah şi atletism, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane;

- din străinătate am avut de-a lungul timpului contacte cu: Organizaţia VISIO -  Olanda, şcoala 

Spermalie Bruge -  Belgia, institutul Nicholaus Pflege Stuttgart şi şcolile din Würtzburg şi München

-  Germania, şcoala pentru nevăzători din Budapesta -  Ungaria, şcolile de profil din Napoli şi Bologna

-  Italia, L'Institute de les Aveugles -  Franţa, institutul Overbrook -  Philadelphia (SUA), institutul 

Perkins -  Boston (SUA), şcoala pentru deficienţi de vedere Varna -  Bulgaria, şcoala pentru ambliopi 

Chişinău şi şcoala pentru nevăzători Bălţi -  Republica Moldova; EENAT -  Slovacia.

- în ultimii 5 ani şcolari, profesorii liceului au susţinut activităţi demonstrative/de mentorat pentru 

studenţi din Köln, Germania, în cadrul proiectului Leonardo 4 Fit Europe.

• Înfrăţiri, alte proiecte şi programe comune:

- participarea la concursuri şi spectacole alături de elevii din întreg judeţul, organizate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Episcopia Buzăului şi a Vrancei, 

Palatul Copiilor din Buzău, Fundaţia pentu Copii SfântulSava, Asociaţia 1 IUNIE Buzău ş.a..

- colaborări cu diferite ONG privind scrierea şi derularea de proiecte europene (ex. Asociaţia pentru 

Dezvoltare Urbană, Asociaţia Young Gold Fish, Fundaţia pentru Tineret Buzău etc.);liceul a pus la 

dispoziţie spaţii adecvate pentru derularea unor cursuri avizate de ministerul educaţiei cu tematică
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de specialitate (autism si consiliere), organizate de Centrul Român de Intervenţie Socială şi 

Psihoterapeuticâ Iaşi, cursuri la care au participat si specialişti ai scolii.

Analiza SWOT:

■ Puncte tari:

- contacte temeinice şi benefice cu numeroase instituţii de profil şi instituţii de învăţământ obişnuit, 

din ţară şi străinătate;

- relaţii bine consolidate de încredere reciprocă cu părinţii, autorităţile locale, unii agenţi economici;

- activităţi organizate şi conduse eficient, care urmăresc integrarea socială a deficienţilor de vedere 

în comunitate;

- forme noi de activitate pentru diversificarea vieţii elevilor în instituţie, pentru a răspunde cât mai 

bine intereselor specifice fiecărui copil, pentru evitarea monotoniei şi rutinei, evitarea unei stări 

conflictuale, creşterea încrederii în forţele proprii, pentru formarea de deprinderi sociale în vederea 

inserţiei socio-profesionale.

■  Puncte slabe:

- absenţa unor specialişti în domenii punctuale ca: arta mişcării, dansului de societate, a mimicii şi 

pantomimicii;

- fonduri insuficiente pentru motivarea financiară, a cadrelor didactice implicate în diverse activităţi, 

acum neremunerate;

- agenţii economici nu beneficiază de anumite avantaje dacă sponsorizează instituţia noastră.

■  Oportunităţi:

- extinderea legăturilor cu instituţiile de profil şi alte instituţii, din ţară şi străinătate;

- diversificarea activităţilor pentru a răspunde în cât mai mare măsură cerinţelor şcolare, 

extraşcolare, individuale şi de grup ale copiilor;

- încheierea de contracte de colaborare cu firme de profil în vederea efectuării orelor de instruire 

practică din cadrul nivelului postliceal pentru care va fi solicitată autorizarea provizorie.

Ameninţări:

- posibila demotivare a cadrelor didactice care apelează de multe ori la propriul buzunar în 

desfăşurarea diverselor activităţi extraşcolare.
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II. VIZIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău se va prezenta ca o instituţie de învăţământ de 

prestigiu în rândul şcolilor pentru deficienţi de vedere, care promovează toleranţa, înţelegerea, 

nediscriminarea şi egalizarea şanselor pentru copii şi tinerii cu probleme vizuale.

Asigurarea unui demers educaţional la standarde europene care să răspundă cât mai bine 

cerinţelor specifice copiilor deficienţi de vedere va rămâne o prioritate.

Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor dorim să aducem plusvaloare prin:

• introducerea în procesul educaţional a celor mai noi abordări metodice, tiflopedagogice, 

psihoterapeutice şi recuperator-compensatorii;

• asigurarea climatului afectiv-motivaţional al elevilor şi al cadrelor didactice;

• asigurarea unei baze materiale adecvate specificului deficienţei de vedere.

Ne propunem să diversificăm oferta educaţională prin înfiinţarea de noi nivele de învăţământ, 

profiluri şi specializări care să răspundă solicitărilor deficienţilor de vedere şi cerinţelor pieţei muncii.

Prin intensificarea contactelor cu autorităţile locale şi agenţii economici, alte instituţii 

preocupate de problematica deficienţei vizuale, sperăm să facilităm integrarea socioprofesională a 

viitorilor absolvenţi, astfel încât aceştia să devină membri respectaţi ai societăţii europene.

III. MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău este o instituţie de învăţământ special care îşi 

propune să ofere elevilor cu deficienţe de vedere

EDUCAŢIE, EGALITATE DE ŞANSE, INTEGRARE
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TINTE STRATEGICE

• Creşterea numărului de elevi şcolarizaţi,
• Furnizarea serviciilor educaţionale şi de terapii specifice de 

înalta calitate.
• Asigurarea incluziunii şi a egalităţii de şanse pentru 

copiii/elevii deficienţi de vedere,
• Diversificarea ofertei educaţionale a liceului.
• Creşterea ratei de succes şcolar pentru ridicarea prestigiului

şcolii.
• Creşterea gradului de integrare socială şi de inserţie 

profesională a viitorilor absolvenţi deficienţi de vedere.
• Creşterea satisfacţiei profesionale a personalului angajat.

Întocmit,

DIRECTOR,
Prof. Leca Adriana-Florentina
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