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I.DIAGNOZA
1.

Școala Primară „Lorelay” – prezentare și scurt istoric

Şcoala Primară „Lorelay” funcţionează în Iași, cu nivel preşcolar din anul şcolar 2009-2010 și cu nivel
primar din anul școlar 2012-2013, în cartierul Nicolina, într-o zonă liniştită de vile, ferită de zgomot,
poluare şi alte pericole ale zonelor aglomerate. Instituția funcționează în prezent cu un număr de 41 de
preșcolari, organizați în 3 grupe și 79 de elevi de nivel primar, organizați în 5 clase. Ambele niveluri de
învățământ sunt acreditate de Ministerul Educației.
Populația preșcolară a avut o creștere încă din primii ani de funcționare, ajungând să funcționeze la
numărul maxim pentru fiecare grupă în ultimii 5 ani. Perioada pandemiei a făcut ca numărul de solicitări
la grupa mică să scadă, datorită insecurității date de funcționarea instituțiilor de învățământ. De
asemenea, creșterea numărului de grădinițe private în vecinătate, precum și apariția centrelor
educaționale, care se prezintă în oferta educațională ca fiind grădinițe, a dus la scăderea cererilor de
înscriere în primii ani de grădiniță. Există însă solicitări pentru numărul de locuri disponibile la grupa mare,
care a devenit obligatorie ca frecventare. Scăderea numărului de solicitări este datorat și scăderii
natalității, dar și insecurității economice care se resimte la nivel european.
La nivel primar, numărul de cereri de înscriere a crescut anual, ajungând cu funcționarea la o capacitate
maximă dorită. După perioada pandemiei s-a observat o creștere a solicitărilor de înscriere la clasa
pregătitoare sau chiar solicitarea de transfer la celelalte clase, părinții având sentimentul unei mai mari
protejări, datorită unui număr mai mic de elevi. Pentru anul școlar în curs, numărul de solicitări la clasa
pregătitoare a fost dublu față de numărul de locuri, același lucru păstrându-se și pentru viitorul an școlar.
Preconizăm menținerea numărului ridicat de solicitări și datorită faptului că părinții aleg să ducă copiii la
școli mai aproape de locuință/loc de muncă, pentru a evita traficul. Zona este în dezvoltare, în ultimii ani
marindu-se populația în cartierele învecinate.
De asemenea, populația Iașului este în creștere, datorită familiilor din județele învecinate care vin în Iași
sau familii care se întorc din străinătate. Familiile aleg instituțiile private mai mult decât în urmă cu 5 ani,
atât datorită creșterii nivelului de trai, cât și datorită creșterii încrederii în oferta educațională privată.
Un plus al instituției noastre îl are reclama făcută de beneficiarii actuali, care au adus noi colaboratori în
proporție de peste 60%.
Clădirea în care funcționează instituția este nouă, construită pentru a deservi special grădiniţă şi şcoală,
ai cărei proprietari sunt membrii fondatori ai Asociaţiei Lorelay, asociație non-profit care a asigurat cadrul
organizatoric de funcționare, instituţia preluând clădirea prin contract de comodat. Clădirea este
autorizată să funcționeze ca grădiniţă şi şcoală, conform legislaţiei în vigoare.

2.

Diagnoza mediului extern – Analiza PESTE

Politic
Instituţia se află în contextul politic actual, într-o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea
valorilor reale şi a interesului mărit, pentru asigurarea unei educaţii de calitate. În contextul integrării
europene, şcoala românească îşi concentrează priorităţile pe calitatea procesului educaţional, pe
dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ, pe competiţie, dar şi pe egalizarea şanselor în
educaţie pentru toţi copiii. În acest sens există o deschidere pentru instituţiile private de învăţământ, ca
formă alternativă a furnizorilor de educaţie.
Perioada pandemiei a adus o serie de modificări legislative, într-un timp scurt, aspectele birocratice luând
timp prețios din organizarea activității. Uneori este dificil să se țină pasul cu toate schimbările care apar.

De asemenea, există o perioadă de nesiguranță referitor la păstrarea deschisă a instituțiilor de
învățământ.

Economic
Economic, vorbim acum de o perioadă de stres și nesiguranță, apărute la nivel European, datorită măririi
prețurilor, în general și neesiguranței locurilor de muncă în unele domenii de activitate. Familiile cu care
instituția noastră colaborează au acceptat necesitatea măririi taxelor școlare, dar există o presiune a
nesiguranței date de semnalele crizei economice mondiale.
Insituția noastră are capacitatea financiară de a susține investițiile necesare bunei desfășurări a activității,
colaboratorii noștri fiind în capacitate de plată. Avem, de asemenea, finanțare externă prin proiecte
Erasmus.

Social
Părinţii sunt foarte interesaţi de educaţia copiilor, parteneriatul cu familia fiind unul foarte activ. După
ridicarea restricțiilor, parteneriatele educaţionale cu diferite instituţii din comunitate pot fi reluate, alături
de ele activităţile extraşcolare şi extracurriculare propuse, influenţează pozitiv dezvoltarea copiilor.
După pandemie, părinții solicită reluarea activităților opționale într-un număr mare.
Oferta de activități opționale este diversă, dar prețurile s-au mărit, acesta fiind probabil un motiv în
limitarea numărului de activități desfășurate de un copil.

Tehnologic
Instituţia este dotată cu laptop-uri conectate la internet, atât pentru utilizarea de cadre didactice, cât și
de copii, table interactive, sisteme audio, precum internet cu wireless. Toate cadrele didactice utilizează
calculatoarele şi internetul pentru pregătire didactică, precum şi aplicații educaţionale în activitatea la
grupă/clasă. Copiii sunt stimulaţi şi acasă să lucreze cu calculatoarele, lucru care este benefic pentru
dezvoltarea ulterioară, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei.
În timpul pandemiei s-a asigurat laptop fiecărui cadru didactic și s-a mărit numărul de abonamente la
internet. Toți copiii știu să lucreze în Google for Education, utilizând classroom, google meet și drive. Toate
materialele și documentele cadrelor didactice sunt informatizate și stocate în drive comun. De asemenea,
comunicarea cu părinții se realizează și electronic.
Dezavantajul noii tehnologii îl reprezintă faptul că unii copii au început să petreacă prea mult timp în fața
ecranelor și socializează mai puțin sau petrec mai puțin timp cu membrii familiei. De asemenea, cenzura
emisiunilor vizionate este uneori mai scăzută. O problemă majoră este lipsa interesului pentru citit a
generațiilor de copii, de la vârste din ce în ce mai mici.

Ecologic
Instituţia noastră este aşezată într-o zonă retrasă, ferită de poluare fonică sau a aerului. Suntem
preocupaţi de zona verde din jur, atât spaţiul din curte, pentru jocul liber al copiilor, cât şi din
împrejurimea spaţiului fizic. Această preocupare este insuflată şi copiilor prin activităţi extraşcolare cu
subiect ecologic: ecologizarea spaţiului verde din jur, plantare, utilizarea de materiale reciclabile pentru

obţinerea de obiecte decorative, acţiunea de reciclare, activități ourdoor. De asemenea, instituția noastră
are montate panouri solare pentru furnizarea apei calde.

3.

Diagnoza mediului intern

a.

Informații de tip cantitativ

i.Denumire: Școala Primară Lorelay
ii.Adresa: str. Prof. Emil Honoriu, nr 2A, tel. 02324097647, email contact@scoalaprimaralorelay.ro
Scurt istoric: Instituția noastră funcționează din 2009 cu nivel preșcolar, nivel acreditat începând cu anul
școlar 2015-2016, prin O.M. 5216/11.09.2015. Din 2012 funcționează și cu nivelul primar, autorizat prin
O.M. 4355/06.06.2012 și acreditat prin O.M. 4928/31.08.2018. Instituția funcționează cu 3 grupe de
grădiniță, organizați omogen, după vârsta cronologică și 5 clase de nivel primar.
iii.Resurse umane
Copii
În anul școlar 2022-2023 instituția noastră școlarizează 41 de preșcolari în 3 grupe și 79 de școlari,
organizați în 5 clase.
Nivel preșcolar

grupa mică
grupa mijlocie
grupa mare
Total
cl. pregătitoare

1
1
1
3
1

11
13
17
41
17

Nivel primar

cl. I

1

16

cl. a II-a

1

17

cl. a III-a

1

16

cl. a IV-a

1

13

Total

5

În ultimii 2 ani solicitările pentru înscriere la grădiniță au fost mai puține, probabil datorită insecurității
pandemiei. În schimb sunt solicitări maim ai pentru grupa mare, devenită obligatorie.
La nivel primar există interes nu numai din partea familiilor care au colaborat pe parcursul grădiniței cu
noi, ci și din partea familiilor din comunitate, care doresc frecventarea nivelului primar în instituția
noastră. Clasele de nivel primar au cunoscut o evoluție pozitivă ca număr de elevi, de la un an la altul,
proporția copiilor care continuă de la un nivel la altul fiind de 80%-85%.
Parcursul absolvenților clasei a patra, în funcție de școlile alese, primele fiind liceele bine cotate în Iași,
admiși în urma unor examene de limba română și matematică:

2016TOTAL 2017

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022

7

10

9

10

6

15

Racoviță

1

2

1

1

1

Negruzzi

1

An absolvire
Număr total elevi
absolvenți

57

1

Național
Informatică

1

Alecsandri

1

2

Cantemir

1

Titu Maiorescu

1

1

Otilia Cazimir

2

1

1

3

Miron Costin

2

1

Număr total elevi
admiși/an

4
45.61%

26

57.14%

1

5

3

6

2

6

50.00%

33.33%

60.00%

33.33%

40%

Vocaționale
Waldorf

1

Băncilă

1

Sportiv

1

1
1

1
10.53%

6

Particular
Wrumbrand

1

2

Spectrum

1

1

Varlaam

1
15.79%

1
2

9

Alte școli
Vasile Conta

2

Nicolae Iorga

1

Sturza

1

V. Micle

1
28.07%

16

1

1

2

7

Cadre didactice
Instituția noastră are încadrate în anul școlar 2022-2023 un număr de 6 educatoare și 8 învățătoare (1
post degrevare director), un profesor de educație fizică, un profesor de limba engleză (titular educatoare,
cu decizie internă pentru predare limba engleză), cu normă întreagă, alături de profesori colaboratori
pentru orele de muzică, religie și germană. De asemenea, există protocoale de colaborare cu profesori
externi, pentru organizarea de activități opționale în cadrul programului Școală după Școală.
Titulari pe posturi în instituție: 7 educatoare și 8 învățătoare.
Repartizarea după grade didactice, a întregului personal didactic este următoarea:
Categoria
de
personal
Cadre
didactice
titulare
Cadre
didactice
suplinitoare
Cadru
didactic
plata cu ora
Total

Număr cadre

Grad didactic I

Grad didactic II

15

2

3

1
(educație
fizică)
1
17

Grad didactic debutant
definitiv
9
1
1
1

2

3

10

2

În acest an școlar avem 5 cadre didactie înscrise la gradul II.
Jumătate dintre cadrele didactice au și atestate de predare unei limbi străine pentru copiii mici. 3
educatoare și 3 învățătoare au participat la cursuri de formare în utilizarea CLIL ca metodă de predare a
limbii engleze. Avem cadre didactice care au participat la cursuri de formare despre utilizarea tehnologiei
digitale în predare, cursuri de mentorat, cursuri de prevenire a bullying-ului, organizarea de activități
extrașcolare. 3 cadre didactice desfășoară și activități cu inițiativă proprie privată, în domeniul sportului,
muzicii și artei, cercetași, folosind expertiza și la nivelul activităților din instituție (organizează activități de
optional, coordonează activitatea de vară, coordonează pavoazarea instituției, oferă ghidaj în planificarea
activităților specific expertizei lor).
Personal nedidactic și auxiliar
Categorie personal

Nr persoane

Secretar/insp resurse umane

1 (atribuții prin
decizie internă)

Administrator patrimoniu

1

Contabil

1

Psiholog

1 contr colaborare

Asistent medical

1

Ingrijitor (personal de îngrijire)

3

iv.Resurse materiale
●
3 săli de grupă, dotate corespunzător, inclusiv echipament IT
●
5 săli de clasă, dotate corespunzător, inclusiv echipament IT,table interactive
●
1 secretariat+ cabinet director
●
2 cabinete metodice
●
1 sală pentru servirea mesei în sistem catering
●
3 grup sanitare pentru copii
●
2 grupuri sanitare pentru personal
●
1 cabinet medical
●
1 cabinet consiliere psihologică
●
3 holuri&vestiare
●
2 spaţii depozitare materiale
●
1 sală de sport
●
1 teren de joacă pentru copii cu dale cauciucate
●
1 teren joacă gazon artificial
●
Internet în toată clădirea, inclusiv în fiecare clasă
●
Sistem de supraveghere video pentru părinți
●
Sistem securizat de acces în instituție
●
1 bibliotecă, cu cărți pentru copii și cadre didactice
●
1 sală calculatoare
v.Resurse financiare
Instituția se finanțează din taxele școlare achitate de către familiile copiilor, asumate prin contractul
educațional, din sursele alocate conform finanțării per elev, din donații sau sponsorizări și finanțare
externă Erasmus.
b.
●

Informații de tip calitativ
Mediul de provenienţă a copiilor: preşcolarii și elevii provin din familii cu pregătire superioară

şi medie și cu posibilități financiare de nivel mediu și ridicat
●

Personalul didactic, este calificat, este interesat de dezvoltare personală și profesională,

implicat, cu rezultate foarte bune în munca cu copiii
●

Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

●

Comunicarea, circulaţia informaţiei: în instituție există o bună comunicare între copii, cadre

didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună
circulaţie a informaţiei în ambele sensuri.
●

Ambianţa din unitate: în instituție domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi

responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc.
●

Copiii participă la diverse activități extrașcolare, atât la grădiniță, cât și la școală, sunt implicați

în proiecte Erasmus și eTwinning
●

Instituția desfășoară foarte multe activități extrașcolare și extracurriculare, în parteneriat cu

instituții din comunitatea locală, națională sau internațională
c.

Cultura organizațională

Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă,
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorință de
afirmare.
Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi
prin respectarea normelor din noul Regulament de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului sunt cuprinse norme privind activitatea copiilor, a cadrelor
didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin
dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Toate aceste
aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
Parteneriate importante ale instituției în anul școlar anterior:
a.
”Bucurie după pandemie” – partener PP3 Iași
b.
”Cambridge YLE Exams” – partener Consiliul Britanic Iași
c.
”Mișcarea, sănătate curată” – partener VibeGym Iași
d.
Activități în cooperare cu pompierii, poliția, paramedici
e.
Parteneri pentru activitățile cu copiii în cadrul Proiectului transfrontalier „Învățare accelerată” –
inițiator Centrul Doxamus, Iași
f.
Activități aferente sănătății psihice, emoționale, pentru copii, personalul instituției și părinți, în
parteneriat cu Gamma Institute, Iași. Cadrele didactice de la noi au participat ca voluntari în mobilități în
cadrul proiectelor Erasmus+ ale Gamma Institute: Gammopoly, the game of life; Dance against bullying;
Dream by Drama, The book of Life; Act 4 Inclusion: Life in Theatre; Act-no-React! (instrumente non
formale de prevenire a bullying-ului, activități desfășurate cu elevii - 2020)
g.
Activități de cooperare internaționale Erasmus+ în derulare, în care instituția noastră este
partener:
i. KA1 – acreditare Erasmus+ 2021-2027 – al doilea an bugetar
ii. Meeple school – dezvoltarea competențelor cheie prin utilizarea boardgames
iii. Outdoor education – dezvoltarea motivației pentru învățare prin utilizarea
predării în afara școlii
iv. Inclusive breaks – oferirea de oportunități și șanse egale pentru toți copiii
v. School Education against Climate Change – dezvoltarea de activități pentru
conștientizarea nevoii de schimbare a unor atiudini: green school, green life,
green planet

ANALIZA SWOT
se va centra pe următoarele aspecte:

●
●

Ofertă curriculară
Resurse (umane, materiale, financiare)

●

Relațiile cu comunitatea

Ofertă curriculară
PUNCTE TARI
- îmbinarea metodelor tradiționale de predare, cu unele
moderne, experimentate la cursuri de formare sau prin
schimburi de experiență Erasmus
-existența parteneriatelor Eramus care presupun
experientarea de metode inovative de lucru cu copiii:
outdoor education, iclusive breaks, school education and
climate change, boardgames based learning, CLIL (toate
valabile pentru ambele niveluri)
-curriculum la decizia școlii oferă la grădiniță o gamă variată
de activități opționale, iar la școală pune accent pe limbi
străine (limba germană)
- organizarea programului „Şcoală după şcoală” la nivel
primar, cu o gamă variată de cluburi, orientate pe sport,
muzică, limbi străine, calculator
- posibilitatea studierii limbii engleze și a limbii germane
(limba engleză de la grădiniță)
- interes în egală măsură pentru activităţile legate de sport,
muzică, dans, arte, dezvoltare personală, prin activități
opționale și integrarea în cele obligatorii
- utilizarea tehnologiei în cadrul orelor de curs, dar și
inițierea în tainele calculatorului
- organizarea de programe educative şi recreative pe
perioada vacanţelor şcolare, inclusiv program de
acomodare pentru viitorii copii de grupa mică
- existenţa unei continuităţi între oferta extracurriculară de
la grădiniţă şi cea de la şcoală
- utilizarea metodelor alternative de evaluare şi transmitere
a rezultatelor, alături de cele clasice, prin portofoliu, caiet
de conrespondență electronic, fișă descriptive a dezvoltării
competențelor, la ambele niveluri
-obținerea certificatelor Cambridge pentru copii
-organizarea de activități comune între copii de grupe
diferite de vârstă (act opționale)
-susținerea constantă a activităților de dezvoltare
personală, la ambele niveluri
-existența materialelor suport necesare profesorilor pentru
predare
OPORTUNITĂŢI
- posibilitatea realizării de parteneriate educaţionale și
schimburi de bune practice cu instituţii din Uniunea
Europeană, pe platforme online (ex etwinning)
- parteneriatul cu British Council pentru cursuri de
formare și organizarea ca centru de testare
Cambridge pentru copii

PUNCTE SLABE
-lipsa unor planuri scrise de intervenție
individualizată, urmărite constant, atît
pentru copiii cu capacitate scăzută de
lucru, cât și pentru cei cu posibilitate de
preformanță, la ambele niveluri de
învățământ
-număr redus de copii care participă la
concursuri, competiții, în funcție de oferta
specfică vârstei
-lipsa unei strategii de urmărire a formării
competențelor cheie și abordarea sistemică
a educației și învățării
- lacune în evaluarea aliniată la standardele
europene (ex teste PISA)
-dezvoltarea lacunară a competențelor
digitale, green school
-lipsa unui program concret de dezvoltare
a motivației interne pentru învățare
-accent scăzut pe urmărirea și evaluarea
stării de bine a preșcolarului/elevului
-concentrarea scăzută pe abordarea
sistemică a copilului, din perspectiva
grădiniță/școală-familie-comunitate
-lipsa unui plan de implementare a
metodelor și strategiilor educaționale
învățate prin formări Erasmus
-lipsa unui program specific antibullying
anual
-lipsa unei strategii care să cuprindă
activități specifice pentru a verifica starea
de bine a copiilor și acțiuni necesare
îmbunătățirii ei
AMENINŢĂRI
-lipsa motivației copiilor pentru propria
formare
-accesul copiilor de la vârste foarte mici la
device-uri
electronice,
fără
scop
educational
-venirea copiilor la grupa mică fără
deprinderi și rutine minime
- schimbările dese legislative și birocrația

-existența celor 5 proiecte Erasmus KA2 și KA1, în
derulare
-existența parteneriatelor cu Centrul Doxamus și
Gamma Institute, pentru dezvoltarea de programe de
dezvoltare socio-emoțională și cognitive la copii și adulți

-presiunea părinților pentru a lucra cu
preponderență la limba română și
matematică, neținând cont uneori de
capacitatea intelectuală reală a copilului
sau de interesele acestuia
-presiunea admiterii în clasa a V-a la școli de
renume, chiar acolo unde copilul nu poate
face față solicitărilor intelectuale
-interesul părinților la grădiniță pe
asigurarea nevoilor de bază, mai mult decât
pe achizițiile intelectuale
- reticenţa părinţilor la anumite metode
inovatoare de predare-învăţare

Resurse (umane, materiale, financiare)
- personal didactic tânăr, foarte implicat şi dornic de afirmare,
dezvoltare personală şi profesională;
-existența programului de mentorat pentru profesorii tineri sau
noi în instituție
-disponibilitatea spre colaborare, muncă în echipă, inovație
-interesul cadrelor didactice pentru abordări innovative
-fidelizarea personalului instituției
-toate cadrele didactice au participat la cel puțin o mobilitate de
formare Erasmus in 2021-2022
-cadre didactice cu cursuri de formare în arii diverse: metode de
predare, activ extrașcolare, mentorat, digitalizare, leadership și
management, limbi străine dezvoltare personal, socio-emoțională
-profesori cu abilități deosebite în sport, muzică, artă, cu initiative
private în acest sens
-personalul nedidatic atent la detalii, curățenie, implicat în
sarcină, participă la cursuri de formare specifice
-posibilitatea continuării școlarității de la grădiniță la nivel primar
-- toate sălile sunt dotate pentru posibilitatea utilizării tehnologiei
în predare şi învăţare;
- unitatea are spaţiu de joacă amenajat, necesar activităţilor
desfăşurate în aer liber;
- materialul didactic şi fondul de carte sunt suficiente
-sunt achiziționate abonamente la platforme educaționale:
twinkl, edumagic, zoom, education, canva, precum și programe
de formare online: ex. mindfulness teacher, digital teacher,
google for education
- zona de amplasare a instituţiei este într-un cartier nou, tânăr;
- instituţia se află într-o zonă liniştită, fără pericol de accidentare
pentru copii;
- instituţia beneficiază de sistem de alarmă de supraveghere, prin
firmă specializată
- părinţii pot urmări on-line activitatea copiilor în instituţie, în
fiecare moment, pe parcursul unei zile;
- existența unei săli de sport unde se organizează activitățile
sportive/de dans/gimnastică/capoeira

PUNCTE SLABE
-solicitare aleatorie de implicare
direct în deciziile instituției
-accent mai scăzut pe formare
personală, decât profesională
-interes mai mic pentru formarea
personalului nedidactic și auxiliar,
decât cel didactic
-programul de mentorat și formare
internă nu are o proiectare centrată
pe ultimele ținte educaționale
europene
-spațiul de joacă exterior este redus
-definirea
precară
a
culturii
organizaționale
-focusare scăzută pe aspectele legate
de starea de bine a personalului

-titlul de membru membru ”Addvantage” al Cambridge Exams,
pentru organizarea de Examene Cambridge pentru copii (în
colaborare cu British Council)
-prof de limba engleză care au beneficiat de cursuri de formare în
Marea Britanie, care are și diploma TKT pentru copii, a Cambridge
University Exams
-existența spațiilor multifuncționale, pentru copii și personal (ex
biblioteca, sala de calculatoare, sala de lectură pentru profesori)
-instituția are un autobus personal de 20 de locuri.
OPORTUNITĂŢI
- posibilitatea formării cadrelor didactice în țări europene, cu
tradiţie în sisteme inovatoare de educaţie sau cu formatori
internaţionali (inclusiv platforma eTwinning sau webinarii)
- posibilitatea accesării de fonduri europene pentru formare, prin
programe Erasmus
- posibilitatea de cooperare prin activități de voluntariat
-creșterea interesului pentru învățământul privat
-alocarea de fonduri bugetare pentru amenajări, dotări, formare
-interes crescut pentru siguranța copiilor și personalului, precum
și pentru plăcerea de a face parte din familia Lorelay
-identificarea de surse suplimentare financiare (prin donații),
precum și activități de voluntariat
-număr mic de copii în grupă/clasă
-existența proiectelor Eramsus, cu posibilitatea activităților de
mobilitate și pentru elevi
-existența stimulării financiare pentru fidelitate în Lorelay,
precum și preocupare pentru starea de sănătate fizică și mentală,
prin finanțare de teambuiding anual, terapii alternative (Blu
Room), participare la workshopuri de dezv personală
(parteneriat cu Gamma Institute)

AMENINŢĂRI
--ideea unor părinți că dacă plătesc
educația, nu mai este nevoie să se
implice în educația acestora
-nesiguranța economică și politică
-libertate redusă în organizarea CDS
-lipsa unor modele concrete de
proiectare, mai ales pentru noile
modificări
-lipsa de interes a cadrelor didactice
pentru lucrul în mediul privat

Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
-activităţi extraşcolare diverse
-colaborare activă cu familia
-actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul
instituţiei și pe paginile de socializare
-existența proiectelor de formare continuă prin
programul Erasmus+ (acreditare Erasmus 2021-2027)
-existența activităților de voluntariat cu profesori din
străinătate (Grecia)
-schimb de bune practici cu școli europene
OPORTUNITĂŢI
-posibilitatea iniţierii de proiecte educaţionale cu
instituţii europene
-schimburi culturale, pentru cadre didactice şi copii,
-disponibilitatea instituţiilor partenere pentru realizarea
de activităţi comune
-colaborare cu British Council Iași

PUNCTE SLABE
-neimplicarea părinților din perspectiva
educației sistemice a copilului
-lipsa unui program de mentorat pentru
părinți
-continuarea relației cu foștii absolvenți este
redusă
-lipsa posibilității de recrutare personal încă
din școală
AMENINŢĂRI
-unii părinți nu dispun de timp sau resurse
emoționale să susțină mereu desfășurarea
activităților, se bazează doar pe inițierea din
partea instituției
-lipsa unei educații referitoare la acțiunile de
voluntariat în timpul școlii, chiar de la vârste
mici

-interesul comunității pentru activități de voluntariat și
job shadowing
-deschiderea și suportul părinților pentru activitățile
propuse de instituție
-toți părinții ar recomanda instituția unei noi familii

4. Analiza realizării țintelor strategice ale proiectului anterior
Țintele strategice urmărite în proiectul anterior de dezvoltare instituțională:
1.Creșterea cu 20% a rezultatelor școlare, astfel:
• gradul de realizare a indicatorilor specifici domeniilor de dezvoltare, la finalul grădiniței
• formarea competențelor cheie la nivel primar, reflectate în calificativele de FB și
rezultatele la evaluarea națională
2.Dezvoltarea personală a copiilor prin sport, limbi străine, programe socio-emoționale, artă și dans se
reflectă în relaționarea pozitivă între copii și crește motivația pentru învățare cu 25% la nivel primar și
frecvența la grădiniță
3.Formarea personalului instituției, necesară creării de oportunități, un mediu pozitiv de învățare și
sprijin socio-emoțional:
●
personalul didactic: formare vizând strategiile de predare, digitalizare, dezvoltare personală,
managementul relațiilor interumane;
●
personalul de conducere: management și leadership;
personal auxiliar și nedidactic: formare specifică cerințelor postului.
4.Diversificarea spațiilor prin dotare, reorganizare, dezvoltare, crește diversificarea activităților de
învățare cu 20%, pentru ambele niveluri, precum și satisfacția personalului referitor la spațiul de pregătire
profesională.
5.Identificarea de parteneri din comunitate care dezvoltă copiilor competențe sociale, culturale și civice,
la nivel primar și aspectul socio-emoțional la grădiniță.
6. Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv-educativ, în contextul provocărilor
generate de pandemia SARS-CoV-2 sau orice alte situații speciale, prin stabilirea de proceduri specifice de
siguranță, programe educative adaptate, programe de suport socio-emoțional.
Ținta strategică
1.Creșterea cu 20% a rezultatelor școlare,
astfel:
• gradul de realizare a indicatorilor
specifici domeniilor de
dezvoltare, la finalul grădiniței
• formarea competențelor
cheie la nivel primar,
reflectate în calificativele
de FB și rezultatele la
evaluarea națională

Analiza rezultatelor
-conform fișelor de observații completate de educatoare de la intrarea
copilului în grădiniță, până la plecarea la școală, se observă o evoluție prin
realizarea în proporție de 100% a indicatorilor corespunzători domeniilor
de
dezvoltare
urmărite.
În
situațiile
neachiționării
deprinderilor/competențelor, copiii au fost îndrumați să repete grupa
mare (acolo unde vârsta permite) sau spre centre de specialitate
(psiholog, logoped, terapeut), alături de individualizarea sarcinilor de
lucru
-peste 85% din elevii de nivel primar au medii anuale de FB la toate
materiile. Au fost doar 2 cazuri în ultimii 5 ani de medii de S, elevi care au
lucrat conform unui plan individualizat de învățare, datorită unor
probleme intelectuale cauzate de boli fizice (diabet), dislexie (fără
diagnostic) sau revenire după școlarizare în străinătate

2.Dezvoltarea personală a copiilor prin
sport, limbi străine, programe socioemoționale, artă și dans se reflectă în
relaționarea pozitivă între copii și crește
motivația pentru învățare cu 25% la nivel
primar și frecvența la grădiniță.

3.Formarea personalului instituției,
necesară creării de oportunități, un
mediu pozitiv de învățare și sprijin socioemoțional:
●
personalul didactic: formare
vizând strategiile de predare, digitalizare,
dezvoltare personală, managementul
relațiilor interumane;
● personalul de conducere:
management și leadership;
● personal auxiliar și nedidactic: formare
specifică cerințelor postului.

-din analiza rezultatelor transmise la evaluările naționale pentru clasele a
doua și a patra, s-a constat o evoluție la realizarea corectă a itemilor, astfel
că în anul trecut școlar 90% din elevi au avut doar unul sau 2 itemi
incompleți sau greșiți
-după pandemie s-au realizat activități de consiliere și recuperare
-activitățile în care s-a folosit tehnologia au un impact major asupra
motivației copiilor în participarea activă la activitate
De introdus în noul PDI:
-individualizarea abordării preșcolarului/elevului prin planuri de
intervenție individualizată, atît pentru copiii cu capacitate scăzută de
lucru, cât și pentru cei cu posibilitate de preformanță
-creșterea numărului de copii care participă la concursuri, competiții, în
funcție de oferta specfică vârstei
-accentuarea formării competențelor cheie și abordarea sistemică a
educației și învățării
-accent pe formarea și evaluarea aliniată la standardele europene (ex
teste PISA, frecventarea grădiniței pe toată perioada)
-concentrarea pe dezvoltarea competențelor digitale, green school, și
multilingvism/multiculturalitate
-până la perioada pandemiei, s-au organizat constant activități comune
între grupe/clase, copiii relaționînd la activitățile opționale sau
extrașcolare, întâlniri săptămânale. Acestea au condus la o acomodare
mai ușoară pentru cei mai mici, precum și creșterea gradului de confort,
reflectată în afirmațiile lor și ale părinților, că vin cu plăcere la
grădiniță/școală. Copiii confirmă aceste activități ca fiind preferatele lor
-s-a constatat că programele și strategiile de dezvoltare personală folosite
au crescut coeziunea grupului, iar părinții au apreciat faptul că se rezolvă
conflictele între copii și că personalul este atent la nevoile copiilor (conf.
chestionarelor de la CEAC)
-în perioada pandemiei, frecvența copiilor de la grădiniță la întâlnirile
online a fost în proporție de 50%, iar la școlari 100%
De introdus în noul PDI:
-introducerea de activități și programe prin care să dezvoltăm o atitudine
proactivă și de voluntariat a copiilor în comunitate, prin dezvoltarea unor
atitudini și a unui set de valori pentru o viață sănătoasă fizic, emoțional și
cognitiv
-concentrarea pe abordarea sistemică a copilului, din perspectiva
grădiniță/școală-familie-comunitate
-personalul didactic, nedidactic și auxiliar a participat la cursuri de formare
profesională finanțate de instituție, în proporție de 100%, atât în țaă, cât
și în străinătate
-cadrele didactice s-au înscris anual la grade didactice
-s-au realizat anual activități de team-buiding, facilități de dezvoltare
personală, sănătate emoțională, stimulare financiară
-s-au realizat annual activități de mentorat, atât pentru cadrele la început
de carieră, cât și pentru cele noi în instituție
-în perioada pandemiei s-au realizat activități de consiliere și mentorat,
astfel că toate cadrele didactice au realizat cu success lecții în platforma
google for education
-s-a asigurat suport medical complementar în timpul pandemiei
De introdus în noul PDI:

4.Diversificarea spațiilor prin dotare,
reorganizare,
dezvoltare,
crește
diversificarea activităților de învățare cu
20%, pentru ambele niveluri, precum și
satisfacția personalului referitor la spațiul
de pregătire profesională.

5.Identificarea
de
parteneri
din
comunitate care dezvoltă copiilor
competențe sociale, culturale și civice, la
nivel primar și aspectul socio-emoțional la
grădiniță.

6. Desfășurarea în condiții optime de
siguranță a procesului instructiv-educativ,
în contextul provocărilor generate de
pandemia SARS-CoV-2 sau orice alte

-structurarea planului de formare continuă conform celor 4 piloni ai
educației, subliniați de UNESCO: a conviețui, a ști, a face, a fi – ce devine
o atitudine, a apartenență a culturii organizaționale Lorelay
-accentuarea dezvoltării motivației pentru predare (nu se ot motiva copiii,
dacă nu sunt motivate cadrele), precum și pe dezvoltarea psihoemoțională și asigurarea stării de bine la locul de muncă (predăm cee ace
suntem, nu cee ace știm)
-dezvoltarea programelor de voluntariat și mentorat pentru viitoare cadre
didactice
-acțiuni prin care cadrele didactice ale instituției devin voci în comunitate
-acțiunile propuse în PDI, prin planurile manageriale anuale, referitoare la
construcție/dotare/modernizare, au fost realizate în proporție de 100%
-în perioada pandemiei, instiuția a asigurat laptopuri pentru fiecare cadru
didactic și abonamentele la internet au fost în număr de 5. De asemenea,
interesul pentru digitalizare a fost susținut de abonamente pentru
platforme sau aplicații necesare în procesul educative
-instituția a adus finanțări externe, prin donații constante de la 2 societăți
comerciale și fonduri europene, prin proiecte Erasmus+
De introdus în noul PDI:
-centrarea de transformarea clădirii în una ”verde”, accent pe ”green
energy”, precum și îmbinarea ecologiei cu digitalizarea, atât în abordarea
educațională, cât și ca stil de viață. Dorim câștigarea titlului de ”școală
verde”.
-primii 2,5 ani din perioada PDI instituția a avut colaborări și parteneriate
cu diverse asociații, instituții, personae autorizate, derulând împreună
activități opționale sau extrașcolare. Din păcate, în timpul pandemiei
toate acestea au trebuit întrerupte. O parte s-au păstrat, inclusive în
perioada online, cele desfășurate cu profesorii din instituția noastră.
-instituția a devenit partener în cadrul a 4 proiecte Erasmus KA2 și a primit
acreditarea Erasmus KA1, formare profesionala și mobilitate elevi
-se derulează proiecte de parteneriat cu 2 instituții ce desfășoară activități
centrate pe dezvoltarea socio-emoională a copiilor și adulților, prin
intermediul cărora cadre didactice de la noi au participat și la formări
internaționale finanțate Erasmus
-s-au desfășurat activitățile de parteneriat cu părinții, atât cât leegislația a
permis. În timpul pandemiei am asigurat suport emotional părinților,
asistență în conectarea online, precum și facilități financiare în pandemie
De introdus în noul PDI:
-se vor continua aplicațiile pentru proiecte Erasmus KA1 și KA2
-identificarea de resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea de
activități pentru copiii din comunitate, copiii care pleacă de la noi în
gimnaziu
-dezvoltarea unui networking școală-familie-comunitate, pentru
promovarea educației sistemice
-dezvoltarea de programe/acțiuni de parteneriat parental, în așa fel încât
părinții Lorelay să devină influenceri pentru alți părinți din comunitate
-s-au asigurat materialele de igienă necesare
-există proceduri și măsuri specifice pentru situații de urgență, când
instituția se închide
-pe toată perioada situației de urgență s-a asigurat consiliere emoțională,
atât copiilor, cât și părinților și cadrelor didactice

situații speciale, prin stabilirea de
proceduri specifice de siguranță,
programe educative adaptate, programe
de suport socio-emoțional.

-s-a organizat activitatea, cu respectarea măsurilor de siguranță necesare
-frecvența copiilor în perioada pandemiei a fost in jur de 80-90% constant
De introdus în noul PDI:
-existența unui dosar cu proceduri pentru eventuale situații de urgență

II.STRATEGIA

1.

Misiunea școlii

Misiunea noastră este aceea de a însoți, susține și îndruma, deopotrivă, copilul, profesorul și părintele, în
drumul fiecăruia în dezvoltare de-a lungul parcursului în Lorelay. Parcursul acestora va fi asemeni
călătoriei eroului/inițiatului, iar Lorelay devine călătoria (The Hero’s Journey în Lorelay), cu încercări,
implicare, dorință de reușită, victorii și eșecuri, motivare, continuare, bucuria achiziției, satisfacție,
siguranță de sine, victorie, schimbare, atitudine proactivă.
Scopul nostru este dezvoltarea la copii a unui set de valori pentru un stil de viață sănătos fizic, cognitiv și
socio-emoțional. La preșcolari urmărim dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor subliniate în reperele
fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie, iar la școlarii mici ne interesează formarea celor 8
competențe cheie definite la nivel european și prin curriculum national. Suntem preocupați ca toți copiii
să simtă că instituția este făcută pentru ei. Dorim să dezvoltăm la copii, încă de mici, o atitudine proactivă
în comunitate, să aducă un plus valoare comunității, vizibilă în momentul frecventării în alte școli, în
ciclurile următoare de învățământ. Vedem fiecare copil ca fiind unic și oferim o abordare incluzivă și
individualizată a învățării.
Susținem personalul instituției în călătoria de dezvoltare personală și profesională, prin promovarea stării
de bine personale, a sentimentului că fiecare contează.
Promovăm părintele, ca erou pentru copilul lui, pion de bază în continuarea acțiunilor începute în
grădiniță/școală.
Promovăm învățarea, inovația și colaborarea și sărbătorim succesul personal al fiecăruia, copil sau adult,
din instituția noastră. Școala noastră facilitează și adaptează situațiile de învățare la nevoile fiecăruia,
oferind suport, îndrumare și timp, cu corectitudine, deschidere și compasiune.

2.

Viziunea școlii

”O educație bună este izvorul întregului bine în lume” (Immanuel Kant)
Ne dorim asigurarea unei educații de calitate, care să permită dezvoltarea potențialului maxim al fiecărui
copil sau adult, în cadrul unui mediu educațional sigur și stimulativ. Ne dorim dezvoltarea și abordarea
sistemică a educației copilului, în care fiecare partener copil-familie-instituție contează, fiecare intervenție
educativă necesitând continuare în sistemele familial și social. Dezvoltăm acțiuni care să dezvolte cultura
organizațională și sentimentul de apartenență al personalului la sistemul organizației. Ne dorim crearea
de networking-uri școală-familie-comunitate locală și internațională, ca adevărate biblioteci de resurse
pentru toți. Conviețuirea cu ceilalți, a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face și a fi sunt conceptelecheie ce vor sta la baza acțiunilor viitoare.
Valorile promovate de instituția noastră și care vor fi dezvoltate sub formă de cunoștințe, abilități și
atitudini, începând din grădiniță și continuând în ciclul primar, sunt:

3.

ȚINTE STRATEGICE

JUSTIFICAREA ȚINTELOR STRATEGICE
Actualul Proiect de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Primare Lorelay în perioada
2022-2026. Durată de viață de 4 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de faptul că instituția
noastră funcționează cu 2 niveluri de învățamânt, preșcolar și primar. Nivelurile de vârstă preşcolar şi
primar sunt apropiate şi reprezintă un continuum firesc în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. Acest
lucru ne determină să considerăm că realizarea celor 2 niveluri de învăţământ în cadrul aceleiaşi instituţii
este benefică pentru dezvoltarea echilibrată a copilului: sunt formate rutine, spaţiul este unul familiar,
cadrele didactice sunt cunoscute. În plus, cadrele didactice de la şcoală pot culege mai uşor informaţii
reale despre copil, pentru a şti care sunt aspectele care trebuie aprofundate sau dezvoltate sau de ce
anume trebuie să se ţină cont în abordarea individualizată a fiecăruia, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea
psiho-fizică, cât şi referitor la achiziţiile academice.
Țintele strategice propuse pentru următorii 4 ani pornesc de la starea actuală și preocupările privind
educația la nivelul Comisiei Europene, la nivelul strategiei naționale, județene, precum și luând în
considerare analiza mediului intern din instituție, obținut prin feedback de la profesori, părinți, copii și
colaboratori interni și externi. De asemenea, sunt identificate conform misiunii și viziunii instituției, luând
în considerare nevoile de dezvoltare ale ambelor niveluri educaționale, având ca scop final formarea
competențelor specifice vârstei preșcolare (diin perspectiva domeniilor de dezvoltare stabilite prin
Curriculum de educație timpurie) și a școlarului mic (formarea și dezvoltarea competențelor cheie,
specifice curriculum-ului românesc și alineate celor europene).
Organizațiile europene atrag atenția că sentimentul de apartenență la școală al elevilor este în scădere,
iar cyberbullying-ul este tot mai răspândit, încă de la vârste tot mai mici. În jur de 20% dintre copiii
școlarizați manifestă probleme mentale și emoționale, mai ales anxietate și depresie. Instituțiile de
învățământ și cadrele didactice nu sunt pregătiți pentru a face față acestor probleme și au nevoie de
suport și îndrumare. Devine tot mai important asigurarea stării de bine simțite de cadrele didactice,
pentru ca acestea să poată asigura starea de bine a copiilor. Cercetările neuroștiințifice au demonstrat
legătura între învățarea academică și cea socio-emoțională, învățarea fiind un proces relational și
emotional, astfel că starea de bine este cheia pentru creșterea rezultatelor academice. In concluzie, țintele
strategice vor avea în vedere dezvoltarea stării de bine pentru copii și personalul instituției, alături de
rezultate academice mai bine și dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase
În formularea țintelor noastre am avut în vedere în special al 4-lea scop al Comisiei europene, referitor la
asigurarea unei educații incluzive, promovarea unui stil de viață sănătos, aprecierea diversității culturale,
competențele civice, non-violența și promovarea oportunităților de învățare pe termen lung.
La nivel national, strategia până în 2030 privind educația pornește de la obiectivele europene, iar pentru
noi este importantă cu precădere ținta referitoare la dezvoltarea competențelor elementare, precum
alfabetizarea și aritmetica elementară, care se urmăresc cu precădere la nivelurile școlarizate de instituția
noastră. Considerăm la fel de importante formarea tuturor celor 8 competențe-cheie, urmărite prin
curriculum-uri la nivel European și national.
La nivel județean, țintele noastre se vor alinia cu cele referitoare la formarea continuă a personalului
instituției, dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea și dezvoltarea dimensiunii europene a instituției
noastre, prin proiecte și programe.

Ținta strategică nr 1. Până în 2026, dezvoltarea sentimentului de siguranță, confort și apartenență la
cultura organizațională vor crește motivația internă, calitatea actului educațional și dezvoltarea unei
atitudini proactive în instituție la 70 % din angajați.
Motivație: ”Nu predăm ceea ce știm, predăm ceea ce suntem!”
UNESCO prezenta într-un studiu șapte mari tensiuni cu care întreaga lume se confruntă și care afectează
puternic educația: tensiunea între global și local, între universal și individual, tradiție și modernitate,
spiritual și material, aspect de lungă și scurtă durată, competiție și șanse egale, expansiunea cunoașterii
și ccapacitatea omului de a o asimila. În aceste condiții, profesorii simt tot mai mult presiunea formării
copiilor pentru a face față acestor provocări.
Profesorii instituției noastre sunt tineri, mulți în primii ani de carieră didactică și au un nivel crescut de
anxietate referitor la tot ceea ce înseamnă relaționarea cu copiii, părinții, colegii, specializarea în carieră.
Au nevoie de suport, mentorat, dezvoltare personală, consiliere în dezvoltarea echilibrului emoțional, dar
și ghid în predarea de specialitate. Vârsta copiilor cu care lucrează este mică și tot ceea ce copiii asimilează
până la 6 ani este esențial în formarea lor emoțională, realizându-se mai ales prin copierea
comportamentelor adulților. Conștientizăm astfel importanța noastră în dezvoltarea viitoare a copiilor. La
nivel primar se achiziționează cele mai importante competențe, alfabetizare și aritmetică alementară, dar
se formează și stima de sine. Astfel, este absolut necesar un profesor care se simte bine acolo unde
lucrează, pentru că dacă el nu este motivat, nu poate motiva nici copiii.
Avînd în vedere faptul că colectivul de cadre didactice este unul tânăr, maleabil și la început de carieră,
dornic de dezvoltare profesională și personală, formarea acestuia se va centra în jurul celor 4 piloni ai
învățării: conviețuirea cu ceilalți, a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face și a fi, urmând în actul predării
același fir.

Ținta strategică nr. 2. Dezvoltarea stării de bine la copii va influența anual:
●

●
●

creșterea performanței academice, observabilă încă de la grădiniță, prin achiziții intelectuale,
motivație internă pentru învățare, implicare activă în propria formare, interes pentru învățare,
achiziția competențelor cheie
construiește relații pozitive cu ceilalți, observabile prin scăderea numărului de conflicte între copii,
a fenomenului de bullying, dezvoltarea gândirii critice
dezvoltă sentimentul de apartenență la comunitatea din grădiniță/școală, observabilă prin
dorința de a frecventa, implicarea în activități extrașcolare, continuarea studiilor la nivel primar,
după gradiniță, tot în Lorelay, păstrarea contactului cu comunitatea Lorelay, chiar și după
absolvirea nivelului primar

Motivație: ”Lăsați lumea voastră și intrați în lumea Lorelay!”
Din experiența anilor anteriori am observat motivarea copiilor mai mare pentru activități extrașcolare,
decât cele academice, datorită sentimentului de fericire pe care li-l dădeau. Dde asemenea, sunt mai activi
și mai implicați când experimentăm activități sau abordări diferite, în cadrul proiectelor europene sau
eTwinning pe care le-am desfășurat. Cel mai interesant feedback l-am primit de la copii, când au spus că
le place momentul când sunt inspecții școlare, pentru că atunci orele sunt diferite, mai atractive.
Am concluzionat astfel că dacă reușim să activăm bucuria, sentimentul de a utilitate și capabilitate și să
dezvoltăm un set de valori pentru un stil de viață sănătos fizic, emotional și cognitiv la copii, aceștia devin

parteneri activi în propria lor dezvoltare. Ne interesează ce putem face ca preșcolarii și elevii noștri să
simtă că instituția este făcută pentru ei.
Operaționalizăm starea de bine ca fiind:
●
●
●
●
●
●

sentimentul de siguranță, valoare și respect
implicarea activă în activitățile academice și sociale
stimă de sine pozitivă, autonomie
relații pozitive cu colegii și profesorii
sentimentul de apartenența la grupul colegilor și instituției
sentimentul de fericire și satisfacție la grădiniță/școală

Ținta strategică nr. 3. Dezvoltarea mentoratului părinților, ca educație parentală prin acțiune, ce va duce
la înțelegerea nevoii de abordare sistemică grădiniță/școală-familie-comunitate și crearea unui
networking educațional, 50% dintre părinții participanți direcți devenind o voce a instituției în comunitate
până în 2026.
Motivație:
În perioada pandemiei s-a conturat cel mai bine nevoia părinților de indrumare, nevoia de colaborare, de
a lua decizii împreună, pentru evoluția copiilor. Colaborarea și comunicarea cu părinții a fost una activă și
pozitivă, dar sunt tot mai multe solicitări pentru sfaturi despre cum ar trebui să procedeze în diverse
situații cu copii.
Astfel, apare nevoia dezvoltării unui mentorat pentru părinți, în are aceștia să vadă capacitatea lor de a fi
eroi pentru copii, să devină conșitenți de mica și marea lor putere de influență. Vor înțelege astfel
importanța abordării sistemice în educația copiilor, în care orice intervenție asupra copiilor trebuie făcută
în contextul continuării ei în sistemul parental și societal, pentru că altfel practicile se pierd.
Sperăm ca acest mentorat să ducă crearea unui networking părinte-copil-instituție, ce este ca o bibliotecă
de resurse incluse în relații bazate pe încredere, prin care se pot obține beneficia reale în formarea
copilului. Părinții pot deveni apoi o voce în comunitatea din care fac parte, ambasadori ai unei atitudini a
instituției.

Ținta strategică nr. 4. Dezvoltarea dimensiunea europeană a instituției, prin contactul cu sisteme
educaționale din alte țări și alte regiuni, aduce până în 2026 un plus valoare:
•
•

prin creșterea cu 50% a numărului de activități în care sunt implementate metode și strategii noi
de predare;
prin schimburi de bune practici și dezvoltarea de ghiduri despre abordări inedite în dezvoltarea
competențelor la copiii preșcolari și școlari mici (publicate pe site-ul instituției anual).

Motivație:
Atât la nivel national, cât și local, se urmărește dezvoltarea dimensiunii europene a instituțiilor de
învățământ. Contactul direct cu instituții europene, prin vizite, activități comune, schimburi de bune
practice, adduce un plus valoare în dezvoltarea strategiei de abordare pedagogică pentru fiecare instutiție
parteneră.
În cadrul primului proiect Erasmus al școlii au avut loc și mobilități pentru copii, în urma cărora am putut
vedea impactul asupra acestora: creșterea motivației pentru învățare, dezvoltarea unor deprinderi de

cooperare, luaree de decizii, negociere, respect, comnicare. De asemenea, proiectele Erasmus pe care le
avem acum în implementare stimulează personalul instituției pentru inițiativă, experimentare, inovare.
Dezvoltarea de parteneriate cu instituții locale și regionale aduc oportunitatea dezvoltării ofertei
curriculare și posibilitatea diversificării activităților cu copiii.
Parteneriatele educaționale și formările internaționale ne ajută să avem mereu în vedere că educația
promovată de noi trebuie să fie accesibilă tuturor, non-discriminativă și adaptabilă.

Ținta strategică nr. 5. Promovarea instituției și creșterea vizibilității în comunitate (brand awarness),
crește cu 10% anual numărul de accesări ale paginii de internet și a paginilor din rețelele de socializare ale
instituției.
Motivație:
Ne dorim copiii educați în Lorelay să aducă un plus valoare pentru comunitatea din care fac parte. Această
valoare poate fi mărită, dacă personalul instituției noastre și părinții devin ambasadori ai atitudinilor și
valorilor dezvoltate în Lorelay. Pasul firesc următor este să împărtășim și altora din experiența noastră,
creând astfel posibilitatea dezvoltării de parteneriate în comunitate.
De asemenea, este nevoie ca instituția noastră să devină cunoscută prin ceea ce face, nu doar la nivelul
partenerilor direcți, ci și la nivelul comunității din care face parte, în special pentru că elevii continuă în
școli din comunitatea locală nivelul gimnazial.

4. OPȚIUNI STRATEGICE
Pornind de la diagnoza mediului intern și extern, precum și de la țintele strategice stabilite, opțiunile strategice ale Proiectului de dezvoltare
instituțională sunt fixate în funcție de cele patru domenii funcționale:
●
●
●
●

dezvoltarea curriculară
dezvoltarea resurselor umane
dezvoltarea resurselor materiale și financiare
dezvoltarea relațiilor sistemice și comunitare

Ținta strategică

Opțiunea strategică
Curriculum

1. Până în 2026,
dezvoltarea sentimentului
de siguranță, confort și
apartenență la cultura
organizațională vor crește
motivația internă, calitatea
actului educațional și
dezvoltarea unei atitudini
proactive în instituție la 70
% din angajați.

-Alegerea motto-ului fiecărui an,
derulând activități specifice pentru
transfomarea lui într-o atitudine,
atât la profesori, cât și la copii
(adaptat vârstei) și părinți (ex motto
anului 2022-2023: ”Schimbarea
începe cu mine!” – focus pe
atitudinea personală în relațiile cu
ceilalți, în general, și prevenirea
fenomenului de bullying, în special)
-Identificarea conținuturilor din
planificarea calendastică ce vor fi
abordate utilizând strategii/metode
procedee studiate la cursuri de
formare sau experimentate prin
proiecte: conținuturile care se vor
preda outdoor, conținuturile
transmise folosind jocuri de masă,
gamificare
-Identificarea conținuturilor ce pot fi
abordate transdisciplinar și fomarea
de echipe de lucru (ex alegerea

Resurse umane
-Formarea de echipe de
lucru, pentru realizarea
planificărilor, organizarea
activităților de învățare,
participare la conferințe
-Implicarea activă în
organizarea activității
instituției: alegerea echipelor
de lucru din care vor să facă
parte, responsabilități
atribuite fiecăruia (fiecare e
important), solicitarea de idei
pentru oferta școlii,
implicarea directă în
promovarea online
(administrator de pagină a
școlii), propunerea de
activități noi de implementat
în activitate, activități
recreative în echipă
-Ateliere de lucru, cu
schimburi de bune practici în

Resurse materiale și
financiare
-Fidelizarea personalului
prin existența unor premii
de fidelitate,
responsabilități:
coordonator nivel
preșcolar/primar, membru
în echipe de proiect
Erasmus, coordonator
revista școlii, coordonator
activități recreative,
finanțarea de cursuri de
formator
-Asigurarea resurselor
financiare pentru toate
cursurile de formare
continua, conferințe,
publicații, pe care le
doresc/solicită întregul
personal
-Susținerea financiară a
tuturor
materialelor/achizițiilor

Relații comunitare
-Coordonarea de ateliere de
lucru organizate pentru
părinți sau cadre didactice
din comunitate, publicații pe
blogul instituției, pagina de
web, ghiduri de bune
practiie pentru colegi, video
tutoriale
-Identificarea furnizorilor de
cursuri de formare continuă,
de la nivel local, național sau
international, conform
interesului și tematicii
specificate de personalul
instituției, de ex Gamma
Institute sau Doxamus
-Colaborări pe plan național
și internațional, cu furnizori
de cursuri de formare,
organizatori de conferințe,
parteneri internaționali
pentru job shadowing, etc,

disciplinelor și capitolelor care se
vor preda utilizând metoda CLIL)
-Operaționalizarea competențelor
cheie și corelarea lor cu
conținuturile din planificarea anuală
și identificarea de acțiuni pentru
fiecare dintre ele
-Îndrumarea cadrelor, prin
mentorat, pentru un management
corect al clasei/grupei: completarea
documentelor școlare, organizarea
documentelor, utilizând materialele
stocate în drive-ul la care are acces
tot personalul didactic
-Munca în echipă: în funcție de
calificare, formare, înclinații,
preocupări, se propun opționale la
decizia școlii pentru toți copiii, se
realizează planificări ale
conținuturilor la arte, sport, muzică,
dezv personală, TIC, pentru toată
echipa
-Organizarea anumitor activităților
pentru care predarea să fie bazată
pe specializarea/preferința unui
profesor pentru un grup de
discipline, indiferent de clasă/grup
de elevi (o învățătoare predă
matematică la toate clasele de nivel
primar, în perioada de școală după
școală, cu grupe de nivel intelectual
similar, la grădiniță se organizează

cadru intern (întâlniri de
lucru, săptămânal cu echipa
de la grădiniță, lunar la
școală), coordonate de
mentori și psihologul
instituției, cu tematică în
specialitate sau management
al grupei/clasei, diseminare
bune practici din proiecte,
”ce fac dacă …”
-Participarea la cursuri de
formare continuă care
vizează metode de predare,
utilizarea aplicațiilor digitale,
managementul clasei,
strategii de coeziune a
grupurilor de copii, activități
extrașcolare, colaborare cu
părinții, inteligență
emoțională, prim ajutor
-Participarea la cursuri de
formare a personalului
nedidactic și auxiliar: ex
problematică secretariat,
arhivă, codul muncii, PSI
-Participarea la activități de
dezvoltare socio-emoțională,
teambuilding, coonsiliere
psihologică individuală,
propuse în colaborare cu
parteneri externi: Doxamus,
Gamma Institute
-Încurajarea inițiativelor din
partea personalului, referitor

necesare, solicitate de tot
personalul instituției

conform interesului
manifestat de personal

-Susținerea financiară a
activităților recreative
organizate cu echipa: team
buiding, ieșiri diverse,
sărbători, seri de joc de
masă, seri de dezbateri pe
tematici diverse

-Asigurarea stării de
sănătate fizice și socioemoționale, prin
achiziționarea de
abonamente în parteneriat
pentru: terapii alternative
(blu room), participare la
activ. de dezvoltare
personală de grup sau
individual, achiziționarea de
vitamin, susținere financiară
în intervenții medicale

opționalul cu copii din grupe
diferite)
-Oferirea posibilității de coordonare
a activităților extrașcolare, cum este
tabăra, cu remunerare suplimentară
2.Dezvoltarea stării de bine -Adaptarea cerințelor curriculare la
la copii va influența anual:
nivelului potențialului intelectual al
fiecărui copil, prin abordări
• creșterea
diferențiate, concretizate în număr
performanței academice,
diferit de sarcini, dificultate graduală
observabilă încă de la
sau sarcini suplimentare și planuri
grădiniță, prin achiziții
de intervenție individualizate
intelectuale, motivație
(pentru ambele niveluri de studiu)
internă pentru învățare,
-Crearea unor grupuri de lucru
implicare activă în propria
pentru copii, pe niveluri de potențial
formare, interes pentru
intelectual (la grădiniță în timpul
învățare, achiziția
centrelor de interes sau în partea de
competențelor cheie
după-amiază, la școală în timpul
• construiește relații
programului Școală după Școală, se
pozitive cu ceilalți,
constituie grupuri de copii capabili
observabile prin scăderea de perfomanță, lucru individual cu
numărului de conflicte
copiii cu cerințe educative speciale,
între copii, a fenomenului nu neapărat diagnosticați de
de bullying, dezvoltarea
specialitate)
gândirii critice
-Îmbinarea strategiilor didactice,
• dezvoltă sentimentul de
astfel încât să existe oportunități
apartenență la
pentru toți copiii (strategii didactice
comunitatea din
construite ținând cont de
grădiniță/școală,
inteligențele multiple
observabilă prin dorința
predominante, stiluri de învățare,
de a frecventa, implicarea abordări inter și transdisciplinare,
în activități extrașcolare,
metode activ-participative ce pun
continuarea studiilor la
nivel primar, după

la modul de organizare a
activității, promovare, teme
de proiecte Erasmus noi,
exprimarea nevoilor și
dorințelor
-Organizarea de activități
opționale cu interes pentru
copii sau părinți de către
personalul insituției (ex
profesorul de ed fizică
realizează opțional de
capoeira pentru ambele
niveluri de studiu, prof de
muzică realizează optional de
chitară)
-Implicarea în parteneriate și
programe școlare Erasmus+
și eTwinning, prin stabilirea
de echipe de lucru, pe
măsură ce apar proiecte și
oportunități
-Coordonarea activităților
extrașcolare propuse la
început de an școlar și
valorificarea lor în cadrul
orelor de curs
-Crearea de grupuri de suport
dintre elevii mai mari de
școală pentru cei mai mici
sau pentru cei de la grădiniță,
precum și grupuri mici de
suport/comunicare în
interiorul aceleași clase

-Achiziționarea de materiale
specifice necesare
desfășurării unor activități
opționale, conform
solicitărilor profesorilor
coordonatori și a tuturor
materialelor/cărților/jocuril
or solicitate fie de copii, fie
de profesori sau părinți
-Gestionarea costurilor
aferente organizării
activităților extrașcolare sau
a celor în parteneriate
educative interne sau
internaționale (conform
graficului existent la început
de an școlar)
-Stimularea și
responsabilizarea fiecărei
grupe/clase să îngrijească
spațiul în care lucrează, prin
organizarea periodică de
întâlniri comune, în care se
evidențiază aceste aspecte
(ex luni dimineață are loc
întâlnirea
elevilor/preșcolarilor cu
directorul)

-Stabilirea de parteneriate
cu furnizori externi de
activități cu interes pentru
beneficiarii instituției
noastre (colaboratori noi
sau vechi: robotică, șah,
gimnastică, înot)
-Identificarea de parteneri
externi pentru proiectele
internaționale de
parteneriat școlar, utilizând
contactele existente în
parteneriate eTwinning
-Colaborare cu instituții de
specialitate ce oferă
asistență psihologică sau
activități specifice de
dezvoltare socioemoțională, aspecte ce țin
de un stil de viață sănătos:
ex partenerii de la Doxamus
sau Gamma Institute,
VibeGym, pompieri, medici
-Organizarea de schimburi
de experiență, prin
mobilități internaționale,
întâlniri online, între elevii
de nivel primar de la noi și

gradiniță, tot în Lorelay,
păstrarea contactului cu
comunitatea Lorelay,
chiar și după absolvirea
nivelului primar

accent pe gândirea critică și
flexibilizarea în gândire și acțiune)
-Organizarea de programe specifice
anti bullying (implementarea
activităților din proiectele Erasmus:
Act-no-React, Inclusive breaks,
Dance against bullying, Act 4
Inclusion); mindfulsess
(implementare program de formare
online achiziționat de instituție),
dezv inteligenței emoționale,
abilități sociale, de relaționare, atât
în cadrul programului, la întâlnirea
de dimineață sau orele de
dezvoltare personală, cât și prin
organizarea de opționale cu această
tematică sau în perioada vacanțelor
școlare, la ambele niveluri de
școlaritate
-Utilizarea tehnologiei digitale în
procesul de învățare, pentru fiecare
domeniu și arie de învățare, precum
și prin organizarea de activități
specifice pentru dezvoltarea de
competențe digitale (oră de
informatică, Robotică)
-Dezvoltarea în oferta școlii a unei
palete cât mai largi de activități
opționale și extracurriculare cu
tematică diversă, solicitată de copii
-Organizarea activităților cu copiii
folosind abordări preferate de ei și
experimentate în cadrul proiectelor
Erasmus: joc, board game,

-Inițierea unor cluburi pentru
elevii care termină la Lorelay,
ca spațiu de conectare cu
foștii colegi și profesori (ex
club de dezbatere, campionat
de jocuri de masă)

școli partenere din
străinătate (ex în cadrul
parteneriatelor Erasmus)

gamificare, activități outdoor,
digital, activități ce promovează
școala verde
-Organizarea de activități
extrașcolare diverse, la propunerea
copiilor și părinților
3. Dezvoltarea
mentoratului părinților, ca
educație parentală prin
acțiune, ce va duce la
înțelegerea nevoii de
abordare sistemică
grădiniță/școală-familiecomunitate și crearea unui
networking educațional,
50% dintre părinții
participanți direcți
devenind o voce a
instituției în comunitate
până în 2026.

-Identificarea unor activități
educative constante, realizate
împreună cu familia, care să devină
tradiție (ex Copilul Săptămânii la
grădiniță, activități părinți-copiișcoală)
-Promovarea conceptului de
educație sistemică, prin crearea unui
ghid de lucru cu părinții, dezvoltarea
unui program de mentorat: cum îmi
ajut copilul, ce fac dacă …, cum
comunic cu profesorii copilului meu,
cum pot ajuta profesorul copilului
meu.
-Implicarea părinților în viața
instituției, prin activități organizate
de aceștia cu copiii, campionate
părinți-copii, weekend copil-părinte,
programe de adaptare pentru copiii
de grădiniță, seara părinților
-Oferta școlii are la bază solicitările
venite de la părinți

4. Dezvoltarea dimensiunii
europene a instituției, prin

-Implementarea strategiilor de
predare/a bunelor practici

-Parteneriat cu părinții prin
întâlniri individuale,
realizarea planului de
intervenție individualizat cu
consultarea părintelui,
corespondență electronică,
prin partajarea documentelor
în drive

-Asigurarea tuturor
resurselor materiale
necesare, stabilite la
începutul fiecărui an școlar,
pentru toate activitățile de
mentorat

-Realizarea de materiale de
lucru pentru părinți:
tutoriale, articole, ghiduri de
bune practici (ex cum
adaptezi copilul la grădiniță,
cum să vină copilul cu plăcere
la grădiniță/școală, cum pot
ajuta copilul, SOS pentru
emoții, cum reacționez la
bullying), atât de la profesori
pentru părinți, cât și de la
părinți pentru părinți

-Realizarea unui network
părinți vechi-părinți noi, prin
întâlniri directe, publicații,
materiale video
-Identificarea partenerilor
Erasmus sau din
comunitatea locală, cu care
să dezvoltăm programe
pentru părinți, ce
promovează educația
sistemică
-Părinți pentru părinți, o
voce în comunitate: părinții
Lorelay creează activități și
materiale pentru părinții din
comunitate

-Implicarea psihologului
instituției în organizarea de
workshop-uri și ateliere de
lucru, cu tematici bazate pe
nevoile exprimate de părinți
-Lucru în echipe pentru
monitorizarea diseminării și

-Execuție bugetară
corespunzătoare

-Diseminarea bunelor
practici din proiecte, prin

contactul cu sisteme
educaționale din alte țări și
alte regiuni, aduce până în
2026 un plus valoare:
• prin creșterea cu 50% a
numărului de activități în
care sunt implementate
metode și strategii noi de
predare;
• prin schimburi de bune
practici și dezvoltarea de
ghiduri despre abordări
inedite în dezvoltarea
competențelor la copiii
preșcolari și școlari mici
(publicate pe site-ul
instituției anual).
5. Promovarea instituției și
creșterea vizibilității în
comunitate (brand
awarness), prin acțiuni de
implicare, crește cu 10%
anual numărul de accesări
al paginii de internet și a
paginilor instituției, din
rețelele de socializare

dezvoltate în proiectele Erasmus, în
activitatea cu copiii și monitorizarea
acestora, reflectate în planificările
calendaristice și organizarea
programului cu copiii: conținuturile
care se vor preda outdoor,
conținuturile transmise folosind
jocuri de masă, gamificare, CLIL,
digitalizarea unor conținuturi,
activitățile ce promovează școala
verde

implementării activităților din
proiecte

implementării fiecărui
proiect în derulare

vizibilitate în mediul online
și prin organizare de ateliere
de lucru și materiale de
support pentru toți
beneficiarii direcți și
indirecți

-Implicarea activă în
activitățile proiectelor, prin
manifestarea intenției de
participare la mobilități, de
implementare a activităților,
de oferire feedback,
disponibilitate pentru muncă
suplimentară și voluntariat

-Asigurarea suportului
financiar pentru derularea
activităților și după
finalizarea proiectelor

-Implicarea personalului școlii
în derularea activităților
organizate pentru
comunitate (programele
propuse), ca formatori și
propunători de activități

-Identificarea de fonduri
externe pentru derularea de
proiecte în comunitate

-Promovarea activităților
conectate cu motto-ul anual
al instituției

-Donații pentru instituții
defavorizate din mediul
rural și centre de copii

-Continuarea colaborării cu
partenerii din comunitate,
cu care desfășurăm activități
atât în instituție, cât și
pentru comunitate

-Crearea de
ghiduri/tutoriale/publicații cu
experiențele europene, pentru
colegii din instituție, părinți, copii
sau colegi din comunitate

-Integrarea în curriculum-ul la
decizia școlii a cursurilor opționale și
activităților extracurriculare oferite
de partenerii din comunitate
-Dezvoltarea unui program de stagii
de practică, mentorat și internship
(sub forma voluntariatului), pentru
viitoarele cadre didactice, aflate în
formare la liceul pedagogic sau PIPP
-Dezvoltarea de programe pentru
foștii elevi Lorelay, în care au
posibilitatea să se reconecteze foști
colegi, dar să aducă cu ei noi
prieteni, creând astfel rețele sociale
sigure

-Implicarea părinților, ca
ambasadori ai Lorelay, prin
participarea activă la
derularea programelor în
comunitate (întâlniri cu alți
părinți, tutorial, ateliere de
lucru ale părinților pentru
părinți)
-Organizarea de activități
comune cu alte instituții

-Susținerea financiară din
partea insituției și
identificarea posibităților de
voluntariat în crearea
programelor pentru
comunitate
-Identificarea de acțiuni și
resurse, pentru
trasnformarea școlii în green

-Identificarea de formatori
din comunitatea locală sau
internațională, dispuși să
organizeze activități de
formare continuă în
parteneriat cu instituția
noastră

-Dezvoltarea unui program de
promovare e educației sistemice în
abordarea copiilor, adresat
părinților, profesorilor și tuturor
celor interesați de tematică, din
comunitate
-Organizarea de activități
extrașcolare cu copii ce aparțin unor
medii defavorizate sau copii cu
cerințe educative speciale,
implicand direct copiii și părinții
Lorelay

școlare, pentru schimburi de
bune practici (ex parteneriate
cu grădinițe și școli din
regiune)
-Proiectarea și susținerea de
cursuri, de către profesorii
noștri, în diferite programe și
cluburi, cu copiii din afara
instituției noastre

school, atât la nivel de
organizare, cât și de
atitudine, cu participare la
competiția organizată de
govern pe această temă

-Stabilirea de parteneriate și
realizarea de acțiuni
umanitare pentru copiii din
instituții defavorizate din
mediul rural sau centre de
copii

1.

REZULTATE AȘTEPTATE

1.

CURRICULUM

a.
Planificarea calendaristică va cuprinde în proporție de 50 % abordarea conținuturilor utilizând strategii/metode procedee studiate la
cursuri de formare sau experimentate prin proiecte Erasmus: conținuturile care se vor preda outdoor, conținuturile transmise folosind jocuri de
masă, gamificare, CLIL, utilizarea tehnologiei digitale, green school, etc
b.
Derularea a 70% din activitățile specific proiectate pornind de la motto-ul anual al instituției, cu tematică de dezvoltare socio-emoțională
și sentiment de apartenența la cultura orgaizațional
c.

Oferta de activități opționale și extracurriculare va satisface 80% dintre beneficiarii direcți și indirecți ai instituției.

d.
Se vor proiecta și realiza activități transdisciplinare, cu echipe de profesori, în proporție de 20% din planificarea anuală a activității
didactice, la ciclul primar.
e.
Activitățile opționale se vor organiza în proporție de 80% pe grupe de interes, indiferent de grupa de vârsta, dar păstrând nivelul de
studiu.
f.
Activitățile proiectate în planurile de intervenție invididualizată pentru copiii capabili de performanță individuală, dar și cei ce necesită
ajutor suplimentar, sunt realizate în proporție de 60%.
g.
Derularea în proporție de 60% a activităților din programele specifice anti bullying , mindfulsess, dezv inteligenței emoționale, abilități
sociale, de relaționare, incluziune.
h.

Dezvoltarea și derularea activităților din programele adresate comunității în proporție de 40%.

2.

RESURSE UMANE

a.
80% dintre cadrele didactice vor confirma sentimentul de apartenență la cultura organizațională și starea de bine resimțită la locul de
muncă.
b.
Munca în echipă, activitățile colaborative și de mentorat, implicarea activă în activitățile de dezvoltare și promovare a instituției, vor
crește cu 50%.
c.

80% dintre cadrele didactice vor participa la mobilități în cadrul parteneriatelor școlare Erasmus+.

d.
80% dintre cadrele didactice se vor participa la perfecționări prin grade didactice, conform metodologiei și legii sau cursuri de formare
continuă.
e.

30% dintre cadrele didactice vor participa constant la programe de dezvoltare socio-emoțională.

f.

Rezultatele academice vor crește cu 10% în fiecare an.

g.

Atitudinile stării de bine manifestate la copiii din ambele niveluri școlarizate vor fi observabile în proporție de 80%.

h.

Va exista cel puțin un curs de formare anual, pe specialitate, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.

3.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

a.

Suportul financiar necesar pentru organizarea de activități, cursuri, dotare va există anual în proporție de 100%.

b.

Anual, vor exista resurse financiare din cel puțin un proiect de finanțare externă (Erasmus, donație, trasfrontalier, etc)

4.

RELAȚII COMUNITARE

a.

Anual există cel puțin 1 parteneriat local, pentru derularea de activități opționale sau extrașcolare.

b.

Derularea anuală a cel puțin 1 proiect Erasmus+, KA1 sau KA2.

c.

Anual, crește cu 10% vizibilitatea instituției în comunitate.

d.

Vor exista cel puțin 2 activități derulate în comunitate (cu copii, părinți sau alte entități).

2.

PROGRAME DE DEZVOLTARE
DOMENIUL
FUNCȚIONAL
Dezvoltare
curriculară

ACTIVITĂȚI MANAGERIALE
Adaptarea cerințelor curriculare la nivelul potențialului intelectual al
fiecărui copil, prin abordări diferențiate, planuri de intervenție
individualizate și strategii didactice diversificate
Organizarea activității folosind abordări educaționale și non-formale
experimentate în formări și mobilități
Organizarea de activități specific proiectate pornind de la motto-ul
anual al instituției
Crearea unor grupuri de lucru pentru copii, pe niveluri de potențial
intelectual sau aptitudini, la ambele niveluri
Realizarea de activități transdisciplinare, cu echipe de profesori
Organizarea pe grupuri de interes a activităților opționale din
curriculum la decizia școlii, cu copii de vârste diferite
Organizarea de activități specifice anti bullying, mindfulsess, dezv
inteligenței emoționale, abilități sociale, de relaționare, incluziune.
Organizarea de ateliere de lucru și mentorate cu părinții.
Organizarea de programe cu activități de stagiatură și voluntariat.
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Resurse umane

Resurse materiale
și financiare

Relații
comunitare

-Includerea în proiectarea curriculară de activități educative prin care
copiii învață să aibă grijă de lucrurile din spațiul educativ sau din
mediul înconjurător, precum și cum să se comporte în situații-cheie
(ex. Cutremur, incendiu, prim ajutor, școala verde)
-Valorificarea potențialului de care dispun angajații, prin implicarea
directă și activă în decizii referitoare la organizarea spațiului și
activităților instructiv-educative, ateliere de lucru, scriere de
proiecte.
-Participarea la cursuri de formare continua la nivel local și
internațional, perfecționare prin grade didactice
-Formarea de echipe de lucru transdiciplinare.
Derularea de activități cu părinții sub formă de ateliere de lucru și
workshop-uri.
Derularea de activități de muncă în echipă, mentorat, consiliere.
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-Propunerea și organizarea de activități opționale de către cadre
didactice, cu interes pentru copii și părinți
-Organizarea de echipe de lucru în coordonarea de activități în cadrul
parteneriatelor internaționale Erasmus+.
-Organizarea de stagii de practică și programe de internship, cu
posibilitatea recrutării de personal
-Achiziționarea de materiale didactice corespunzătoare și de mijloace
de învățământ, care să faciliteze realizarea activităților în maniera
propusă
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-Existența unei sume destinate lunar achiziționării de consumabile
Scrierea de proiecte și atragerea de fonduri externe
Realizarea unei execuții bugetare pentru toate tipurile de fonduri ale
instituției: încasări, bani publici, donații, fonduri europene
Existența unei sume de bani anual destinată formării cadrelor
didactice și organizării de activități recreative sau de susținere a
sănătății fizice și mentale.
-Stabilirea de parteneriate educaționale, cu parteneri interni sau
externi
-Implicarea activă a părinților în acțiuni organizate cu copiii
- Realizarea de acțiuni umanitare pentru copiii din instituții
defavorizate din mediul rural sau centre de copii
-Organizarea de cursuri și programe educative, pentru copiii sau
adulții din comunitate
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3.
A.
Nr. crt.
1.

2.

TITLU
Prezentarea
instituţiei

Plan de marketing
DIAGNOZA INSTITUŢIEI
DESCRIERE SAU DEFINIŢIE

Identitate
Şcoala Primară „Lorelay” funcţionează în Iași, cu nivel preşcolar din anul şcolar 2009-2010 și cu nivel primar din anul școlar
2012-2013, în cartierul Nicolina, într-o zonă liniştită de vile, ferită de zgomot, poluare şi alte pericole ale zonelor aglomerate.
Instituția funcționează în prezent cu un număr de 41 de preșcolari, organizați în 3 grupe și 79 de elevi de nivel primar,
organizați în 5 clase. Ambele niveluri de învățământ sunt acreditate de Ministerul Educației.

Grupurile
vizate (ţintă)
sau segmente
de populaţie

Grupuri ţintă / segmente de populaţie

3.

Educaţional şi
didactic

4.

Tipuri de
produse
educaţionale

Caracteristici educaţionale:
▪
comunicare;
▪
responsabilizarea copiilor prin implicarea si transformarea lor in parteneri la propria formare;
▪
asigurarea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii noi de viaţă;
▪
trăirea momentelor copilăriei, pline de veselie şi joc;
▪
stimularea formării abilităţilor de lucru în echipă şi sprijin reciproc;
▪
accent de dezvoltarea socio-emoțională;
▪
descoperirea potențialului și a aptitudinilor fiecărui copil
Caracteristici didactice:
▪
creşterea ponderii formativului asupra informativului;
▪
asigurarea unei educaţii calitative, la nivelul standardelor europene, prin utilizarea unor metode creative şi activparticipative care valorizează potenţialul individual al copiilor;
▪
desfăşurarea activităţilor folosind lucrul în echipă şi schimbul de experienţă între cadrele didactice;
▪
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări sportive şi cultural-artistice;
▪
preocuparea pentru comunicarea între personalul instituţiei şi parinţii copiilor;
▪
derularea de proiecte europene;
▪
activități menite să asigure starea de bine a copiilor, profesorilor și părinților, ca precursor al educației academice
de durată;
▪
realizarea de acţiuni care presupun implicarea activă a familiei la viaţa școlară
Caracteristici ale ofertei prezente
Instituţia organizează activităţile instructiv-educative cu copiii pentru grădiniţă respectând planul de învăţământ naţional şi
programele şcolare, aprobate pentru învăţământul prescolar prin Ordinul M.E.C.T.S nr 5233 din 01.09. 2008.

Oferta educaţională a instituţiei noastre se adresează tuturor familiilor din municipiul Iaşi sau localităţi învecinate care
doresc să asigure copiilor o educaţie de calitate, siguranţă, implicare şi responsabilizare, atât la grădiniță, cât și pentru
școala primară.

5.

Caracteristici
ale
elementelor
de preţ
Comunicarea
cu diferite
grupuri ţintă

6.

7.

Tip de
organizare
structurală
B.

Pentru nivelul de învăţământ primar se vor respecta planul cadru şi programele şcolare aprobate de MECTS pentru nivel
primar O.M. nr 3418/19.03.2013 (nivel primar – cls pregătitoare, I și II) și O.M. nr 5003/02.12.2014 (clasa aIII-a și a IV-a).
Curriculum-ul la decizia şcolii se realizează în funcţie de solicitările părinţilor, interesele copiilor şi cerinţele europene.
Toate materialele didactice auxiliare şi cele consumabile sunt asigurate de către instituţie, fiind incluse în taxa lunară.
Activitatea instituţiei se autofinanţează din taxa lunară percepută de la familiile copiilor. Alături de această taxă există
donaţii sau sponsorizări, fonsuri europene și finanțare de la bugetul de stat.

Moduri de comunicare:
1. abordare personală
- oferirea de informaţii şi prezentarea ofertei grădiniţei şi şcolii primare, pentru cei interesaţi;
2. publicitate
- anunţuri în presa locală;
- pliante şi afişe de publicitate;
- pagina web a instituţiei;
-pagina facebook și google+
- târguri educaţionale.
3. alte modalităţi
- organizarea unor manifestări cu diferite ocazii, participarea în cadrul activităţilor organizate de alte instituţii, dezvoltarea
proiectelor de acţiune comunitară;
Şcoala Primară „Lorelay” este o instituţie privată cu personalitate juridică. Instituţia este coordonată metodologic de către
ISJ Iaşi şi de către ARACIP.

DESCRIEREA SITUAŢIEI EXTERNE A ŞCOLII

1.

Instituţii
concurente

2.

Caracteristici
privind
înscrierea
copiilor şi
elevilor

În municipiul Iaşi există mai multe grădiniţe şi şcoli particulare, care îşi desfăşoară activitatea alături de cele de stat. În
cartierul Nicolina, unde este amplasată instituţia noastră, există 3 grădiniţe particulare şi singură o şcoală primară
particulară.
Caracteristici ale înscrierii
În grădiniţă se pot înscrie toţi copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 6/7 ani. Înscrierea se facepe baza unui dosar şi
completarea unei fişe de înscriere. La depăşirea numărului de locuri, copiii sunt trecuţi pe o listă de aşteptare, având
prioritate la eliberarea unui loc. Stabilirea grupei în care va fi înscris copilul, se face ţinând cont atât de particularităţile de
vârstă ale copilului, cât şi de cele psiho-individuale, stabilite în urma unei întâlniri cu copilul, în prezenţa familiei, de către
psihologul grădiniţei şi educatoare. Acest lucru oferă posibilitatea cunoaşterii copilului şi a stabilirii unor planuri de
intervenţie individualizată pentru copiii cu eventuale probleme de adaptare, probleme psihice sau fizice, fiind interesaţi de
promovarea educaţei incluzive în grădiniţă.
În şcoala primară înscrierea copiilor se face pe baza unui dosar de înscriere, respectând normele metodologice în vigoare
în anul școlar respectiv. Au prioritate copiii care termină grădiniţa în cadrul instituţiei noastre.

3.

4.

C.
1.

2.

Toti copiii sunt introduși în sistemul informativat de date, national, SIIIR.
Posibilităţi
Oportunităţi privind alte activităţi
pentru alte
Se vor desfăşura frecvent activităţi educative, sportive, cultural-artistice, de socializare, voluntariat şi acţiuni comunitare,
activităţi
în parteneriat cu alte instituţii din municipiu, judeţ, alte judeţe sau alte ţări. Se va utiliza constant activitatea de cooperare
adiţionale
pe platforma eTwinning.
Monitorizarea Monitorizarea absolvenţilor
traseului
Se va urmări traseul școlar al copiilr ce termină nivelul preșcolar la noi și aleg diferite școli din Iași entru nivelul primar.
absolvenţilor
Se va urmări traseul educaţional al absolvenţilor clasei a IV-a şi instituţiile în care vor urma nivelul gimnazial.
de grupă mare Se va păstra legătura cu familia absolvenților, precum și cu copiii, pentru a putea monitoriza eficacitatea ofertei
şi clasa a IV-a
educaţionale şi a modalităţii de abordare instructiv-educative din instituţie.
OBIECTIVE ŞI STRATEGII
Descrierea principalelor obiective ale instituţiei
▪
dezvoltarea unei oferte educaţionale care să permită dezvoltarea copilului la potențialul său maxim
▪
crearea unui mediu de lucru sigur și stimulativ
▪
centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice
▪
stabilirea de parteneriate şi schimburi culturale şi derularea de programe extracurriculare şi extraşcolare, care permit dezvoltarea
armonioasă a copilului
Descrierea strategiei sau a combinaţiei de strategii
Strategii de creştere
▪
Creştere prin cooperare
▪
Creştere internă (pe cont propriu)
▪
Cooperarea sub formă de proiecte cu alte instituţii
Motivaţie
Motivaţia alegerii acestei combinaţii de strategii este îmbunătăţirea imaginii instituţiei, creșterea vizibilității, respectiv atragerea unui număr
cât mai mare de beneficiar, precum și construirea brand awareness în comunitate
ŢINTE ALE MARKETING-ULUI:
Formularea țintelor de marketing rezultă din vulnerabilități:
o necunoașterea de către posibilii clienți a adevăratei valori a instituției
o perioada de recesiune economică iminentă
o concurența, mai ales concurența neloială
Ținta 1. Brand awarness și creșterea în motoarele de căutare
Acțiuni planificate:
-refacerea paginilor web și introducerea de pagini cu conținut dinamic.

-oferirea de conținut de valoare, cu scop educațional, periodic la două săptămâni.
-content marketing - crearea de articole cu conținut important pe alte pagini web cu legături către paginile școlii.
-cel puțin un articol pe luna pe un ziar local de mare tiraj.
-activare pe rețele de socializare, minim 3 articole pe săptămână.
-contract pe 6 luni cu o firma de specialitate
Indicatori de verificare a îndeplinirii planului:
-număr articole pe toate criteriile
-număr legături cu alte pagini web
Măsurarea atingerii țintei:
-creșterea numărului de accesări ale paginilor
-creșterea rating ului pe website.
-reducerea ratei de abandon.
Instrumente folosite: analytics, google search console, alexa etc

Ținta 2. Creșterea interesului potențialilor clienți
Acțiuni: aceleași ca la punctul precedent, la care se adauga:
-campanii de publicitate plătită pe rețele de socializare
-campanii de publicitate plătită pe motoare de căutare cu targhetare pe persoane.
-campanii de remarketing pentru indeciși.
Evaluarea indeplinirii planului:
-la fel ca la punctul precedent la care se adaugă
-număr de clik uri , rata de conversie și rata de abandon
Evaluarea atingerii țintei:
-apeluri primite
-indicații în timp real oferite de aplicatia maps
-vizite solicitate.
-contracte încheiate.
Pentru o apreciere corectă evaluare indicatorilor digitali per instituție, se corelează cu evoluția interesului general manifestat pe categoria de
cuvinte cheie targhetate, pe întreaga țară în funcție de evoluția indicatorilor economici și demografici pe care nu-i putem influența.

4.

PROIECTUL DE BUGET

2022 - 2026

Categorii de venituri şi cheltuieli
Nr.

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

crt.

lei

lei

lei

lei

1

Încasări din taxe școlare

1000000

1000000

1000000

1000000

2

Încasări din donații

50000

50000

50000

50000

3

Încasări din fonduri europene

20000

20000

20000

20000

4

Încasări buget de stat

730000

730000

730000

730000

5

Cheltuieli de personal

1000000

1000000

1000000

1000000

6

Cheltuieli de întreţinere

150000

150000

150000

150000

7

Fond pentru dotare

50000

50000

50000

50000

8

Reparaţii curente,
200000

200000

200000

200000

dotări, amenajări

III.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
1.

ANALIZIA COMPARATIVĂ

2022-2023/2023-2024/2024-2025/2025-2026
ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
Ţintele strategice derivate din misiunea şcolii și vizând realizarea programelor de dezvoltare propuse, vor fi
realizate pe parcursul a patru ani şcolari, care permite implementarea ţintelor propuse:
Anul şcolar 2022-2023: planul de implementare va asigura demararea activităţilor propuse pentru atingerea
ţintelor strategice;
Anul şcolar 2023-2024: planul de implementare va dezvolta activităţile pentru atingerea ţintelor strategice;
Anul şcolar 2024-2025: planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor bune obţinute în primii trei
ani
Anul şcolar 2025-2026: planul de implementare va revizui PDI actual și va stabili noi ținte strategice pentru
următorul PDI

IV.MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Această componentă asigură legătura cu planul managerial anual, care este instrumentul de bază pentru
monitorizarea PDI, şi identifică responsabilii pentru monitorizarea implementării activităților/sarcinilor stipulate de
PDI, pentru evaluarea progresului şi raportarea rezultatelor către conducerea şcolii, şi, de asemenea, periodicitatea
colectării informaţiilor legate de monitorizare şi depunerea rapoartelor.
Pentru asigurarea calităţii derulării PDI, se vor elabora şi aplica proceduri de monitorizare şi evaluare a
calităţii procesului educaţional, proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor şi a părinţilor,
procedura de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral şi se va asigura funcţionarea optimă a Comisiei
pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.
Monitorizarea implementării PDI se va face pe baza procedurilor interne care determină condiţiile de
monitorizare, evaluare şi raportare. Informaţiile vor fi procesate de directorul şcolii şi analizate de CA.
Raportul cu privire la progresul înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile necesare emise de CA, vor fi
prezentate anual Consiliului profesoral şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
Monitorizarea şi evaluarea va fi şi sursa principală de informare pentru procesul de actualizare/revizuire a PDI.
MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
1.
Nr
crt
1

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA INTERNĂ
ACŢIUNEA

Elaborarea proiectului de
dezvoltare instituţională

RESPONSABIL
Director

PARTENERI
-responsabil
CEAC
-responsabil
proiecte
educative
-reprezentant
părinți

TERMEN
Septembrie
2022

ÎNREGISTAREA
REZULTATELOR
-produsul final

INSTRUMENTE
-fişă de apreciere

INDICATORI
-îndeplinirea criteriilor de
realizare a PDI

2

Curriculum la Decizia Şcolii:
proiectare şi aplicare

Director

- comisia de
curriculum
-comisie CEAC

Anual

-proiect CDŞ

-fişe de evaluare

3

Revizuirea PDI și CDȘ

Director
Resp CEAC

-responsabili
comisii
Membrii CA

anual, pe
parcursul
derulării PDI

-analize SWOT
-rapoarte

4

Evaluarea stării de bine a
personalului

Director
Resp CEAC

-responsabil
comisie
curriculum

anual, pe
parcursul
derulării PDI

Analize SWOT
ale proiectelor
manageriale
anuale
Modificări CDȘ
-dosar CEAC,
rapoarte
anuale

-chestionare

-peste 80% răspunsuri
pozitive

5

Observarea stării de bine
copiilor

Director
Resp CEAC

-comisie CEAC
-reprez părinți

Anual, pe
parcursul
derulării PDI

-dosar CEAC,
rapoarte
anuale

-peste 75% răspunsuri
pozitive

4

Starea de funcţionalitate a
clădirii și achiziționarea de
material necesare

Director
Adm
patrimoniu

-contabil
-cadre didactice

-anual, pe
parcursul
derulării PDI

-evidențe
contabile

Fișă de observații
(starea de bine
operaționalăzată
mai sus)
-inventar, registre
contabile

5

Proiecte de parteneriat
naționale sau internaționale,
în derulare sau în pregătire
Activități opţionale și
activități extrașcolare
realizate
Mentoratul părinților

Director,
Responsabilul
cu activ extrasc.
Director
Resp activ
educative
Resp activ
extrașc

-parteneri
externi

Pe parcursul
derulării
proiectului
anual, pe
parcursul
derulării PDI
anual, pe
parcursul
derulării PDI

-dosar
parteneriate

-note informative,
imagini

-în curriculum
la decizia școlii
-oferta școlii
-dosar activități

-chestionare, fişe de
alegere opționale
-note informative
-note informative
-poze
-chestionare

Satisfacția beneficiarilor și a
personalului instituției față
de serviciile oferite de
instituție

director

-resp formare
continua
CEAC
-resp activ
educative

Anual, pe
parcursul
derulării PDI

-dosar CEAC

-chestionare
-interviuri
-discuții
-review-uri

7

8

9

-comisia CEAC
-parteneri
externi
-comisia CEAC

-atingerea standardelor
de evaluare
-nivelul de satisfacție al
beneficiarilor
-flexibilitatea CDȘ în
funcție de analize și
rapoarte
-PDI revizuit

-nr de reparații
-investiții financiare
-echipamente și mijloace
achiziționate
-număr proiecte
-nr de mobilități
- nr de copii participanți
-nr activități opţionale și
extrașcolare realizate
-nr de activități realizate
-întâlniri ale
reprezentanților
părinților și propunerile
acestora
-nivel ridicat satisfacție în
80% din răspunsuri
-75% review-uri pozitive
-nr căutări pe internet
-nr recomandări de la
părinți pentru viitori
colaboratori

9

Organizarea de programe
educative, cursuri de
formare, acțiuni umanitare,
pentru copiii și adulții din
comunitate

2.

Director

-cadre didactice
din instit
-parteneri
externi

anual, pe
parcursul
derulării PDI

-planificări,
silabus cursuri

Evaluarea externă - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECTS.

-note informative
-procese verbale
-poze
-fișe de înscriere,
solicitări

-tipuri de activități
realizate sau propuse
-nr de activități realizate
-nr de participanți

PLANURILE OPERAȚIONALE
Fiecare ţintă strategică este operaţionalizată prin stabilirea obiectivelor prioritare, resurselor, responsabilităţilor,
termenelor şi a indicatorilor de performanţă.

PLAN OPERAŢIONAL
DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA
AN ŞCOLAR 2022-2023
Motto: ”Schimbarea începe cu mine!”
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Ținta strategică 1. Până în 2026, dezvoltarea sentimentului de siguranță, confort și apartenență la cultura organizațională vor crește motivația internă,
calitatea actului educațional și dezvoltarea unei atitudini proactive în instituție la 70 % din angajați.
Obiective
Activități/acțiuni
Resurse
Responsabili
Termen
Indicatori de performanță
1.Creșterea
1.Organizarea activității,
Cadre didactice
Cadre didactice
Noiembrie 2022
-observații despre evoluția
calității actului
folosind abordări
Copii
Resp comisie
copiilor
didactic
individualizate, sarcini
Planuri de intervenție curriculum
-fișe de lucru/evaluare cu sarcini
diferențiate și planuri de
model
diferențiate (în portofoliu)
intervenție individualizată
Resurse curriculare
-plan de intervenție individualizat
de specialitate
(în portofoliul profesorului)
2.Proiectarea curriculară, cu
tablă interactivă,
Cadre didactice
Octombrie 2022
-planificarea calendaristică
includerea metodelor
calculatoare, laptop,
Resp de proiect
-proiectarea unitătilor de învățare
experimentate în proiectele
jocuri de masă
-imagini, postări
Erasmus în procesul de
Cadre didactice
învățare
Copii
Formulare proiect

3.Organizarea activităților
opționale la decizia școlii de
către educatoare, la grădiniță
2.Participarea la
programe de
formare

3.Inițiativă și
implicare
proactive în
instituție

Director
Resp comisie
curric.

Octombrie 2022

-programe opționale
-fișe de înscriere
-planificare activități

1.Inscrierea la grade
didactice

Cadre didactice
Programe opționale
Materiale specific
derularii
Cadre didactice
Fișe de înscriere

Director

Noiembrie 2022

-dosar de înscriere
-panificare inspecții

2.Participarea la mobilități
Erasmus și cursuri de formare
continuă

Cadre didactice
Ofertă cursuri
Parteneri externi

Iulie 2023

-diplome, certificate
-scrisori de intenție
-rapoarte de activitate
--deseminări, postări

1.Stabilirea
responsabilităților în echipe
de lucru, interne, de proiect,
mentorat

Cadre didactice
Documentație și
legistație specifice

Octombrie 2022

-decizii membri comisii
-planuri de acțiune
-comunicări canal intern

2.Participarea la activități de
team building, întâlniri de
proiect, ateliere de lucru

Cadre didactice
Parteneri externi
Documente
financiare

Resp activ.
Educative
Resp comisie
curric
Resp CEAC
Resp activ.
Educative
Resp comisie
curric
Resp CEAC
Director
Resp activ.
Educative
Resp comisie
curric
Resp CEAC
Psiholog
director

Iunie 2023

-postări, imagini, rapoarte, note
informative

4.Asigurarea stării 1.Participarea la workshopCadre didactice
Iunie 2023
-nr de participanți, diplome, nr de
uri de dezvoltare personală și Parteneri experni
activități desfășurate, chestionare
de bine și
consiliere
în
specialitate
psiholog
de satisfacție
confortului în
instituție
EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE ȘI CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII, ÎN DEZVOLTAREA STĂRII DE BINE A COPIILOR
Ținta strategică 2. Dezvoltarea stării de bine la copii va influența anual:
● creșterea performanței academice, observabilă încă de la grădiniță, prin achiziții intelectuale, motivație internă pentru învățare, implicare activă
în propria formare, interes pentru învățare, achiziția competențelor cheie
● construiește relații pozitive cu ceilalți, observabile prin scăderea numărului de conflicte între copii, a fenomenului de bullying, dezvoltarea
gândirii critice
dezvoltă sentimentul de apartenență la comunitatea din grădiniță/școală, observabilă prin dorința de a frecventa, implicarea în activități extrașcolare,
continuarea studiilor la nivel primar, după gradiniță, tot în Lorelay, păstrarea contactului cu comunitatea Lorelay, chiar și după absolvirea nivelului
primar

1.Adaptarea
ofertei curriculare
la cerințele
beneficiarilor

1.Identificarea activităților de
interes pentru copii și părinți

2.Asigurarea stării
de bine a copiilor,
prin asigurarea
confortului
emotional și a
stării de siguranță

2.Eficientizarea
procesului de
învățare prin
activități
extrașcolare

Părinți
Copii
Chestionare
Cadre didactice
Parteneri externi
Programe
Mijloace și materiale
specifice

Resp activ
educative

Octombrie 2022

Resp active educ
Resp comisie
curric
Resp CEAC

Octombrie 2022

1. Organizarea de programe
specifice anti bullying;
mindfulsess, dezv inteligenței
emoționale, abilități sociale,
de relaționare, atât în cadrul
programului, la întâlnirea de
dimineață sau orele de
dezvoltare personală, cât și
prin organizarea de opționale
cu această tematică sau în
perioada vacanțelor școlare,
la ambele niveluri de
școlaritate
2. Organizarea de activități
specific proiectate pornind
de la motto-ul instituției

Cadre didactice
Programe curriculare
Copii
Materiale specific
Platforme de lucru

Cadre didactice
Psiholog
Resp CEAC

Iunie 2023

Cadre didactice
Copii
Planificare activități

Cadre didactice
psiholog

Iunie 2023

1.Realizarea de activități
extracurriculare și
extrașcolare diverse, conform
intereselor părinților și
copiilor
2.Implicarea în proiecte
școlare și mobilități Erasmus

Cadre didactice
Copii
Parteneri externi
Mijloace și materiale
specifice
Cadre didactice
Copii
Parteneri externi
Platforma eTwinning
Mijloace și materiale
specifice
Resurse curriculare

Resp proiecte
educative

Iunie 2023

Resp activ educ

Iunie 2023

2.Includerea de activități
opționale în CDȘ sau în cadrul
programului Școală după
Școală

-listă activități propuse de părinți
sau copii
-nr chestionare completate
-nr de activități optionale
desfășurate
– fișe de înscriere
-nr de cereri și copii implicați
-protocoale de colaborare
-contracte de voluntariat
-imagini, planificări activități
-fișe de observație a
comportamentului copiilor
-chestionare pentru copii

-întâniri copii -psihologul
-nr de activități
-Imagini
-note informative
-observatii comportamentale
-nr de parteneri cu care există
colaborări
-note informative cu activ diverse
extrașcolare desfășurate
-nr activități desfășurate în cadrul
proiectelor
-materiale postate

1.Participarea la concursuri
Cadre didactice
Resp activ educ
Iunie 2023
-oferta de concursuri școlare
3.Încurajarea şi
școlare, la ambele niveluri de Copii
Cadre didactice
afișată
susţinerea
învățământ
Părinți
-nr de copii participanți
excelenţei în
Ofertanți - parteneri
-diplome, dovezi de participare
educaţie, prin
participare la
concursuri
COLABORAREA CU FAMILIA ȘI COMUNITATEA
Ținta strategică 3. Dezvoltarea mentoratului părinților, ca educație parentală prin acțiune, ce va duce la înțelegerea nevoii de abordare sistemică
grădiniță/școală-familie-comunitate și crearea unui networking educațional, 50% dintre părinții participanți direcți devenind o voce a instituției în
comunitate până în 2026.
1.Implicarea
1.Stabilirea de întâlniri
Cadre didactice
Resp CEAC
Iunie 2023
-nr de intalniri cu părinții
părinților în
individuale periodice, ședințe parinți
-consemnari ale discutiilor
procesul educativ
cu părinții
2.Identificarea mijloacelor de Cadre didactice
Resp CEAC
Octombrie 2023
-consemnari corespondenta
comunicare familie-cadru
Parinti
Cadre ddactice
-portofoliu individual
didactic: corespondență
Google drive
electronica, protofoliul
Portofolii
copiilor, grup whats app
3.Planificarea și organizarea
Cadre didactice
Resp active educ
Octombrie 2023
-planificare activități
de activități cu părinții și
Părințiâ
-note informative
colegii copilului, în instituție
Copii
-imagini
sau active extrașcolare
Materiale, mijloace
specifice
2.Identificarea
1.Aplicarea de chestionare de Director
Reprez parinti
Iunie 2023
-nr chestionare
nevoilor părinților nevoi
Reprez părinti CEAC
CEAC
-lista aspect identificate
în relație cu copilul
Parinti
Resp CCEAC
-plan de remediere, imbunătărire,
și instituția
chestionare
director
revizuire
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE
Ținta strategică 4. Dezvoltarea dimensiunea europeană a instituției, prin contactul cu sisteme educaționale din alte țări și alte regiuni, aduce până în
2026 un plus valoare:
• prin creșterea cu 50% a numărului de activități în care sunt implementate metode și strategii noi de predare;
• prin schimburi de bune practici și dezvoltarea de ghiduri despre abordări inedite în dezvoltarea competențelor la copiii preșcolari și școlari
mici (publicate pe site-ul instituției anual).

1.Derularea
proiectelor
Erasmus active

2.Aplicarea pentru
noi proiecte

1.Planificarea activitătilor din
proiecte

Cadre didactice
Echipe de proiect
Parteneri externi
Calendar activ proiect
Materiale secifice
Copii

2.Desfasurarea activitatilor
de catre grupurile tinta de
profesori si copii

Cadre didactice
Copii
Parteneri externi
Materiale specifice

3.Gazduirea mobilităților
Erasmus

Cadre didactice
implicate direct in
proiect
Copii din grup tinta
Parteneri externi
Formular proiect
Materiale specifice

4.Derularea de mobilitati
Erasmus la profesori si elevi

Cadre didactice
Copii
Parteneri externi
Materiale specifice

5.Derularea activitatilor de
diseminare

Cadre didactice
Materiale media
Platforme
Materiale specifice
Director
Parteneri externi
Cadre didactice
Formular aplicație

1.Participarea la scrierea de
noi aplicații Erasmus

Resp echipa
proiect
Director
Resp progr
educative
Resp comisie
curric
Resp echipa
proiect
Director
Resp prog educ
Resp comisie
curric
Director
Resp echipa
proiect
Resp CEAC

Octombrie 2023

-calendar activitati
-necesar materiale specifice

August 2023

-calendar mobilităti
-imagini, postari
-rapoarte, chestionare

Decembrie 2023

-imagini
-infopack
-diplome
-raport de activitate

Resp echipa
proiect
Director
Resp prog educ
Resp comisie
curric
Resp echipa
proiect

August 2023

-calendar mobilităti
-scrisori intentie
-imagini, postari
-rapoarte, chestionare
-executie bugetară

August 2023

-calendar diseminare
-materiale scrise și video
-ghiduri de bune practici

Resp proiecte
Mai 2023
-aplicatie proiect
educ
-PIF, declaratie de onoare
Resp proiect
Director
Resp CEAC
PROGRAMUL DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI MATERIALE
Ținta strategică 5. Promovarea instituției și creșterea vizibilității în comunitate (brand awarness), crește cu 10% anual numărul de accesări ale paginii
de internet și a paginilor din rețelele de socializare ale instituției.

1.Creșterea
vizibilității online

2.Asigurarea
dotării materiale
corespunzătoare

1.Postarea de materiale
video din activitatea la
grupă/clasă

Cadre didactice
Copii
Materiale audiovideo
folografii
2.Crearea de tutoriale și mini- Cadre didactice
ghiduri de bună practică
Materiale audiovideo
Materiale scrise
folografii
3.Realizarea revistei școlii
Cadre didactice
Copii
Părinți
Materiale specific
Platforma online
1.Realizarea de achiziții
Adm patrimoniu
materiale necesare
Director
Materiale specifice
Lista necesar
Executie bugetară

Resp imagine
Resp CEAC
Adm patrimoniu

Lunar, iunie 2023

-nr materiale audio-video
-frecventa postarilor
-nr accesări

Director
Informatician
Resp CEAC

Iunie 2023

-ghiduri, tutorial
-nr accesări
-postări

Cadru did resp
Resp CEAC

Iunie 2023

-nr aparitii revista
-nr materiale
-ISSN

Adm patrimoniu
director

Iunie 2023

-lista necesar
-executie bugetare
-facturi
-inventar

