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CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

 

 Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională  a fost conceput pe baza următoarelor 

documente: 

 Politicile în domeniul educaţiei; 

 Legea educaţiei nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Statutul personalului didactic; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar 

2015; 

 Manualul de management educaţional pentru directorii unităţilor şcolare, 2000; 

 Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, 2001; 

 

Argument    

   

  Având în vedere că  ţintele din proiectul de dezvoltare al unităţii pe perioada 2012-2016 

au fost realizate şi pentru că în învăţământul primar au intervenit schimbări majore în plan 

curricular, precum şi modificările survenite în cultura organizaţională a unităţii noastre, am 

considerat  necesar elaborarea unui proiect de dezvoltare instituţională pe o perioadă mica de timp, 

respectiv pentru anul 2016-2017 şi care să se plieze mai bine pe nevoile şi priorităţile de dezvoltare 

ale şcolii 
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I. VIZIUNEA ŞCOLII 

 Școala Gimnazială „Victor Jinga” promovează identificarea şi 

dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil 

să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi 

dinamice.  

Şcoala noastră urmăreşte să fie un adevărat locaş de cultură şi civilizaţie care să aibă uşile 

deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. 

Prin interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, este vizată transformarea 

şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.       

 

II. MISIUNEA ŞCOLII 

  

  

 

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, 

dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale. 

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de 

provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-

o formare personală permanentă. 

Dorim pentru elevii noştri: 

 o educaţie conform standardelor europene; 

 adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare; 

 un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 

90%; 

 capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională; 

 performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ; 

 cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator. 

 

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea 

individului, în   vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni 

cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare. 
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II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

1. Cultura organizaţională 

 

Adresa:  

Sighişoara, jud. Mureş, România 

Str. Nouă nr. 16 

          Telefon : 065/ 771121/fax/: 065/ 771121 

 E-mail: victorjinga@yahoo.com 

    

Scurt istoric 

      Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” este aşezat într-o străveche vatră românească a municipiului, 

nu departe de cea mai veche biserică ortodoxă a oraşului, în apropierea căreia pe la 1784 se năştea 

pentru prima dată şcoala românească, într-o şură de scânduri, aspect semnificativ reflectând 

condiţia socială şi economică a românilor din acele timpuri. Actuala şcoală este situată într-un 

cartier de blocuri. 

        După cum arată şi numele străzii, clădirea este relativ nouă, din deceniul al şaselea al 

secolului XX- lea şi este ridicată cu economie fără sală de sport şi fără subsol, însă cu săli suficient 

de spaţioase şi de sănătoase, ceea ce a permis, amenajarea, ulterior, a unei săli de sport. 

        Şcoala din Corneşti cum mai e cunoscut Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” după numele 

cartierului şi-a câştigat o bună reputaţie în timp, în primul rând datorita unor cadre didactice cu har 

si dăruire, dar şi datorită oamenilor locului care sunt oameni ce doresc un viitor mai bun copiilor. 

        În consecinţă, şcoala atrage elevi din alte circumscripţii şcolare şi îşi menţine, în condiţiile 

descreşterii populaţiei şcolare numărul de elevi. 

        Acest lucru se datorează şi ofertei curriculare din anii şcolari anteriori care a avut în vedere 

evoluţia tehnicii moderne spre computerizare. Începând cu anul şcolar 1992 în cadrul disciplinei 

opţionale s-a predat informatica, fiind prima şcoală  care a făcut acest lucru. 

             Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” împreună cu structurile sale dispune de o bază materială 

destul de bună pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient. 

       Colectivul didactic este format din profesori cu o pregătire profesională şi didactică foarte 

bună. 
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2. Analiza de nevoi (diagnoza)  

 

a. Informaţii calitative 

 

Scopul Şcolii Gimnaziale „Victor Jinga” este de a da societăţii tineri bine pregătiţi din 

punct de vedere intelectual şi moral, capabili să facă faţă cerinţelor ce se impun în Uniunea 

Europeană. 

       Şcoala nostră se bucură de respect şi preţuire din partea comunităţii fiind un mijloc 

semnificativ de promovare socială. 

       Prin rezultatele constant bune pe care le-a avut Şcoala Gimnazială „Victor Jinga”, în ultimii 

ani a crescut interesul comunităţii pentru şcoală, s-a ridicat foarte mult prestigiul şcolii, iar cadrele 

didactice au câştigat respectul părinţilor. 

     Prin Programul managerial general pentru anul şcolar trecut, şcoala noastră şi-a propus 

activităţi menite să aprofundeze reforma de învăţământ prin aplicarea noilor planuri – cadru la 

toate clasele, prin individualizarea instituţiei noastre în cadrul învăţământului sighişorean, prin 

aplicarea unui curriculum la decizia şcolii în concordanţă cu opţiunile elevilor şi cu posibilităţile 

şcolii. 

  Profesorii din şcoala nostră au participat la activităţile  metodice şi de formare organizate la 

nivel judeţean, aducându-şi o contribuţie importantă la desfăşurarea acestora. 

        Activitatea comisiilor metodice s-a desfăşurat în condiţii bune şi a avut un rol pozitiv în 

formarea cadrelor didactice. În şcoala noastră s-au desfăşurat cercuri pedagogice la diferite 

discipline,  ocazie cu care a fost apreciat interesul cadrelor didactice pentru promovarea metodelor 

moderne de predare însuşite la cursuri de perfecţionare. 

         Menţionez şi faptul că  se susţin examene pentru definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea 

gradelor didactice ceea ce face ca valoarea colectivului nostru didactic să crească. De asemenea, 

corpul profesoral a capătat vigoare prin titularizarea unor cadre tinere şi prin participarea unora la 

cursuri postuniversitare. 

În anul şcolar 2016-2017 mulţi dintre profesorii şcolii vor participa la cursurile de 

perfecţionare. 

  Calitatea activităţii personalului didactic şi nivelul atingerii standardelor de performanţă 

este în strânsă relaţie cu nivelul de pregătire al elevilor. Aceasta presupune o mai bună pregătire 

pentru lecţii a cadrelor didactice, realizarea unor demersuri didactice eficiente, stabilirea unor 

obiective de referinţă concrete, aplicarea unor metode diverse de evaluare pentru realizarea unui 

învăţământ profund formativ. Astfel, elevii cunosc aşteptările privind învăţarea, precum şi criteriile 
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de evaluare a cunoştinţelor la sfârşitul unei perioade de învăţare. Activitatea de predare generează 

şi susţine motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă  care este susţinută şi de metodele eficiente 

utilizate: explicaţia, demonstraţia, munca în echipă, activităţile diferenţiate, realizarea lucrărilor de 

portofoliu etc. 

  Personalul şcolii urmăreşte integrarea unităţii şcolare în strategia comunitară de combatere 

a abandonului şcolar şi a delicvenţei. 

Actuala ofertă educaţională are la bază o ofertă curriculară fundamentată pe planul cadru de 

învăţământ. În conformitate cu cerinţele reformei învăţământului diferenţa de ore dintre 

curriculumul nucleu şi numărul de ore săptămânal este acoperit prin curriculumul la decizia şcolii 

care cuprinde  ore de aprofundare a matematicii, a informaticii şi a limbii engleze. În acest sens se 

stabileste CDŞ. 

Climatul este favorabil desfăşurării procesului instructiv-educativ. Între diferitele categorii 

de angajaţi relaţiile sunt armonioase. Starea disciplinară este bună atât la nivelul personalului cât şi 

la elevi neexistând abateri grave de la normele prevăzute. 

Pentru prevenirea şi dezamorsarea eventualelor conflicte elevii, părinţii şi cadrele didactice 

beneficiază de consiliere din partea conducerii şcolii şi a consilierului psihopedagog. 

Există o bună colaborare cu părinţii elevilor, interesaţi de bunul mers al şcolii. Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor ne sprijină în multe dintre acţiunile noastre. S-au încheiat parteneriate 

de colaborare cu Jandarmeria Municipiului Sighişoara, Unitatea de Pompieri al Municipiului 

Sighişoara, Politia Comunitară, Poliția de proximitate, Protopopiatul Ortodox, Clubul Copiilor 

Sighişoara, etc. 

Activitatea educativă şi extracurriculară  se desfăşoară după programe proprii. 

           În cadrul Comisiei metodice a diriginţilor se organizează dezbateri pe teme educative şi se 

ţin ore de dirigenţie cu caracter deschis. Diriginţii îşi întocmesc planificările anuale şi semestriale 

cuprinzând teme din toate componentele educaţiei. 

           Consiliile profesorilor claselor îşi desfăşoară şedinţele ori de câte ori este nevoie. 

Consiliul de administraţie, Comisia diriginţilor, Comisiile la nivelul catedrelor şi cele 

organizate pe diferite probleme funcţionează după programe proprii care, în general se respectă. 

                Conducerea şcolii face eforturi în direcţia îndeplinirii tuturor hotărârilor Consiliului de 

administraţie. 
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b. Informaţii cantitative 

RESURSE UMANE 

 

 b.1. Încadrarea cu personal didactic/nedidactic 

Toate cadrele didactice de predare din şcoală sunt calificate, predând specialitatea în care au fost pregătite. 

Personalul şcolii: 73 

Total norme didactice: 42  

Cadre didactice  auxiliare: 4,5 

Personal nedidactic: 18 

Total: 64,5 

Logoped si psiholog scolar: 2  

 

Număr de cadre didactice: 47 din care: 

  titulari în unitate: 36 

  suplinitori calificaţi: 5 

 personal asociat: 6 

 

Repartizarea personalului didactic după gradele didactice: 

 Gradul didactic I –  persoane: 23 

 Gradul didactic II –  persoane: 13 

 Definitivat – persoane; 9 

 Debutant –  persoane: 2 

 

Repartizarea personalului didactic după studii: 

 Studii medii – persoane (învăţătoare, educatoare): 5 

 Studii superioare de scurtă durată – persoană: 2 

 Studii superioare –  persoane: 40 

  

b.2.  Elevi 

Un număr mare de elevi ai şcolii noastre provin din mediul rural, din familii cu posibilităţi 

materiale reduse. Există de asemenea elevi proveniţi din familii în care unul sau ambii părinţi 

lucrează în străinătate; datorită acestui fapt există elevi care abandonează şcoala pentru a se alătura 

părinţilor.  
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Numărul elevilor este în descreştere, una dintre cauze fiind scăderea populaţiei şcolare. 

Numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar 2016-2017 la Şcoala Gimnazială 

„Victor Jinga” a fost de 180 elevi   repartizaţi în 9 clase astfel:  5 clase la învăţământ primar si 4 

clase la învăţământ gimnazial. 

Numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar 2016-2017 la Şcoala Gimnazială 

„Octavian Goga” a fost de  137   repartizaţi în 8 clase astfel:  4 clase la învăţământ primar si 4 clase 

la învăţământ gimnazial. 

         Numărul de copii înscrişi la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 este de 84, repartizaţi  

astfel: grupa mică 26,  grupa mijlocie 31, grupa mare 27. 

         Numărul de copii înscrişi la Grădiniţa cu Program Prelungit Târnava este de  100 repartizaţi  

astfel: grupa mică 26 , grupa mijlocie   24,  grupă mijlocie 25, grupa mare  25. 

         Numărul de copii înscrişi la Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 este de 60, repartizaţi  astfel: 

secția română  20, secția maghiară 20, secția germană 20 . 

 

În planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017  s-au solicitat câte un rând de clase la 

nivelul  ciclului primar şi 4 clase pentru ciclul gimnazial la ambele şcoli. La grădiniţă câte o grupa 

pentru fiecare nivel la grădiniţele PP nr. 1 şi PN nr. 6, iar la grădiniţa Târnava 1 grupă mică, două  

mijlocii şi o grupă mare. 

 

 PROMOVABILITATEA ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

CICLUL PRIMAR: 94,19 % 

CICLUL GIMNAZIAL: 92,36 % 

 
EVALUARE NAŢIONALĂ ŞI ADMITERE LA LICEU AN ȘCOLAR 2015-2016 
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LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

31 31 3 9 5 3 6 5 

MATEMATICĂ 31 31 11 10 5 4 - 1 
MEDIA DE ADMITERE 31 31 2 9 6 7 5 2 
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BAZA MATERIALĂ 

Şcoala Gimnazială “Victor Jinga” 

Săli de clasă 10 

 

 

 

Cabinete 

 

 

 

5 

Informatică 

Informatică 

Matematică 

Lb. Română 

Psihologie 

Sală de sport 1 

Sală profesorală 1 

Direcțiune 1 

Secretariat  1 

Bibliotecă 1 

Grupuri sanitare elevi 2 

Grup sanitar profesori 1 

Spațiu centrală termică 1 

Spațiu lapte-corn dotat cu 

frigider 

1 

 

Şcoala Gimnazială “O. Goga” – structură 

 

Săli de clasă 10 

Laboratoare   

2 

Informatică 

chimie-fizică 

Cabinete  

 

3 

Desen 

Istorie 

Lb. Română 

Sală de sport 1 

Sală profesorală 1 



10 

 

Direcțiune  1 

Secretariat 1 

Bibliotecă  1 

Grupuri sanitare elevi  4 

Grup sanitar profesori 2 

Spațiu centrală termică 1 

Spațiu lapte-corn dotat cu 

frigider 

1 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 - structură 

 

Săli de clasă 3 

Birou administrator 1 

Sală de masă 1 

Bucătărie 1 

Grupuri sanitare 3 

Cabinet medical 1 

Cameră centrală termică 1 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit Târnava - structură 

 

Săli de clasă 4 

Birou coordonator 1 

Birou administrator 1 

Cabinet asistent medical 1 

Bucătărie 1 

Sală de mese 1 

Sală festivă 1 

Cabinet logoped 1 

Grupuri sanitare 4 

Izolator 1 
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Magazie alimente 1 

Spălătorie/călcătorie 1 

Spații depozitare material 

didactic  

4 

Cameră centrală termică 1 

 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 - structură  

 

Săli de clasă 3 

Sală de sport 1 

Sală de mese 1 

Grupuri sanitare 1 

Cameră centrală termică 1 

Spațiu lapte-corn dotat cu 

frigider 

1 

 

Managementul şcolii 

 

- Consiliul de administraţie are în componenţă 9 membri, aleşi anual în conformitate cu 

reglementările în vigoare. (Legea învăţământului, Regulamentul de funcţionare a unităţilor 

din învăţământul preuniversitar, Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare 

- a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar); 

- Se impune o implicare mai accentuată a tuturor membrilor Consiliului de 

administraţie, potrivit  competenţelor stabilite şi valorificarea sugestiilor membrilor organizaţiei. 

- Asigurarea managementului calităţii prin funcţionarea Comisiei de evaluare a 

calităţii; 

- Directorul unităţii are experienţă profesională şi managerială a participat la cursuri 

de formare a personalului de conducere organizate de ISJ sau CCD; 

 

Analiza complexă a comunităţii 

- există o comunicare bună  cu Primăria, Consiliul Local, care înţeleg rolul şcolii în 

educaţia copiilor comunităţii şi o tratează ca atare; 

- există parteneriate cu: poliţia, biserica sau ONG-uri, fundaţii, care se implică în 

activităţi de voluntariat sau donaţii pentru unitate; 
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- sunt asociaţii sau organizaţii non profit, persoane fizice care contribuie la  

îmbogăţirea bazei didactico-materiale a unităţii, îndeosebi prin donaţii; 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 

 

PUNCTE TARI 

 

1.Oferta curriculară 

 Flexibilitatea ofertei de pregătire prin  

asigurarea unui spectru larg de specializări; 

 Buna organizare a CDŞ; 

 Repartizarea CDŞ  

 se face în funcţie de opţiunea elevilor; 

 Şcoala dispune de planuri de învăţământ  

 pentru toate nivelurile de şcolarizare; 

 

2. Resurse umane 

 Personal didactic calificat în proporţie de 

100%; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu  

gradul didactic I este de 48,93 

 Există o bună delimitare a responsabilităţi- 

lor cadrelor didactice prin buna funcţionare  

a comisiilor; 

 Pondere mare a cadrelor didactice cu 

 performanţe în activitatea didactică; 

 Relaţiile interpersonale existente favorizează 

 crearea unui climat educaţional deschis,  

stimulativ; 

 Interes crescut pentru şcoală; 

 Rezultate bune la examene;  

 Au loc întâlniri semestriale cu Comitetul  

PUNCTE SLABE 

 

1. Oferta curriculară 

 Opţiunile elevilor se orientează mai ales  

spre aprofundare la specialităţile din care  

susţin examenul de Evaluare  Naţională; 

 

 

 

 

 

2. Resurse umane 

 Existenţa, încă, a unui număr destul de 

mare de corigenţi şi cu situaţia la învăţătură 

neîncheiată; 

 Persistenţa existenţei fenomenului de 

abandon şcolar; 

 Conservatorismul şi rezistenţa la  

schimbare a unor cadre didactice; 

 Insuficienta implicare a unor cadre 

 didactice în activităţi extracurriculare; 
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consultativ al părinţilor, suplimentate de  

întâlniri ori de câte ori este nevoie cu părinţii; 

 

 

3. Resurse materiale şi  financiare 

 Existenţa laboratoarelor funcţionale pentru  

disciplinele: fizică, informatică; 

 şcoala are bibliotecă amenajată recent. 

. 

 

 

4. Relaţiile cu comunitatea  

 implicarea tot mai  accentuată a parintilor,  

a comunităţii şi a consiliului local în viaţa şcolii; 

 o buna colaborare cu autoritățile locale 

 implicarea reprezentanților bisericii în viața 

 școlii prin donații și sponsorizări 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI  

 

1. Oferta curriculară 

Există o gamă largă de C.D.Ş care oferă posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite 

domenii de activitate; 

 istoria locală și specificul zonei permit propuneri de  

noi C.D.Ș.- uri; 

 

2. Resurse umane 

 participarea unui număr mare de cadre didactice 

          

 

 

 

3. Resurse materiale şi financiare 

 materialul didactic în laboratoarele  

existente este insuficient; 

 fondurile băneşti sunt insuficiente  

pentru achiziţionarea de echipamente şi  

materiale didactice; 

 

4. Relaţiile cu comunitatea  

 lipsa legăturilor de parteneriat cu şcoli  

din UE; 

 insuficiente legături de parteneriat cu  

O.N.G.-uri; 

 în puţine activităţi din şcoală există o  

implicare activă a părinţilor; 

 nu există suficientă comunicare cu  

şcolile gimnaziale  în vederea popularizării ofertei 

educaţionale a şcolii; 

 

             AMENINŢĂRI 

 

1. Oferta curriculară 

 Persistenţa examenului de Evaluare 

Națională  la anumite discipline; 

 Programele încărcate orientate mai ales 

pe transmitere de cunoştinţe; 

 

 

2. Resurse umane 

 eventuala accentuare a dezinteresului  
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 la cursurile de perfecţionare  

asigură creşterea calităţii procesului 

 instructiv-educativ; 

 întâlnirile cadrelor didactice cu elevii în  

activităţi extracurriculare, cresc coeziunea  

grupurilor şi duc la o comunicare mai bună; 

 

 

 

 

 

 

3. Resurse materiale şi                         

       financiare 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

 Parteneriate cu O.N.G.-uri şi societăţi  

Comerciale; 

 

 

4. Relaţiile cu comunitatea  

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor insti 

tuţii de a veni în sprijinul şcolii; 

 Desfăşurarea de activităţi comune profesori- 

părinţi-elevi; 

 colaborare bună cu comunitatea locală,  

părinţii; 

 contactele cu diferite instituţii prin realizarea 

 unor activităţi extracurriculare (excursii,  

vizionări de spectacole, acţiuni caritabile),  

introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la  

socializarea lor; 

 există legături de parteneriat cu Poliţia de 

 Proximitate, Unitatea de Pompieri al Municipiului 

pentru educaţie din partea elevilor; 

 lipsa de timp a părinţilor reduce  

implicarea familiei în viaţa şcolii; 

 scăderea numărului de elevi; 

 renunţarea elevilor la continuarea  

studiilor în favoarea „mirajului  

occidentului”; 

 Conştiinţa morală a elevilor privind  

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare; 

 Existenţa unui număr mare de elevi cu  

situaţie materială precară; 

 

3. Resurse materiale şi                         

                          financiare 

 Degradarea spaţiilor şcolare datorită  

fondurilor băneşti limitate pentru întreținere; 

 Administrarea necorespunzătoare a  

resurselor materiale şi financiare. 

 

4. Relaţiile cu comunitatea  

 Organizarea defectuoasă a activităţilor 

 de parteneriat poate conduce la  

diminuarea efectelor scontate; 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al  

părinţilor poate conduce la o şi mai slabă implicare a 

acestora în viaţa şcolară; 

 Instabilitatea la nivel social şi  

economic a instituţiilor potenţial  

partenere; 
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 Sighişoara, Clubul Copiilor Sighişoara, etc. 

 

 

 

SCHIMBĂRI PRECONIZATE 

 Formarea unei echipe stabile în timp şi perfecţionarea cadrelor didactice prin  

participarea la Programele de formare continuă organizate de ISJ MURES şi CCD Mures. 

 Preocupări pentru asigurarea reuşitei şi performanţei şcolare a elevilor. 

 Asigurarea unui management performant, transparenţă în luarea deciziilor,  

monitorizarea, permanentă a programelor şi proiectelor propuse şi o evaluare obiectivă a  

personalului din toate compartimentele. 

 Relaţii comunitare şi de parteneriat care să sprijine şi să ridice prestigiul şcolii. 

 Obiectivitate, legalitate şi transparenţă în folosirea resurselor financiare şi materiale. 

 Întărirea colaborării cu Consiliul Local. 

 

 

Analiza P.E.S.T. 

 

POLITIC 

 

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea 

sistemului naţional de învăţământ cu sistemul 

european de educaţie şi formare profesională; 

 transpunerea politicii M.E.N.C.S. şi I.S.J.  

în şcoală în vederea continuării reformei  

educaţionale; 

 politici favorabile la nivel local pentru  

susţinerea şcolii ( dezvoltarea domeniului  

Construcţii, Instalaţii şi lucrări publice, ţinând  

cont de necesarul de forţă de muncă  

conform statisticilor A.J.O.F.M.; 

 învăţământul obligatoriu de 10 clase; 

 descentralizarea unităţilor de învăţământ; 

ECONOMIC 

 

 resursele bugetare şi extrabugetare  

limitate, de cele mai multe ori  

insuficiente pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a procesului instructiv-educativ; 

 resurse financiare puţine pentru reparaţii curente şi 

capitale; 

 resurse extrabugetare ce completează nevoile 

unităţii de învăţământ; 
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 pregătirea continuă a resurselor umane specifice 

sistemului de învăţământ prin programe de formare 

diversificate; 

 

SOCIAL 

 

 majoritatea elevilor provin din medii  

sociale defavorizate; 

 rata ridicată a şomajului şi veniturile  

minime a multor familii au determinat unii  

părinţi să-şi caute un loc de muncă în  

străinătate, fapt pentru care mulţi dintre  

elevi sunt fără supraveghere; 

 poziţia diferitelor grupe de interese faţă de educaţie este 

pozitivă dar există şi cazuri de indiferenţă; 

 mulţi elevi sunt navetişti; 

 

 

 

 

TEHNOLOGIC 

 

 şcoala este conectată la reţeaua  Internet; 

 există un laborator de informatică; 

 dotarea cu aparatură audio-vizuală este satisfăcătoare. 

 

 

ECOLOGIC 

 

 condiţiile ergonomice din sălile nu sunt cele mai bune, cerinţele faţă de iluminat şi mobilier sunt 

 nesatisfăcute. 

 preocuparea continuă pentru asigurarea stării de igienă, curăţenie, microclimat şi estetizarea a şcolii şi a 

împrejurimilor. 

 

 

III. PROGNOZA 

 

 Implementarea calitativă a Reformei învăţământului în practica şcolară şi elaborarea unei 

oferte curriculare care să personalizeze scoala noastră; 

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi de libertate spirituală pentru elevi, astfel încât 

aceştia să devină părtaşi la propria educaţie; 

 Preocuparea pentru limitarea fenomenului de abandon şcolar şi a micşorării numărului de 

elevi cu probleme disciplinare; 
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ŢINTE STRATEGICE 

 

1. Dezvoltarea managementului clasei prin implementarea unor strategii 

educaţionale astfel încât activitatea să fie centrată pe elev şi să vizeze dezvoltarea sa globală, 

conform prevederilor din noul curriculum pentru învăţământul şcolar; 

 

Argument 

     Managementul clasei presupune şi cunoaşterea temeinică a prevederilor noului 

curriculum pentru învăţământul şcolar şi aplicarea acestora în funcţie de specificul lor, precum şi  

crearea acelor situaţii de învăţare   care să favorizeze progresul elevilor, progres care este 

condiţionat de abordarea noilor strategii de predare-învăţare-evaluare precum şi o bună relaţionare 

şi comunicare pe verticală şi orizontală. 

    

 2. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice în vederea 

implementării programelor de reformă în educaţia timpurie; 

 

Argument 

 

       Aplicarea curriculumu-lui pentru învăţământul şcolar şi realizarea finalităţilor 

educaţiei  presupune un cadru didactic flexibil, dinamic, un cadru didactic care joacă rolul de 

persoană resursă în relaţia cu elevul, care facilitează acestuia accesul la informaţii, diagnostichează 

dificultăţile lui, îl sprijină, îi crează un echilibru emoţional. 

 

3. Crearea unor  condiţii optime  prin modernizarea spaţiilor, completarea 

facilităţilor şi a dotărilor existente,  prin fonduri de la bugetul local sau fonduri 

guvernamentale; 

 

 Argument 

 

Modernizarea tuturor spaţiilor , completarea facilităţilor şi a dotărilor existente, vor 

contribui la realizarea standardelor de igienă şi sănătate, vor asigura  condiţii optime pentru 

îmbunătăţirea serviciilor educaţionale. Ambientul educaţional din unitate, un confort fizic şi psihic,  

influenţează în foarte mare măsură calitatea educaţiei. 
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4. Diversificarea activităţilor opţionale şi a celor extracurriculare care să conducă 

la definirea ethosului şcolii, la realizarea unei educaţii incluzive şi intreculturale; 

 

 

Argument 

 

Având în vedere că în unitatea noastră sunt copii români (majoritari), maghiari, rromi, de 

confesiuni diferite ortodocşi, catolici, reformaţi, baptişti, provin din medii socio-culturale diferite, 

este necesară abordarea curriculumu-lui la decizia şcolii şi a activităţilor extracurriculare ţinând 

cont de aceste considerente. Respectarea identităţii culturale a fiecărui elev presupune  respectarea 

drepturilor sale, care stau la baza formării personalităţii sale autonome şi depline.  

 

5. Eficientizarea parteneriatului educaţional 

    

Argument 

 

   Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept, el este o atitudine 

abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi este unul din cuvintele cheie ale 

pedagogiei contemporane, presupunând participarea la o acţiune educativă comună, interacţiuni 

constructive acceptate de către toţi partenerii sociali. 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 

 

   Asigurarea ţintelor propuse va fi asigurată prin căile oferite de următoarele opţiuni 

strategice: 

CURRICULUM 

a)  Identificarea nevoilor educaţionale ale elevilor privind aplicarea noilor prevederi 

curriculare şi a strategiilor de predare-învăţare-evaluare care să faciliteze progresul lor şi un 

învăţământ performant. 

 b) Adaptarea conţinuturilor de învăţare la specificul şcolii, al comunităţii şi al elevilor. 
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c) Abordarea unor activităţi opţionale şi exracurriculare care să contribuie la  formarea 

personalităţii elevului şi la promovarea propriei identităţi; 

d) Desfăşurarea unor activităţi nonformale şi informale care să evidenţieze specificul 

şcolii şi locul ei în societate; 

e) Crearea unui mediu educaţional adecvat, pentru o stimulare continuă a învăţării 

spontane a elevului. 

f) Introducerea elevului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, în 

vederea formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine. 

 

     RESURSE UMANE 

 

a) Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea 

realizării educaţiei la standarde de calitate; 

b) Valorificarea abilităţilor, aptitudinilor şi a competenţelor cadrelor didactice prin 

antrenarea în diferite activităţi curriculare, extracurriculare, CDS, în vederea obţinerii performanţei 

profesionale şi a promovării în carieră; 

c) Identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare la nivelul fiecărei categorii de 

personal din unitate. 

d) Participarea la activităţi de formare continuă o profesionalizare permanentă în 

domeniu; 

 

 

RESURSE MATERIALE 

            

a) Alocarea resurselor financiare şi materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a 

programului educaţional în şcoală şi asigurarea unor servicii educaţionale de calitate;  

b) Implicarea autorităţilor locale în asigurarea resurselor bugetare şi materiale; 

c) Identificarea unor resurse extrabugetare; 

 

 

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

 a) Eficientizarea parteneriatului educaţional în vederea realizării unităţii de cerinţe între 

şcoală şi familie dar şi pentru schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii, a partenerilor sociali, 

de rolul şi importanţa şcolii în educaţie; 
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b) Cunoaşterea priorităţilor şcolii, de către toţi factorii implicaţi în educaţie; 

c) Stabilirea de parteneriate educaţionale cu şcoli din spaţiul european; 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 

Pe termen scurt şi mediu 

 

 Servicii educaţionale de calitate;                

 Instrumente şi proceduri în vederea optimizării procesului educaţional; 

 Şcoala şi ceilalţi parteneri educaţionali sunt implicaţi în asigurarea unei educaţii 

moderne şi performante; 

 Schimburi de experienţă la nivel judeţean, naţional  

 Formarea continuă de capacităţi şi competenţe la nivelul fiecărui cadru didactic în 

vederea aplicării  noului curriculum;  

 Bază didactică materială revigorată; 

 

            

  Pe termen lung 

 

 Sistem educaţional funcţional, eficient în domeniile de: 

            - curriculum 

- resurse umane 

- resurse financiare şi materiale 

- relaţii comunitare 

 

 Cadre didactice competente, flexibile, care să facă faţă oricăror schimbări. 

 O imagine favorabilă a şcolii în cadrul comunităţii; 

 Fonduri extrabugetare; 

 Implicarea activă a părinţilor în educaţia copiilor; 

 Relaţii comunitare şi de parteneriat care să sprijine şi să ridice prestigiul unităţii; 
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PLANURI OPERAŢIONALE 

 

 

1. Dezvoltarea managementului clasei sau a grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel încât 

activitatea să fie centrată pe elev şi să vizeze dezvoltarea sa globală, conform prevederilor din noul curriculum pentru 

învăţământul şcolar şi preşcolar; 

 

 

Obiective 

 

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă 

 

 
Umane Financiare/ 

Materiale 

De timp 

a)Identificarea calităţii 

managementului clasei 

sau a grupei  şi 

implementarea 

conceptului de 

dezvoltare globală a 

elevului; 

 

- crearea mediului educaţional 

în sălile de clasă  

- realizarea proiectării 

curriculare respectând paşii din 

Curriculum pentru 

învăţământul  şcolar; 

- respectarea programului zilnic 

din unitate; 

- demersuri educaţionale 

centrate pe elev, prin 

conţinuturi integrate, 

- implicarea părinţilor, ca 

Director 

Cadre 

didactice 

Bugetul unităţii 

 

Resurse 

extrabugetare 

2016-2017 - ambientul din sala de clasa 

- organizarea grupei  

- planificările calendaristice 

- portofoliul prof. 

- portofoliul elevilor 

- materiale didactice folosite 

- fişe de asistenţe 

- instrumente de comunicare cu 

părinţii 

- cuprinderea în unitate a  

copiilor cu CES; 
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parteneri activi în educaţia 

copiilor; 

- realizarea unei educaţii 

incluzive; 

 

b) Realizarea 

progresului elevilor  

 

- diversificarea strategiilor de 

predare-învăţare-evaluare cu 

accent pe metodele 

participativ-active, jocul, ca 

formă de învăţare pentru copil; 

- realizarea evaluării ca 

instrument de măsurare, 

predicţie şi diagnoză; 

 

Cadre 

Didactice 

 2016-2017 - portofoliul elevilor 

- portofoliul cadrelor didactice 

- fişele de evaluare ale elevilor; 

c)Realizarea proiectarii 

curriculare bazată pe 

proiecte tematice 

 

- elaborarea proiectelor 

tematice conform prevedrilor 

curriculum-ului; 

- adaptarea proiectelor la 

nivelul şi nevoile elevilor; 

- implicarea activă a părinţilor 

în derularea proiectelor 

tematice; 

Cadre 

didactice 

 2016-2017 - proiecte tematice elaborate la 

fiecare  clasă  

- finalităţile proiectelor 

- diseminarea proiectelor 
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2. . Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor cadrelor didactice în vederea implementării programelor de reformă în 

educaţie; 

Obiective 

 

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă 

 

 
Umane Financiare/ 

Materiale 

De timp 

a) Cunoaşterea 

temeinică a noilor 

prevederi ale curiculum-

ului şi aplicarea 

adecvată a acestuia la 

nivelul de vârstă al 

elevilor; 

 

- Consilierea cadrelor didactice 

debutante în domeniul proiectării 

curriculare şi a activităţii de 

predare-învăţare-evaluare; 

- realizarea orelor de activitate 

metodică zilnică pentru proiectarea 

didactică, confecţionare de material 

didactic şi studiu individual; 

Director 

Responsabil 

Comisie 

metodică 

Responsabil 

formare 

Continuă 

Curriculum 

 

 

Bibliografie în 

specialitate 

2016-2017 - fişe de asistenţă 

- documente şcolare 

- portofoliul cadrulor 

didactice 

- consemnarea activităţii 

metodice; 

- achiziţii bibligrafie în 

specialitate, auxiliare 

didactice; 

b)Identificarea unor 

activităţi, demersuri, 

care să asigure un plus 

de valoare muncii  

cadrului didactic, 

 

- crearea unui mediu funcţional şi 

interactiv; 

- preluarea unor sugestii benefice 

activităţii didactice; 

- proiectarea unor activităţi 

apropiate de   nevoile de învăţare 

ale elevilor şi evaluarea stimulativă 

a acestora; 

Cadre 

didactice 

 2016-2017 - crearea centrelor de interes; 

- portofoliul cadrelor 

didactice; 

- documente şcolare; 

 

c) Participarea la - participarea activă la activităţile Director Resurse proprii 2016-2017 - adeverinţe cursanţi 
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activităţi de formare 

continuă pentru 

dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale; 

 

comisiei metodice, ale cercului 

pedagogic, 

- înscrierea la grade didactice; 

- participarea la cursurile de 

dezvoltare profesională organizate 

de ISJ, CCD, MENCS, ARACIP, 

„Dezvoltarea culturii calităţii şi 

furnizarea unei educaţii de calitate 

în sistemul de învăţământ 

preuniversitar din România prin 

implementarea standardelor de 

referinţă” 

Responsabil 

formare 

continuă 

 

Cadre 

didactice 

ale cadrelor 

didactice 

Fonduri 

MENCS, 

POSDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- certificate 

- studiu individual 

- număr cadre didctice 

înscrise la obţinerea gradelor 

didactice 

- aplicarea în practică a celor 

învăţate la cursuri 

d)Valorificarea eficientă 

a experienţei şi 

expertizei cadrelor 

didactice; 

- participare cu lucrări la 

simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale  

- elaborarea de auxiliare didactice; 

- publicarea de lucrări ştiinţifice, 

articole în cărţi, reviste de 

specialitate, presă; 

Cadre 

didactice 

Resurse proprii 

ale cadrelor 

didactice 

 

2016-2017 - număr de simpozioane, 

conferinţe, lucrări ştiinţifice, 

auxiliare didactice,articole, 

etc. 
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3.Crearea unor  condiţii optime  prin modernizarea spaţiilor, completarea facilităţilor şi a dotărilor existente la Școala 

Gimnazială „Victor Jinga”; 

 

Obiective 

  

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă 

 Umane Financiare/ 

Materiale 

De timp 

a)Identificarea lucrărilor 

şi a costurilor  pe care 

acestea le presupun, 

completarea facilităţilor 

şi a dotărilor existente la 

școală și în structuri; 

 

- studierea normelor HCCP, 

ale normativelor igienico-

sanitare; 

- realizarea unui studiu de 

fezabilitate; 

- realizare demersuri către 

primărie, ISJ Sălaj; 

- identificarea resurselor 

financiare realizării ţintei; 

Director 

Adm. fin. 

Adm. 

patrimoniu 

Bugetul local 

Fonduri 

guvernamen-tale 

2013-2016 - studiu de fezabilitate; 

- note de constatare ale DSP 

şi DSV; 

- demersuri către primărie şi 

ISJ; 

- fundamentare proiect buget 

de venituri şi cheltuieli; 

 

b) Crearea unui spaţiu 

educaţional funcţional, 

interactiv, flexibil şi 

care oferă siguranţă  

elevilor; 

 

- amenajarea centrelor de 

activitate; 

- amenajarea unui ambient 

educaţional estetic , igienic 

şi prietenos pentru copil; 

- utilare sălilor de clasă cu 

mijloace de învăţământ și  

alte instrumente de lucru; 

Director 

Cadre 

didactice 

Cadru 

medical 

Sponsori 

Buget unitate 

Donaţii 

2013-2016 - sectoarele de activitate din 

sălile de clasă; 

 -estetica ambientului; 

- materiale didactice, jucării, 

aparate audio-video,etc. 
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4. Diversificarea activităţilor opţionale şi a celor extracurriculare care să conducă la definirea ethosului școlii, la 

realizarea unei educaţii incluzive şi interculturale; 

 

 

Obiective 

 

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă 

 

 
Umane Financiare/ 

Materiale 

De timp 

a)Identificarea 

specificului socio-

cultural al comunităţii în 

care trăiesc copiii; 

 

- consultarea părinţilor în 

stabilirea opţionalelor; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

-bibliografie  

specifică 

 

2016-2017 - chestionare 

- raport scris de la 

-şedinţele cu părinţii 

b) Promovarea educaţiei 

incluzive şi a 

interculturalităţii prin 

CDS şi activităţi 

extracurriculare; 

- stabilirea unor noi 

activităţi opţionale şi 

extracurriculare care pot 

contribui şi la valorificarea 

specificului socio-cultural al 

comunităţii, 

- proiectarea activităţii 

opţionale şi extracurriculare 

ca activităţi dezvoltare a 

aptitudinilor personale ale 

copiilor, cu respectarea 

Director 

Cadrele 

didactice 

Resurse 

proprii 

2016-2017 - programe opţional 

 -planificarea activităţilor 

extracurriculare 

- modul de evaluarea activităţilor 

opţionale şi extracurriculare; 

- diseminarea acestora la școală 

şi în comunitate 
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propriei identităţi; 

 

5. Eficientizarea parteneriatului educaţional 

 

Obiective 

 

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă 

 

 
Umane Financiare/ 

Materiale 

De timp 

a)Organizarea şi desfăşurarea cursului 

de educaţie pentru părinţi  

- informarea părinţilor cu privire 

la programul naţional de educaţie 

parentală; 

- parcurgerea paşilor în 

organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor cu părinţii; 

Director 

Instructori  

de părinţi 

Resurse 

extrabugetare 

2016-2017 - anunţuri 

- tabele de înscriere 

- asigurare logistică 

- chestionare curs 

- albume fotografii 

- înregistrare video 

- unitate de cerinţe între școala 

şi familie  

b)Dezvoltarea unor proiecte de 

parteneriat cu: Comitetele de părinţi, 

Consiliul reprezentativ al părinţilor,  

poliţia, biserica, autorităţi locale, 

ONG-uri, alte unități din judeţ sau din 

ţară; 

- identificarea unor modalităţi 

alternative şi eficiente în relaţia cu 

familia; 

- demararea unor proiecte şi 

parteneriate de creştere şi educare 

a copilului, care să asigure 

ameliorarea condi- 

Director 

Cadre 

didactice 

 

Resurse 

extrabugetare 

2016-2017 - protocol de parteneriat 

- realizarea activităţilor 

planificate în proiecte 

- album cu poze; 

- portofoliul cadrelor didactice 

şi al elevilor; 

- articole în presa de specialitate 
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ţiilor de dezvoltare ale elevilor; şi locală 

c)Responsabilizarea socială a 

comunităţii locale în creşterea calităţii 

serviciilor educaţionale în şcoală; 

 

Organizarea unor activităţi cu 

participarea părinţilor şi ai altor 

parteneri sociali, pentru 

cunoaşterea nevoilor scolii sau a 

rezultatelor obţinute; 

Director 

comitetul de 

părinţi 

Resurse  

Extrabugetare 

2016-2017 - Zilele Scolii  

- activităţi extracurricculare 

d)Promovarea imaginii scolii prin 

activităţi de marketing educaţional; 

 

- realizarea unor materiale de 

promovare a imaginii şcolii în 

comunitate şi nu numai; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

Resurse proprii 2016-2017 - pliante 

- târguri de oferte 

educaţionale 

- articole în presă 

- monografii 

e) Înfiinţarea Asociaţiei părinţilor 

şcolii 

- informarea părinţilor cu privire 

la necesitatea şi rolul Asociației 

părinților „ Asociația Părinți 

pentru copii 2013”; 

Director 

Cadre 

didactice 

 

Resurse  

extrabugetare 

2016-2017 - şedinţe cu părinţii 

- demersuri în domeniul 

legislativ 

                                                                                     

Director, 

Prof. Secăşan Gyongyi 


