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Argument
Prezentul proiect de dezvoltare instituţională îşi propune să facă publice scopurile şi
mijloacele educaţiei din această unitate de învăţământ, în concordanţă cu potenţialul uman şi
material al şcolii, precum şi cu nevoile de educaţie ale comunităţii locale. Planul prefigurează
drumul pe care îl va parcurge şcoala de la starea actuală la starea dorită şi anticipată în care se va
afla în anul 2018, ca o organizaţie deschisă spre schimbare. Continuând proiectele anterioare, de
după anul 2000, proiectul va fi un mijloc important de creştere a calităţii procesului instructiveducativ, un document cu valoare strategică centrat pe problemele esenţiale ale şcolii.
Proiectul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lozna, pentru perioada
2014 – 2018, s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern
în care activează şcoala, asupra mediului organizaţional intern, având o evaluare echilibrată şi
exigentă a resurselor, a mijloacelor şi asupra factorilor socio-economico-politici cu impact
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” şi a
„oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Au fost luate în considerare
prevederi din programele MEN privind reforma şi modernizarea învăţământului, dar şi ideile
desprinse din discuţiile purtate cu responsabilii comisiilor metodice, cu membrii Consiliului de
Administraţie şi ai Consiliului Profesoral. Proiectul ţine seama de asemenea de evoluţia
demografică a comunei Lozna, conform rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei
(octombrie 2011).

DIAGNOZĂ
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e-mail scoala_lozna@yahoo.com
Istoric
Din cartea albastră
Localitatea Jibou a fost atestată documentar din anul 1205 şi este declarată oraş
din anul 1968, odată cu înfiinţarea judeţului Sălaj. Este aşezată în Depresiunea
Guruslăului, pe malul stâng al Someşului, fiind un important punct de convergenţă
al localităţilor din jur. Este un important nod feroviar care deserveşte legături facile
spre Baia – Mare, Dej sau Zalău. Centrul simbolic al oraşului este Grădina
Botanică “Vasile Fati”, care adăposteşte, în impresionantele sale construcţii, plante
de pe toate meridianele globului.
Pe linie industrial, oraşul are mici întreprinderi de confecţii, produse electronice,
de panificaţie, construcţii ş.a. şi s-a amenajat un mare parc industrial, care urmăreşte
atragerea unui număr cât mai mare de investitori.
Prima școală de 7 clase primare a fost înfiinţată în anul 1820. Ca dovadă a
tenacității și dăruirii loznenilor, în anul 1930 comuna Lozna avea 4 școli cu 7 clase,
iar 48 de ani mai târziu, în anul 1978 în comună funcționau 2 școli cu 8 clase și 3
școli cu 4 clase.
În prezent, în comuna Lozna, procesul de învățământ se desfășoară în 2 școli
primare: Școala Primară Valea Loznei și Școala Primară Cormeniș și o școală
gimnazială: Școala Gimnazială Nr.1, Lozna, clădirea în care aceasta își desfășoară
activitatea datând din anul 1968.
1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
Diagnoza nevoilor educaţionale

 Resursele umane şi materiale existente permit desfăşurarea în condiţii
bune a procesului instructiv-educativ;
 Este necesară continuarea democratizării decizionale prin abordarea
relaţiei pozitive profesor – elev (elevul fiind centrul atenţiei şi
profesorul
colaboratorul elevului), prin realizarea unui cadru
instituţional adecvat dialogului echipei educaţionale cu elevii, părinţii
şi comunitatea locală;
 Asigurarea incluziunii şcolare a tuturor elevilor;
 Creşterea atractivităţii şcolii prin acţiuni instructiv – educative cât mai
complexe, care în final să ducă la rezultate deosebite la concursurile
şcolare pe obiecte şi cele extraşcolare, precum şi la Evaluările
Naționale şi admiterea în licee şi şcoli profesionale;
 Elaborarea unui program de prevenire absenteismului şi abandonului
şcolar.
Diagnoza nevoilor de dezvoltare instituţională
Analiza scopurilor actuale ale activităţii organizaţiei
 Creşterea calităţii procesului educaţional prin câştigarea şi
consolidarea poziţiei şcolii la nivel local şi judeţean a educaţiei;
 Creşterea rolului echipei manageriale în domeniile curriculare,
extracurriculare, a programelor de parteneriat, a celor de politică
financiară şi resurse umane, în condiţiile sporirii autonomiei
decizionale la nivel de unitate şcolară;
 Dezvoltarea bazei materiale prin diferite programe proprii ce se vor
realiza la nivel local, regional, naţional;
 Accesul la informaţii prin intermediul tehnicii de calcul şi realizarea
unei reţele informaţionale corespunzătoare;
Analiza informaţiilor de tip cantitativ
a) Elevii
CICLU DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Unitate de
învățământ /
Clasa

Școala Gimnazială
Nr.1 Lozna

Școala
Primară
Cormeniș

Școala Primară
Valea Loznei

TOTAL

PREȘCOLAR

GRĂDINIȚĂ

26

-

10

36

PRIMAR

CLASA
PREGĂTITOARE

4

2

1

7

CLASA I

3

2

2

7

CLASA a-II-a

5

1

0

6

CLASA a-III-a

5

1

0

6

CLASA a-IV-a

7

0

2

9

CLASA a-V-a

12

-

-

12

CLASA a-VI-a

10

-

-

10

CLASA a-VII-a

12

-

-

12

CLASA a-VIII-a

4

-

-

4

GIMNAZIAL

TOTAL

109

Total : 109, din care: 36 grădiniță
35 ciclul primar
38 ciclul gimnazial
- Elevii sunt cuprinşi în : 4 clase primare
2 clase gimnaziale
- Vârsta elevilor este cuprinsă între 6 şi 15 ani
- Rata abandonului şcolar este 0%
- Rata de absolvire 100%
- Efectivele de elevi sunt în descreștere din cauza scăderii
natalităţii pe raza comunei și a migrării populației tinere spre
zonele urbane.
b) Angajaţii şcolii
- Cadre didactice – 12, din care:
o Titulari:
 Educatoare – 1
 Învățători – 2
 Profesori – 2
o Suplinitori calificați:
 Educatoare – 2
 Învățători – 2
 Profesori – 2
o Suplinitori necalificați – 1
- Personal didactic auxiliar – 1
- Personal nedidactic – 5

-

-

Situaţia cadrelor didactice
Cadre didactice cu gradul didactic I – 1 educatoare
Cadre didactice cu gradul didactic II – 1 învățător
– 1 profesor
Cadre didactice cu definitivat : – 1 educatoare
– 3 învățători
– 4 profesori (1 profesor necalificat cu studii
în altă specializare)
Cadre didactice debutanţi – 1 educatoare
d) spaţii şcolare

Şcolile comunei Lozna dispun de baza materială necesară desfășurării, în bune condiții, a
procesului instructiv-educativ. În toate unităţile programul este pe indice 1, transportul copiilor
spre Școala Gimnazială Nr.1 Lozna fiind realizat cu microbuzul şcolar (Ford Transit). Toate
unităţile școlare au curent electric. Școala Gimnazială Nr. 1 are două clădiri, şcoala propriu-zisă
şi o clădire care adăpostește biblioteca și grupul sanitar, este legată la reţeaua de apă a comunei și
conectată la reţeaua de telefonie fixă şi la Internet.

Școala Gimnazială Nr. 1 Lozna
- Săli de clasă
- Laborator de informatică
- Săli în conservare
- Sală profesorală
- Birouri
- Bibliotecă
- Grup sanitar
Școala Primară Valea Loznei
- Săli de clasă
- Săli în conservare
- Sală profesorală
Școala Primară Cormeniș
- Săli de clasă
- Săli în conservare

7
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2

Starea clădirii este bună, dar interiorul necesită o serie de îmbunătățiri, cum ar fi:
 Instalarea unui sistem de încălzire;
 Schimbarea aspectului ergonomic al sălilor şi holurilor;
 Recondiţionarea unora dintre spaţiile sanitare (grupuri sanitare elevi şi
profesori Școala Primară Cormeniș).
Optimizarea curţii interioare şi a terenului de sport;
Recondiţionarea gardului împrejmuitor şi crearea unor rondouri cu flori în curtea
școlii;
Găsirea unor surse de finanţare în vederea rezolvării problemelor menţionate mai
sus (Consiliul Local, unităţi economice din zonă, sponsori, etc.)
Analiza informaţiilor de tip calitativ
a) ambianţa din unitatea şcolară.
- Cadrele didactice, pot fi grupate în mai multe categorii:
 Cadre didactice cu experienţă, care sunt receptive la nou şi aplică în
practică noutăţile;
 Cadre didactice cu experienţă, care întâmpină greutăţi în aplicarea
noului;
 Cadre didactice tinere, care găsesc sprijin din partea celor cu
experienţă;
 Starea disciplinară, atât la nivelul personalului didactic, cât şi al
personalului administrativ este bună.
- Elevii
 Marea majoritate a elevilor şcolii au un comportament adecvat,
respectând regulamentele în vigoare;
 Un procent de x elevi fac naveta din satele Cormeniș și Valea Loznei;
 O categorie de elevi ai şcolii noastre, cu posibilităţi mai reduse, se
bucură de sprijinul colegilor, dar şi al cadrelor didactice;
 Problema securităţii personale şi de grup este considerată una foarte
importantă, elevii fiind atenţi supravegheaţi în incinta şcolii;
 Majoritatea părinţilor sunt interesaţi de educaţia copiilor lor,
implicându-se activ în problemele şcolii;
 Inexistența spaţiilor de joacă în comună este motivul pentru care o
parte din copii şi tineri utilizează spaţiile destinate activităţii şcolare.
- Echipa managerială va fi preocupată de cunoaşterea în
amănunt a tuturor lucrurilor bune şi mai puţin bune din unitate în aşa fel

încât să poată stabili o strategie pentru eliminarea neajunsurilor şi
ameliorarea tuturor demersurilor instructiv- educative.
- Având în vedere procesul de întinerire a colectivului didactic, cu ajutorul I.S.J.
Sălaj, se va realiza o bună încadrare a şcolii cu profesori bine pregătiţi din punct de
vedere profesional şi pedagogic.
- Strategia echipei manageriale va avea în vedere îndrumarea colectivului didactic,
va viza crearea unei atmosfere propice realizării reformei, prin: spirit de
competiţie, îndemn la studiu şi autoperfecţionare, aplicarea de elemente novatoare
în activitate.
- Elevii mai puţin dotaţi vor fi pregătiţi pentru integrarea în viaţa socială în funcţie
de posibilităţile şi necesităţile existente (consultaţii, meditaţii ş.a.)
- Pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, o atenţie aparte se va acorda pregătirii în
vederea susţinerii examenelor de Evaluare naţională.
- Pentru toate categoriile de personal se vor stabili sarcini concrete şi cu termene la
care vor prezenta ceea ce au avut de realizat.
- Se va urmări păstrarea ordinii şi disciplinei în şcoală şi în preajma ei, colaborând
cu autorităţile locale ( Primărie, Poliţie etc.)
b) circulaţia informaţiei la nivelul unităţii
- informarea la nivelul unităţii este foarte bună, acesta realizându-se, de obicei,
prin:
-consilii profesorale tematice
-şedinţe de comunicări
-Consilii de Administraţie
-plenare cu elevii
-şedinţe cu părinţii
-întruniri ale comisiilor metodice
- dotarea şcolii cu toate mijloacele electronice de comunicare necesare face
posibilă primirea şi transmiterea informaţiilor în timp optim.

Managementul unităţii şcolare
a) Echipa managerială este formată din:
-director
-coordonator pentru proiecte şi programe educative
b) Consiliul de administraţie este alcătuit din 7 membrii, conform
OMEN nr.4619/22.09.2014.
c) Comisiile metodice din școală sunt organizate astfel:
 Comisia profesorilor din învățământul preșcolar și primar;
 Comisia profesorilor din învășământul gimnazial;
 Comisia diriginților.
d) Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii echipei manageriale,
a Consiliului de Administraţie și a Comisiilor metodice se face în condiţii
de transparenţă, astfel încât evaluările şi deciziile să fie cât mai operative.
Cunoaşterea grupurilor de interese
În condiţiile în care şcoala este o organizaţie puternică, ancorată în
comunitate, este absolut necesară cunoaşterea şi valorificarea informaţiilor
despre toate grupurile de interese. Acestea sunt următoarele:
-părinţii - la nivelul fiecărei clase există un comitet de părinţi, condus de
un preşedinte, iar la nivelul şcolii există Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor, care se reuneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
-elevii-colectivele de elevi sunt constituite conform normativelor în
vigoare.
-cadrele didactice - constituite în Comisiile metodice, având câte un
responsabil, unii fiind şi în Consiliul de Administraţie, ceea ce face să
existe relaţii între conducerea şcolii şi cadrele didactice.
-Consiliul clasei, este format din profesorii care predau la clasa respectivă,
un reprezentant al elevilor, preşedintele comitetului de părinţi al clasei şi
dirigintele, care este preşedintele acestui consiliu.

-Administraţia locală şi judeţeană, şcoala având relaţii cu ISJ Sălaj,
Primăria Lozna, Consiliul Local Lozna, Poliţia Lozna, diferiţi agenţi
economici ş.a.
-parteneri locali, judeţeni şi naţionali (unităţi şcolare, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sălaj, Institutul de Ştiinţe a Educaţiei, UNICEF etc)
-Biserica-există o preocupare pentru cultivarea spiritului ecumenic şi
evitarea prozelitizmului.

ANALIZA DE NEVOI
În concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi cu procesul de reformă a
învăţământului românesc, colectivul de cadre didactice al Şcolii Gimnaziale Nr.1
Lozna urmăreşte, prin permanenta activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare,
formarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei
cariere.
ANALIZA SWOT a dezvoltării curriculare
PUNCTE TARI
 cadre didactice calificate, formate şi
abilitate în activităţi interdisciplinare,
transdisciplinare, crosscurriculare;

PUNCTE SLABE


avalanşa de informaţii şi reglementări;

 slaba implicare a părinţilor privind
opţiunile elevilor;

 Cadre didactice bine pregătite din punct
 eficiență scăzută a procesului educativ
de vedere ştiinţific;
din cauza predării în condiții de simultan;
 atmosfera creativă, de colaborare ce
 Motivaţia scăzută pentru învăţătură a
există între majoritatea cadrelor didactice;
majorităţii elevilor şi părinţilor.
 munca în echipă pentru proiectarea,
implementarea şi evaluarea CDȘ;


existenţa motivaţiei pentru reformă;

 Procesul instructiv-educativ se
desfăşoară într-un singur schimb;
 Folosirea auxiliarelor curriculare la
grădiniţe şi în clasele CP-IV;


Diversitatea activităţilor

 Accesul limitat al multor familii la
surse de informaţie altele decât radio/tv

extracurriculare și extrașcolare organizate
OPORTUNITĂŢI
 Posibila descongestionare a
programelor şcolare în concordanţă cu
prevederile Legii educaţiei naţionale.
 existenţa manualelor alternative şi a
ghidurilor profesionale;
 colaborarea cu părinţii şi comunitatea
locală în vederea realizării analizei de nevoi a
acesteia;

AMENINŢĂRI
 concurenţa celorlalte şcoli din
comunele învecinate;
 restrângerea activităţii prin diminuarea
efectivelor de elevi, în perspectivă;
 dezechilibrul real dintre numărul de
ore, conţinuturile programelor şi nivelul de
cunoştinţe şi deprinderi cu care elevul intră in
liceu sau în şcolile profesionale.

 colaborarea cu alte şcoli cu experienţa
în domeniul curricular;

Analiza SWOT a dezvoltării resurselor umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Număr mare de cadre didactice
motivate pentru formarea continuă;

 slaba implicare a familiei în viata
şcolii şi a comunităţii;

 Organizarea activităţilor
extracurriculare după o planificare
proprie;

 conflictul între generaţii ;
 Lipsa de stabilitate a profesorilor
debutanţi;

 Promovabilitate bună, lipsa cazurilor  Număr mic de elevi participanţi şi
de abandon școlar și continuarea studiilor premianţi la concursurile şi olimpiadele
de către absolvenți în procent de 99%;
şcolare;
 Buna colaborare pe verticală între
ciclurile de învăţământ;
 Preocuparea cadrelor didactice pentru
pregătirea suplimentară a elevilor.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 existenţa unor cadre didactice
formate pe probleme de reformă care
manifestă disponibilitate pentru
dezvoltarea şcolii;

 lipsa facilităţilor oferite de comunitate
cadrelor didactice tinere specializate,
pentru rezolvarea unor situaţii deosebite
(locuinţă, copii mici)

 antrenarea elevilor în acţiuni care să
le schimbe atitudinea faţă de procesul de
învăţare;


Starea socio-economică precară a
majorităţii familiilor din care provin copiii;

 Oferta bogată de cursuri de formare
organizate de ISJ/CCD Sălaj pentru
cadre didactice şi manageri.


Diminuarea motivaţiei tinerilor
pentru învăţătură
- Reducerea efectivelor de copii rezultată
din natalitatea scăzută la nivelul comunei,
va conduce la desfiinţarea unor unităţi din
satele Valea Loznei și Cormeniș;

Analiza SWOT privind atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei
materiale
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 lipsa conectării la internet a
cabinetului de informatică și a
 relaţii de parteneriat cu agenţii
sălii profesorale;
economici care sponsorizează
ocazional diferite activităţi ale  Lipsa unei baze sportive care sa
motiveze elevii sa practice sportul;
şcolii;
 Starea deplorabilă a
gardului
-

Interesul crescut al conducerii
unităţii şcolare pentru dezvoltarea
bazei materiale a acesteia;

împrejmuitor la Şcoala Primară Valea
Loznei;
 Lipsa unor sisteme moderne de
alimentare cu apă şi a unor grupuri
- Existenţa
unui
cabinet
de
sanitare corespunzătoare la școlile
informatică dotat cu calculatoare ;
structuri;
- Dotare cu 1 microbuz școlar Ford cu

care se efectuează transportul zilnic  Lipsa unor sisteme moderne de
al elevilor la/de la şcoală;
încălzire centrală;
-Atragerea unor sponsori locali.
- Dotarea slabă cu substanţe chimice
pentru experienţe de laborator;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

- Administraţia locală sprijină, la
solicitarea noastră, activitatea şcolii,
prin finanţarea cheltuielilor de
întreţinere şi prin participarea la diverse
activităţi şcolare şi extraşcolare
 colaborarea şcolii cu agenţii
economici;
 Includerea Şcolii Gimnaziale Nr.1
Lozna în programul „Internet în
Şcoala ta”

- Finanţarea de bază conform standardelor
de cost/elev insuficientă pentru buna
desfăşurare a procesului instructiveducativ în şcolile comunei.
- Lipsa locurilor de muncă în comunitate;
- Nivelul economic modest al comunităţii
locale, lipsită de agenţi economici
semnificativi.

Analiza SWOT privind dezvoltarea relaţiilor comunitare





PUNCTE TARI

Puncte slabe:

 structura activă şi dinamică a
unor membri ai comitetelor de părinti
 Dificultatea
organizării
unor
pe şcoală şi pe clase;
activităţi extracurriculare (excursii, tabere
 Dorinţa factorilor de conducere școlare) din cauza numărului mare de
din şcoală de a stabili relaţii stabile şi familii cu venituri mici;
durabile cu autorităţile locale (primărie,
 Lipsa amenajărilor speciale pentru
poliţie) şi agenţii economici;
petrecerea timpului liber şi recreere;
 Poziție centrală a școlilor în
 - Lipsa colaborării cu organizaţii
fiecare localitate.
civice, ONG-uri;


OPORTUNITĂŢI



implementarea

noii

legislaţii



AMENINŢĂRI



Lipsa

unor

agenţi

economici

pentru realizarea obiectivelor comune puternici şi a unor sponsori permanenţi.
şcoala-comunitate;
 oferta cvasinegativă a societăţii
 posibilitatea realizării unei pentru copii (emisiuni TV neadecvate,
comunicări eficiente între şcoală şi reviste indecente, Internet etc).
comunitate prin realizarea unei „Şcoli a
 Migrarea tinerilor care au copii de
părinţilor” şi a zilei „Porţilor deschise” vârstă şcolară la muncă în străinătate.
 Poliţia comunei Lozna sprijină
activităţile de combatere a fenomenului
infracţional, a delicvenţei juvenile
precum şi activităţile de educaţie
moral-civică şi rutieră
 Biserica contribuie la educaţia
moral-creştină a elevilor

 - Lipsa locurilor de muncă în
comunitate;

Analiza PEST(E)
Politicul:
Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului
Sălaj, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării
şi asigurării calităţii, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. Din
fericire, la nivelul comunei Lozna, comunitatea locală şi-a asumat rolul de
principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita
posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv.
Schimbările frecvente, dictate de factori politici, la diferite eşaloane superioare au
un efect de fragmentare a unor concepţii asupra activităţii manageriale din sistemul
educaţional modificând diferitele abordări ale factorilor de conducere ceea ce
antrenează după sine conduceri „în salturi” într-un sistem care are nevoie mai mult
ca oricând de stabilitate şi continuitate, prin consacrarea profesioniştilor.
La nivelul managementului unităţii de învăţământ se observă o
oarecare stabilitate, care neafectând într-o oarecare măsură elaborarea unei strategii
cel puţin pe termen mediu.
Economicul:
Perioada de boom economic ce şi-a făcut simţită prezenţa în anii
anteriori şi care s-a caracterizat prin infuzii masive de capital pentru reabilitarea
infrastructurii educaţionale este urmată de o perioadă cu mari greutăţi financiare, la
toate nivelurile (familial, social, educaţional), greutăţi care nu numai că nu a
menţinut nivelul investiţiilor la nivelul anterior, ci au fost traduse în dificultăţi
privind derularea activităţilor curente. Acestea se vor exacerba în momentul în care
şcoala îşi va primi resursele financiare în funcţie de numărul elevilor pe care îl are
în unitate.
Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile majorităţii elevilor,
influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei didactice a învăţământului, la nivel
de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să sprijine financiar şcoala.
Comunitatea locală, cea care trebuie să finanţeze şcoala, confruntându-se cu o serie
de alte probleme, asigură mentinerea şcolii „doar pe linia de plutire”.

Socialul:

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează
poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu
o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.Familiile încă nu
identifică, în multe cazuri, educaţia ca un mijloc de promovare a valorilor în rândul
elevilor.
Numai prin eforturile de educaţie, formare şi instruire
permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, violenţei şi a ratei
infracţionalităţii, deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii
statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.
Tehnologicul:
La nivelul comunei Lozna majoritatea familiilor beneficiază de
televiziune prin cablu, copiii putând urmări programe educaţionale pe canalele
Discovery, Animal Planet, National Geographic, Viasat History, România Cultural
etc.
Şcoala comunică cu ISJ Sălaj prin mijloace electronice de câţiva
ani. Din nefericire, numărul calculatoarelor conectate la Internet este absolut
insuficient, fapt ce impune acţiuni susţinute din partea conducerii şcolii în dotarea
unităţii de învăţământ cu reţele de calculatoare conectate la Internet.
Ecologicul:
Sub aspect ecologic comuna are un mediu natural valoros, puţin
afectat de poluare. La Școala Gimnazială Nr.1 Lozna există o bogată experienţă în
domeniul educaţiei ecologice (colectarea deşeurilor, igienizarea împrejurimilor
şcolii, acţiuni de ecologizare a comunei etc.) prin acţiuni concrete.

II. STRATEGIA PENTRU PERIOADA 2014-2018
Viziunea
Şcoala noastră are, în acest moment multe atuuri de a răspunde nevoilor
societăţii, dar şi o serie de dezavantaje.
Scopul ei este să ofere absolvenţilor săi o pregătire corespunzătoare, care
odată stăpânită, să le ofere o „pistă” de lansare spre liceele şi şcolile profesionale
pe care doresc să le urmeze.
Şcoala noastră îşi propune să realizeze pregătirea şi educarea elevilor în
spiritul muncii şi al cinstei, dezvoltându-le sensibilitatea şi personalitatea prin
dobândirea de cunoştinţe de cultură generală, formarea unor competențe, pentru
însuşirea valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi pentru înţelegerea
schimbărilor ce au loc în viaţa socială.
Un interes deosebit îl vizează latura pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi
aplicarea principiilor democraţiei, pentru aprecierea muncii, culturii şi artei, pentru
păstrarea vie a tradiţiilor locale.
Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite
viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut, cu răbdare şi temeinicie.
Misiunea
“SUNTEM O FAMILIE!
ÎMPREUNĂ CONSTRUIM, ÎNVĂŢĂM, INOVĂM, PĂSTRĂM TRADIŢIILE!
SUNTEM O ŞCOALĂ DESCHISĂ, PENTRU COMUNITATE!
PREGĂTIM VIITORII ABSOLVENŢI PENTRU INTEGRAREA ÎNTR-O
SOCIETATE ÎN SCHIMBARE”

ȚINTE/SCOPURI STRATEGICE
Ținte (scopuri) strategice:
Pentru a putea concentra resursele existente spre realizarea sigură a scopurilor strategice
au fost stabilite doar 4 ţinte. Căile de acţiune pentru realizarea acestora sunt stabilite în baza
competenţelor şi a resurselor posibile, pornind de la tradiţia pozitivă a şcolii, dar şi de la
angajamentul comunităţii de a sprijini realizarea acestor obiective menite să satisfacă cerinţele
actuale de educaţie.
1. Îmbunătățirea managementului la nivelul şcolii, structurilor arondate şi a grupelor/claselor.
2. Creșterea încrederii în şcoală prin îndeplinirea standardelor de performanţă pentru
asigurarea unei educaţii de calitate.
3. Adaptarea ofertei curriculare la nevoile de educaţie locală prin diversificarea activităţilor
instructiv-educative şcolare şi extraşcolare, pe baza nevoilor de dezvoltare personală ale
copiilor.
4. Îmbunătăţirea relaţiilor comunitare şi de parteneriat în folosul educaţiei copiilor:
Dintre motivele şi argumentele pentru care am ales aceste ţinte amintim:




Ţintele sunt în concordanţă cu misiunea şcolii şi vor contribui la realizarea acesteia, cu
încrederea că vom găsi resursele necesare (financiare, materiale, umane, de timp etc.) pentru
realizarea lor în timp util, prin implicarea responsabilă a conducerii şcolii, a consiliului de
administraţie, a primăriei şi consiliului local, a părinţilor, bisericii şi a unor agenţi
economici.
Ţintele sunt necesare pentru a anticipa dezvoltarea şcolii noastre fiind rezultatul unui
consens în cadrul comunităţii spre a conduce la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală.
Opţiuni strategice

Opţiunile strategice sunt elemente perene ale PDI şi derivă din misiunea şcolii. În general
sunt luate în seamă patru mari opţiuni privind abordările strategice (accente pe dezvoltarea
domeniilor funcţionale).
Opţiunea pentru dezvoltare curriculară:
-

Ţintele strategice vor fi atinse prin disciplinele de studiu şi prin activitatea la clasă.
Promovarea la disciplinele din trunchiul comun şi în CDŞ a tehnologiilor de informare, a
relaţiilor deschise şi a tehnicilor de comunicare, negociere şi participare;
Adecvarea ofertei educaţionale la solicitările comunităţii şi iniţierea unor activităţi cu
participarea şi sprijinul părinţilor;
Implementarea noilor metode active-participative de predare-învăţare-evaluare.
Opţiunea investiţiei în resursa umană:

-

Ţintele strategice vor fi atinse prin angajarea de profesori calificaţi, prin formarea adecvată a
personalului existent, prin motivarea/informarea angajaţilor etc.
Programe de formare a cadrelor didactice şi părinţilor pentru comunicare, negociere şi
participare;
Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;
Promovarea spiritului de disciplină, de cunoaştere şi respectare a reglementărilor legale.
Opţiunea financiară şi a dotării materiale:

-

Ţintele strategice vor fi atinse prin procurarea de resurse financiare şi prin dotări materiale
suplimentare.
Repartizarea echitabilă de către Consiliul Local a fondurilor care să completeze la nivelul
cerinţelor finanţarea de bază alocată în raport de standardele de cost/elevi insuficiente pentru
desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv-educativ.
Opţiunea de dezvoltare a relaţiilor comunitare şi de parteneriat:

-

Ţintele strategice vor fi atinse prin extinderea şi diversificarea relaţiilor din comunitatea
locală.
Implicarea comunităţii locale în elaboraarea ofertei educaţionale a şcolii şi în programele şi
proiectele şcolii;
Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolilor;
Oferirea unor programe de educaţie a adulţilor (lectorate, dezbateri, scrisori, pliante,
chestionare).

Planuri operaţionale

Pentru atingerea obiectivelor specifice ţintelor strategice se elaborează/actualizează
planuri operaţionale în concordanţă cu resursele (umane, financiare, materiale etc) disponibile şi
modalităţile de monitorizare a performanţelor.
Resursele

Obiective

Activități

Dezvoltarea capacităţii şi a autonomiei
instituţionale prin asumarea
responsabilităţilor care decurg din
aplicarea Legii educaţiei naţionale.
Publicarea /actualizarea şi transmiterea
angajaţilor, beneficiarilor direcţi şi
indirecţi a prevederilor din PDI, ROI, fişa
postului etc.

O1. Îmbunătățirea
managementului la
nivelul şcolii și a
structurilor arondate

Termene, responsabilități

- Permanent
- Conducerea școlii

- Începutul anului școlar
- Comisia de elaborare și
revizuire PDI
- Conducerea școlii

Revizuirea periodică a strategiei de
asigurare a calităţii, eficientizarea
activităţii prin aplicarea unor
standarde/proceduri scrise.

- Începutul anului școlar
- CEAC

Stabilirea obiectivelor planului anual de
acţiune, cu obiective generale
(concordante cu misiunea şcolii şi ţintele
strategice), obiective specifice şi rezultate
aşteptate.

- Începutul anului școlar
- Directorul școlii

Actualizarea periodică a PDI în acord cu
strategiile/politicile educaţionale
generale/naţionale şi selectarea celor mai
potrivite metode/modalităţi de aplicare.

- Permanent
- Comisia de elaborare și
revizuire PDI

Elaborarea/revizuirea periodică a unor
proceduri/reglementări adecvate pentru
buna desfăşurare a activităţii complexe a
şcolii.

- CEAC
- Comisii de lucru

O2. Îmbunătățirea
managementului la
nivelul
grupelor/claselor

Publicarea rapoartelor anuale de evaluare
internă la avizierul școlii

- CEAC

Menținerea abandonului școlar la 0%

- Diriginți, învățători

Gestionarea eficientă a situațiilor
conflituale

- Diriginți, învățători

Consolidarea capacităţii de comunicare cu
beneficiarii de educaţie prin activități
extracurriculare și extrașcolare.

- Diriginți, învățători

Notă – tintele alese nu necesita un buget
Trecute in tabel:
Ţinta 1.
Ţinta 2. Reclădirea încrederii în şcoală prin îndeplinirea standardelor de performanţă pentru
asigurarea unei educaţii de calitate.
- dezvoltarea capacităţii şcolii în ceea ce priveşte asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor
educaţionale oferite, promovarea în continuare a culturii calităţii prin CEAC şi păstrarea
nivelului de calitate atestat la ultima evaluare ARACIP (2011);
- Promovarea susţinută a procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea,
dobândirea şi dezvoltarea competenţelor cheie la elevi;
- Monitorizarea îndeplinirii planurilor de acţiune al CEAC axate pe soluţionarea punctelor
slabe identificate prin evaluarea internă/externă.
- Furnizarea unui curriculum echilibrat prin armonizarea ofertei din trunchiul comun cu
disciplinele opţionale (CDŞ), la nivelul tuturor ciclurilor şi ariilor curricular.
- Realizarea unei oferte CDŞ cât mai atractivă pentru elevi şi părinţi, implicit pentru
asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă de calcul şi comunicare/informare,
în raport de nevoile locale de educaţie, de resursele umane şi materiale existente.
- Utilizarea de către cadrele didactice a metodelor activ/participative/interactive de predare
pentru creşterea calităţii actului educaţional;
- Preocuparea constantă a tuturor profesorilor pentru îmbunătăţirea competenţelor de lectură
ale elevilor (cititul cursiv/expresiv, înţelegerea/interpretarea textului, scrisul
ortografic/caligrafic/lizibil)
- Aplicarea/respectarea standardelor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţrii

- Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar.
- Sprijinirea fiecărui elev spre a realiza un progres la învăţătură, în raport cu standardele de
care este capabil, pentru a dobândi deprinderi, atitudini şi abilităţi care să-i asigure şanse egale
de reuşită în viaţă.
- Organizarea eficientă a activităţilor extracurriculare spre a complete şi îmbunătăţii
oferta curricular naţională.
- Susţinerea şi promovarea formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin
participarea la programe de formare continuă, grade didactice, activităţi metodico-ştiinţifice.
- Încurajarea şi susţinerea performanţelor la elevi (olimpiade, concursuri ), inclusiv prin
adecvarea ofertei educaţionale la nevoile copiilor şi comunităţii locale.
Ţinta 3. Adaptarea ofertei de educaţie la nevoile de educaţie locală prin diversificarea
activităţilor instructive-educative şcolare şi extraşcolare, pe baza nevoilor de dezvoltare
personală ale copiilor;
- Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber al
elevilor în vederea eficientizării procesului de învăţământ;
- Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au în vedere dimensiunea
formativă a educaţiei, reducerea abandonului, absenteismului şi analfabetismului.
- Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi educative şcolare şi
extracurriculare.
- Sprijinirea fiecărui copil spre a câştiga valoare adăugată în dezvoltarea elementelor de
personalitate, ca viitori cetăţeni europeni.
- Utilizarea eficientă a bazei materiale existente (sala de sport, sala festivă, biblioteca,
laboratorul de informatică etc) pentru spectacole cultural-artistice, întreceri sportive, expoziţii,
proiecţii video, dezbateri şi conferinţe.
- Implicarea cât mai multor copii şi tineri la practicarea civilizată a turismului ecologic, în
jurul Cercului de Turism “Samus 2000”, prin drumeţii, excursii, expediţii şi explorări, atât în
orizontul local, cât şi în nord-vestul României.

Ţinta 4. Îmbunătăţirea relaţiilor comunitare şi de parteneriat în folosul educaţiei copiilor:

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu părinţii, administraţia locală şi cu toţi ceilalţi
factori locali implicaţi în educaţie pentru a asigura calitatea şi buna desfăşurare a procesului
instructiv-educativ din şcolă.
- Încheierea unor protocoale de colaborare şi parteneriat cu instituţii locale, judeţene şi
regionale din domeniul educaţiei/învăţământului, ştiinţei/cercetării, culturii/artei pentru buna
derulare a proiectelor şcolii în folosul educaţiei copiilor.
- Elaborarea unor proiecte şi programe educative în parteneriat cu alte unităţi de
învăţământ din judeţ, din ţară sau din Europa (Socrates/Comenius).
- Actualizarea periodică a site-ului şcolii şi popularizarea adresei web.
- Perfecţionarea sistemului de asigurare/alocare şi utilizare a resurselor financiare şi
materiale.
- Implicarea şcolii în activităţi de educaţie a părinţilor şi a membrilor comunităţii.
- Derularea de proiecte educaţionale locale, judeţene şi naţionale prin implicarea unui
număr cât mai mare de copii, inclusive prin buna organizare a Programului “Şcoala altfel”.
- Oferirea unui model de organizare instituţională pentru comunitate prin activităţile
derulate, prin promovarea şi susţinerea valorilor.

Monitorizarea şi evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională

Monitorizarea implementăM PDI se va realiza în raport de indicatorii de
performanţă, stabiliţi prin planurile operaţionale. Printre modelele de monitorizare se
vor realiza/folosi cele tip sistemic, de tip managerial şi de tip competiţional.
Evaluarea implementării PDI va urmări coroborarea rezultatelor verificărilor
anterioare cu progresul realizat şi formularea concluziilor pentru proiectul următor. Ea
va arăta gradul de atingere a obiectivelor propuse iniţial, gradul de implicare a
resurselor, impactul asupra mediului intern şi extern al şcolii, nivelul costurilor,
precum şi oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificării acţiunilor.
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