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Scurt istoric
• Actuala Școală Profesională Specială „Trinitas”, din Tg Frumos, a fost înființată, ca

unitate de învățământ special, acum 45 de ani. Școala s-a numit de-a lungul timpului în

mai multe feluri însă a rămas tot timpul o instituție dedicată copiilor cu cerinţe

educaţionale speciale.

• Moto-ul școlii este:

Fiecare copil cu nevoi educaţionale speciale poate 

găsi la noi, în orice moment al dezvoltării sale, 

sprijinul de care are nevoie.
• Misiunea școlii noastre își propune următoarele valori:

❖ Să cultivăm o relație pozitivă, afectiv-încurajatoare cu elevul;

❖ Să oferim servicii educaționale de calitate, prin activități eficiente;

❖ Să fim mentori pentru cei care vor să ne urmeze;

❖ Să fim o echipă de profesioniști;

❖ Să promovăm permanent valoarea și competența;

❖ Să dezvoltăm continuu baza materială pentru a asigura confortul profesional

necesar.



Cine suntem noi 

• Şcoala Profesională Specială „TRINITAS”- asigură
pregătire profesională pentru elevi cu cerinţe
educaţionale speciale din judeţul Iaşi pentru următoarele
domenii/ calificări profesionale acreditate:

• - Domeniul: „Construcții, instalații și lucrări publice” /
Calificarea: „Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar”;

• - Domeniul: „Industrie textilă și pielărie” / Calificarea.
„Confecționer articole din piele și înlocuitori”.

• Şcoala Profesională Specială „Trinitas” dispune de o
bază materială foarte bună şi personal didactic calificat
cu experienţă în profesionalizarea tinerilor cu cerinţe
educaţionale speciale.



Profesionalizarea elevilor cu CES

• În învăţământul profesional special se pot înscrie elevi cu cerinţe
educaţionale speciale, care au absolvit clasa a VIII–a învăţământul
gimnazial special sau din învăţământul de masă. Înscrierea elevilor în
învăţământul profesional special se face pe baza Certificatului de Orientare
Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE.

• Orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale la finalul clasei a VIII-a se realizează în acord cu: particularităţile şi
gradul de deficienţă al fiecărui elev; nivelul achiziţiilor şcolare anterioare
ale elevului; potenţialul individual al elevului; posibilităţile de inserţie pe
piaţa muncii a unei persoane cu dezabilități în domeniul de calificare ales;
posibilităţile de practicare a calificării alese în zona de domiciliu.

• Proiectarea parcursului de formare a elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale prin învăţământul profesional special are ca sistem de referinţă
învăţământul profesional de masă, cu durata de 3 ani, atât din punct de
vedere al curriculumului propus, precum şi din punctul de vedere al
certificării finale.



• Planurile - cadru pentru învăţământul profesional special
promovează dobândirea de competenţe profesionale necesare
unei cât mai bune inserţii socio-profesionale a persoanelor cu
cerinţe educaţionale speciale, diferenţiate în funcţie de tipul
deficienţei. Astfel, la finalul învăţământului profesional special,
absolvenţii dobândesc o calificare profesională de nivel 3 conform
Cadrului naţional al calificărilor.

• Planurile cadru de învăţământ pentru învăţământul
profesional special stabileşte o durată de studiu de 4 ani, mai mare
decât a învăţământului profesional de masă de 3 ani. Această
opţiune este determinată de faptul că, în cazul elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale, dezvoltarea de competenţe generale şi
profesionale solicită mai mult timp pentru învăţare şi pentru
exerciţii practice.



Şcoala profesională – un câştig

• Elevii şcolii profesionale vor avea parte de avantaje dacă
urmează cursurile învăţământului profesional de 4 ani, cel
mai important avantaj fiind certificatul de calificare
profesională care este recunoscută atât în ţară, cât şi în
Uniunea Europeană. Iar asta duce la găsirea mai uşor a unui
loc de muncă remunerat conform calificării.

• Un alt beneficiu al parcurgerii acestei forme de învăţământ
este susţinerea financiară de 200 lei/lună pe care o primesc
toţi elevii admişi, prin programul „Bursa profesională“,
derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

• Pregătirea practică este organizată atât în şcoală, cât şi la
angajator, iar programul de pregătire este stabilit de şcoală
împreună cu angajatorii.

• Oferta educaţională poate fi consultată la unitaţea de
învăţământ cu profil tehnic şi profesional, dar şi pe site-ul
şcolii.



Ce învaţă elevii la ŞCOALA 
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Provocările momentului

• Gândire strategică privind alegerea calificărilor pentru

elevii cu deficiențe mintale severe/asociate;

• Valorizarea abilităților/calităților fiecărui elev, în parte, și

adaptarea curriculară la nevoile unice ale lor;

• Îmbinarea metodelor clasice de predare-instruire cu cele

moderne, asistate de învățarea pe calculator, pentru a

crea un mediu atractiv de învățare;

• Căutarea modalităților de prevenire a abandonului

școlar.



Meserii spre care ne îndreptăm

• Domeniul „Agricultură” – calificările „Agricultor culturi
câmp” și „Horticultor”;

• Domeniul „Mecanic” – calificarea „Tinichigiu vopsitor
auto”.



Cu ce ne lăudăm
• Acreditare ARACIP nivel 3 pentru domeniile Fabricarea produselor din lemn

(Tâmplar universal), Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice (Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar) şi Industrie Textilă şi Pielărie (Confecţioner articole din piele
şi înlocuitori).

• Procent mare de promovabilitate și un procent realist de angajare a
absolvenților:

• - promovabilitatea la examenele de certificare a competenţelor profesionale
din ultimii 3 ani a fost 100%;

• - 15 % din absolvenţii din ultimii 3 ani sunt angajaţi la agenţii locali, mai ales
cei din domeniul construcţii, textile pielărie şi prelucrarea lemnului;

• Unitate reabilitată integral, extinsă și echipată prin P.O.R. 2007-
2013/Proiect "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din
judeţul Iaşi".

• Sprijin și consiliere acordate părinților prin componenta de consiliere părinți -
sală consiliere părinți dotată și echipată corespunzător pentru activități de
consiliere de grup și individuală.

• Participarea elevilor la o serie de activități extrașcolare, specifice meseriilor,
unde au avut rezultate deosebite:



• Premiile I, II și mențiune la Concursul Internațional pe meserii

„Pregătiți pentru viitor” din cadrul parteneriatului „Împreună pentru o

activitate mai bună”, organizat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă

„Sf. Andrei” Gura Humorului

• Numeroase premii la Concursul pe meserii „Tradiții și creativitate”

etapa NAŢIONALĂ, organizat de Colegiul Tehnic “Ion Holban” şi

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu ”, Iaşi;

• Locul I şi medaliile de argint şi bronz la Campionatul Regional din

cadrul competiţiei sportive „Special Olympics Romania”;

• Numeroase diplome (premiile I, II, III sau menţiuni) la Simpozionul

Naţional „Şcoala – factor de socializare” şi în cadrul manifestărilor

dedicate anului aniversar „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, la secţiunile

activităţi practice, revistă şcolară;

• Premiul III în cadrul Activităţilor de acţiune comunitară realizat în

parteneriat cu elevii Liceului Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos ;

• Locul III şi menţiune la concursul „Împreuna pentru viitor”- Dans

popular – echipe. Octav Băncilă, Iaşi.



• Bază materială și logistică modernă și adaptată cerințelor speciale
ale elevilor: cabinete de terapie psihopedagogică, săli de clase
moderne, echipate IT și conectate la internet, dotarea atelierelor
şcolare cu mijloace didactice, S.D.V.-uri, echipamente şi mobilier
adecvat pentru fiecare profil acreditat; 1 sală de sport, teren de sport,
5 cabinete de specialitate (tehnice, IT, limba română, limba engleză).

• Facilități și servicii speciale pentru încurajarea accesului
beneficiarilor direcți la serviciile educaționale oferite: consiliere OSP
pentru orientarea în cariera și alegerea rutei școlare în funcție de
profilul individual, gamă adaptată de servicii de terapie
psihopedagogică asigurată prin psihopedagogi, asigurarea
transportului cu microbuzele școlare, materiale didactice,
echipament școlar.

• Expertiză în acordarea de servicii educaționale complexe elevilor cu
tulburări din spectrul autist și deficiențe socio-afective

• Oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe
piaţamuncii;



Produse realizate în atelierele şcolare şi cercurile de creaţie



Produse realizate în atelierele şcolare şi cercurile de creaţie



REVISTE ŞCOLARE

• Revista Aripile Speranței – promovarea școlii la clasele I-VIII în
continuarea revistei Speranța (zece numere).

• Revista Perspective – promovarea imaginii școlii la clasele IX-XII (ISSN –
patru numere).



Aspecte din şcoală











• Mulțumim pentru atenție!


