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TIPUL ŞCOLII:            Şcoalã cu personalitate juridicã 

                  Şcoalã gimnazialã 

LIMBA DE PREDARE:      limba românã 

 

 

POPULAŢIA ŞCOLARÃ:  

- Numãr elevi: 843 

- Numãr clase: 32 

 

PROVENIENŢA:   Ploieşti 

 

 

PERSONALUL ŞCOLII: 

- Numãr cadre didactice: 47 

- Personal auxiliar: 3 ( 1 secretar şef, 1 bibliotecar, 1 administrator financiar) 

- Personal nedidactic : 8 (1 mecanic, 4 îngrijitoare, 2 paznici de noapte, 1 secretar 

dactilograf) 



 

PREZENTAREA UNITÃŢII ŞCOLARE ŞI A COMUNITÃŢII 

ÎN CARE FUNCŢIONEAZÃ ACEASTA 

 

 

MOTIVAREA PROIECTULUI 

 

                      Educaţia, reprezentând o prioritate naţională, constituie factorul de bază în 

transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a 

capitalului uman, de realizare a idealului şi a obiectivelor educaţionale, de formare a conştiinţei şi 

identităţii naţionale, de promovare a aspiraţiilor de integrare europeanã şi are un rol primordial în 

crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe 

cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi 

pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean. Strategia stabileşte obiectivele 

şi sarcinile pe termen imediat şi mediu în vederea dezvoltării şi astfel vor fi respectate următoarele 

principii:  

(i) principiul drepturilor egale în domeniul educaţiei şi dezvoltarea la maximum a potenţialului 

fiecărei persoane; 

(ii)  principiul nondiscriminării şi al accesului liber la educaţia de calitate pentru toate 

persoanele, indiferent de locul de trai (urban sau rural), nivelul de dezvoltare, veniturile 

familiei, sex, origine etnică, , limba vorbită etc.;  

(iii) principiul incluziunii persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale în sistemul general de 

învăţământ;  

(iv)  principiul centrării pe necesităţile persoanei, societăţii şi ale statului;  

(v)  principiul dezvoltării în continuare a sistemului de valori naţionale şi asigurării unui spaţiu 

educaţional unic;  

(vi)  principiul flexibilităţii programelor educaţionale, modernizării acestora în funcţie de 

necesităţile actuale şi de resursele bugetare disponibile, de posibilităţile cognitive ale 

fiecărei persoane etc.;  

(vii)  principiul descentralizării serviciilor educaţionale şi sporirii gradului de autonomie a 

instituţiilor de învăţământ;  



(viii)  principiul parteneriatului social, intervenţiei multisectoriale, interdisciplinare şi timpurii 

în dezvoltarea copilului;  

(ix)  principiul asigurării calităţii în învăţământ; 

(x)   principiul integrării învăţământului naţional în spaţiul educaţional european 

               În calitate de document programatic care configurează strategia educaţională pe termen 

lung (4-5 ani), Planul de dezvoltare instituţională a şcolii se înscrie în parametrii strategiei naţionale 

şi locale de dezvoltare, constituind, în acelaşi timp, un răspuns activ la evoluţiile sociale şi 

economice ale mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare şi la aşteptările 

beneficiarilor scolii. Funcţionarea şi dezvoltarea şcolii presupun efortul combinat al structurilor de 

conducere, al colectivului de cadre didactice şi al personalului scolii, al elevilor şi al părinţilor care, 

împreună, formează o comunitate educaţională distinctă, având caracteristici specifice. Planul de 

dezvoltare instituţională indică „ţintele” de progres pe care partenerii educaţionali le negociază şi le 

împărtăşesc, scopurile, obiectivele şi programele de acţiune – conferind astfel unitate şi coerenţă 

funcţională întregii organizaţii şi diferitelor sale compartimente. El are o importanţă deosebită 

pentru că determină concentrarea eforturilor tuturor actorilor educaţionali înspre îndeplinirea 

obiectivelor comune, coordonarea priorităţilor şi a utilizării resurselor, creşterea nivelului de 

eficacitate şi de eficienţă, măsurarea continuă a progresului, ameliorarea continuă a calităţii 

activităţii. Totodată, planul facilitează concertarea tuturor domeniilor funcţionale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, relaţii sistemice şi 

comunitare) şi asigură coerenţa strategiei de dezvoltare pe termen lung a şcolii. 

                      Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea că învăţământul 

trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a 

cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. În mod deosebit învăţarea pe tot 

parcursul vieţii (lifelong learning) trebuie abordată ca o necesitate obiectivă absolută impusă de 

apariţia unei economii bazate pe cunoaştere. Specializarea extremă şi perfecţionarea continua devin 

un factor determinant în crearea bunăstării bazate pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă 

şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi 

flexibil. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea 

de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o 

societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă 

elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de 



finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trãi decent şi 

sigur în societate şi în orice tip de comunitate. Dezideratul şcolii pe care o reprezint este un 

învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoalã de nivel european. 

                          

   

 

 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITÃŢII ŞCOLARE 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN AL UNITÃŢII ŞCOLARE 

 

1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

 

POPULAŢIA ŞCOLARÃ:  

- Numãr elevi: 843, clasele pregãtitoare, I-VIII, funcţioneazã în douã schimburi 

 Rata abandonului şcolar : 0 

- Ciclul primar (cls.pregãtitoare şi cls.I-IV) = 498 elevi 

- Ciclul gimnazial (cls. V-VIII) = 345 elevi 

 Rata de promovabilitate = 99,02% 

 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune = 71,63% 

 Frecvenţa abaterilor prin note scãzute la purtare = 2% 

 Promovabilitatea la Evaluarea naţionalã = 89,28% 

 

PERSONAL DIDACTIC: 

- Numãr cadre didactice = 47 

 

PERSONALUL SCOLII: 

- Numãr cadre didactice: 47 

- Personal auxiliar: 3( 1 secretar şef, 1 bibliotecar, 1 administrator financiar) 

- Personal nedidactic : 8(1 mecanic, 4 îngrijitoare, 2 paznici de noapte, 1 secretar dactilograf) 

 



RESURSE MATERIALE 

 Numãrul spaţiilor şcolare: 

 Sãli de clasã : 19 

 Cabinete : 8 ( matematicã, lb.românã, istorie, geografie, informaticã 1, 

informaticã 2, lb.englezã, biologie) 

 Laboratoare: 3 (fizicã, chimie, AeL) 

 Grupuri sanitare: 9 ( 40 cabine) 

 Salã de sport: 1 ( 500 mp) 

 Salã de fitness : 1 ( destinatã elevilor şi cadrelor didactice, dotatã cu 

aparaturã adecvatã, modernã) 

 Teren de fotbal : 1 ( cu gazon natural) 

 Teren de baschet : 2 

 Teren de handbal : 2 

 Cancelarie : 3 

 Cabinet director: 1 

 Secretariat : 2 

 Contabilitate : 1 

 Spațiu bibliotecã : 3  ( bibliotecã, salã de lecturã, depozit manuale şcolare) 

 Sala de proiecţie : 1 

 Cabinet medical : 1  

 Cabinet logopedic: 1  

 Cabinet multifuncţional: 1 

 Cabinet consiliere:1 

 Spaţiu destinat “ Asociaţiei  de Pãrinţi “ Şcoala Nicolae Iorga” : 1 

 Spaţii destinate activitãţilor desfãşurate în cadrul programului “Şcoalã dupã 

şcoalã” : 2 ( salã de studiu şi anexã, salã de mese) 

 Spaţiu material didactic:2 

 Spaţiu pentru arhivã: 2 

 Spaţiu pentru depozitare corn, lapte şi mãr: 1 

 Material didactic : şcoala este dotatã cu material didactic şi aparaturã necesarã bunei desfãşurãri a 

procesului instructiv-educativ: 



- 60 calculatoare; 

- 4 smart board;  

- 40 laptop-uri; 

- 32 videoproiectoare; 

- 3 ecrane pentru proiecţie;   

- 5 televizoare;  

- 1 DVD recorder;  

- 1 sistem home cinema; 

- 10 copiatoare;     

- 10 imprimante;  

- 2 piane ;  

- hãrţi; planşe; mulaje ; 

- Conexiune internet în toate spaţiile şcolare( wireless); 

- Staţie de comunicare cu toate spațiile şcolare. 

 

 Venituri extrabugetare: 

 Venituri proprii ( închirieri spaţii) 

 Sponsorizãri  

 Donaţii  

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

- Nr.cadre didactice calificate = 47 ( 100%) 

- Numãr cadre didactice titulare:42 (89,3%) 

Cadre didactice cu gradul I : 21(50%) 

Cadre didactice cu gradul II : 18 (43%) 

Cadre didactice cu definitivat :3 (7%) 

Cadre didactice cu doctorat : 2 

      - Mediul de provenienţã a elevilor : familii cu nivel de şcolarizare mediu (75%) 

     - Calitatea personalului didactic: 

-calificat = 47 ( toţi cu performanţe în activitatea didacticã) 

      -Relaţii interpersonale bazate pe colaborare , deschidere , comunicare  



- Calitatea managementului şcolar – şcoala funcţioneazã dupã un plan managerial 

propriu 

 Întreaga baza materialã este îngrijitã, curatã , bine întreţinutã tehnic ( atât prin grija 

personalului de întreţinere, dar şi a elevilor şi cadrelor didactice ), iar mobilierul este nou, 

ergonomic şi funcţional în toate sãlile de clasã, cabinete şi laboratoare. 

 Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de Ordine Interioarã care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor, cât şi activitatea cadrelor didactice. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune cã este un climat deschis , 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este un 

climat stimulativ care ofera satisfacţii , relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise , 

colegiale , de respect şi de sprijin reciproc. 

 Directorul  este deschis şi ascultã sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere 

la adresa acestora , le respectã competenţa , le oferã o largã autonomie , îi sprijinã şi  

îndrumã în procesul instructiv-educativ şi în dezvoltarea profesionalã. De asemenea, face 

recomandãri pentru înscrierea  profesorilor merituoşi la concursul pentru obţinerea gradaţiei 

de merit, diplome şi distincţii acordate de MECS. 

 Toate acestea se reflectã pozitiv în activitatea instructiv- educativã şi în conduita cadrelor 

didactice. 

Participãri la perfecţionãri 

  Cadrele didactice din unitate au participat/ participã la : 

    - stagii de formare 

    - grade didactice 

    - cursuri postuniversitare 

    - doctorate  

    - completãri studii 

    - cercuri pedagogice,acţiuni CCD, ISJ 

    - programe şi proiecte europene 

 

      Evaluari  

100%  din cadrele didactice din unitatea noastrã au fost apreciate cu calificativul 

« Foarte Bine » pentru activitatea desfãşuratã la catedrã. 



 

CULTURA ORGANIZAŢIONALÃ 

 

SCURT  ISTORIC 

   Şcoala Gimnazială «  Nicolae Iorga » Ploieşti este situatã în municipiul 

Ploieşti , cartierul Vest , strada Minerva nr .4 , deschizându-şi porţile la data de 1 septembrie 1973  

cu denumirea  Şcoala generalã cu clasele I-VIII nr. 31. 

   În anul 1986 s-a definitivat baza sportivã, iar în 1988 s-a dat în folosinţã sala 

de sport. 

   În decursul timpului, şcoala a comportat modificãri în ceea ce priveşte 

denumirea  , structura şi nivelul de pregãtire. 

   În perioada 1 septembrie 1979 – 1 august 1994 şcoala devine centru de 

execuţie bugetarã, iar în perioada 1 septembrie 1976 – 1 septembrie 1979 a avut şi filialã de liceu    

( douã clase a IX-a şi doua clase a X-a). În perioada 2000-2002 este şcoalã reprezentativã, iar din 

2000 şcoalã incluzivã. 

   Din dorinţa de a-şi defini identitatea, şcoala a preluat în 4 iunie 2004 numele 

Şcoala cu clasele I-VIII «  Nicolae Iorga ». În prezent se numeşte ŞCOALA GIMNAZIALÃ  

« NICOLAE  IORGA ».   

PREZENTARE  GENERALÃ 

   Populaţia şcolarã a unitãţii a urmat şi în cazul nostru dinamica demograficã a 

oraşului Ploieşti şi a judeţului Prahova . Circumscripţia şcolarã s-a pastrat cu unele mici modificãri 

pana in 2010. Astfel, în perioada 1977-1985 şcoala a avut  peste 1500 de elevi ; în anii 1978- 1980 

a avut  cele mai mari efective de elevi ajungând la 2000. În ultimii 5 ani  şcoala a funcţionat  cu 

efective de 750- 800 elevi repartizaţi în 30 de clase, iar în prezent avem 843 elevi repartizaţi în 32 

de clase. 

   Şcoala a funcţionat pânã în 2010  într-un local propriu , format dintr-un 

singur corp de clãdire , compus din parter şi douã nivele, dupã modelul stas al majoritãţii şcolilor 

din România construite în anii 1973, iar din 2010 am preluat şi localul Şcolii “ Matei Basarab”, 

aceasta desfiinţându-se.  

                                       Orele de educaţie fizicã se desfãşoarã în sala de sport a şcolii ( clãdire 

separatã).    



În prezent şcoala funcţioneazã în 2 clãdiri vecine dupã cum urmeazã: 

- In clãdirea din str.Minerva nr.4, clasele I-VIII, în douã schimburi (7.45 -11.15 şi 

12.30 – 18.20). 

- În clãdirea din str.Înfraţirii nr.4, clasele pregãtitoare (4 clase) într-un singur schimb 

şi programul “ Şcoalã dupã şcoalã”,  1/3 din spaţiu este închiriat Şcolii Internaţionale 

Spectrum şi în 1/3 din spaţiu funcţioneazã Secţia 3 Poliţie Vest cu contract de 

comodat. 

 

II. VIZIUNEA ŞCOLII 

 « Este uşor sã înveţi a merge . Important este încotro te îndrepţi .  Noi, 

împreunã cu familia ta, te cãlãuzim  spre reuşitã şi împlinire, cãci tu ne 

reprezinţi ». 

Ai încredere în NOI ! 

 

III . MISIUNEA  ŞCOLII 

     Şcoala noastrã este o şcoalã deschisã tuturor (şcoalã incluzivã) şi misiunea noastrã este de 

a asigura  dezvoltarea fiecãrui elev la potenţialul sãu maxim, punând accentul pe însuşirea  şi 

respectarea  valorilor unei societãţi democratice. 

Scopul şcolii  noastre îl reprezintã, de asemenea, promovarea valorilor umane şi 

culturale, mentorul spiritual al organizaţiei noastre fiind Nicolae Iorga. Spiritul  sãu activ şi 

devotat culturii este insuflat atât elevilor, cât şi cadrelor didactice ale şcolii care-i poartã 

numele. 

 Pentru ca principala misiune a şcolii noastre  este sã formeze  oameni, elevii sunt 

pregãtiţi nu doar pentru învaţãmântul liceal, ci şi pentru viaţã ( promovând valori precum : 

omenie, colaborare, coordonare, devotament, pasiune, respect), dascãlii cãlãuzindu-i  pe 

drumul autocunoaşterii şi al cunoaşterii, dezvoltându-le puterea intelectualã, spiritualã, 

emoţionalã şi moralã. 

Prin activitatea noastrã de zi cu zi , punem forţã şi suflet în atingerea idealului 

educaţional al şcolii româneşti : 



 Dezvoltarea liberã, integralã şi armonioasã a individualitãţii umane ; 

 Formarea personalitãţii autonome ; 

 Asumarea unui sistem de valori necesare pentru :  

- împlinirea şi dezvoltarea personalã ; 

- dezvoltarea spritului antreprenorial ; 

- participarea cetãţeneascã activã în societate ; 

- incluziunea socialã ; 

- angajarea pe piaţa muncii. 

 

 

IV. DIAGNOZA 

 ANALIZA SWOT  

Pentru a realiza o bunã diagnozã a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul extern, pe urmãtoarele paliere : 

- Oferta curricularã 

- Resurse umane 

- Resurse materiale şi financiare 

- Relaţii cu comunitatea 

- Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) DEZVOLTARE CURRICULARÃ 

PUNCTE TARI 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune 

de întregul material curricular ( planuri de 

învãţãmânt şi programe şcolare, programe şcolare 

alternative, auxiliare curriculare, manuale, 

ghiduri, îndrumare etc.) 

 Aplicarea corectã şi creativã a curriculum-ului 

 Realizarea revistelor : «  Ecou » ( revista 

şcolii) ; «  Cuvinte potrivite » (revista Cercului de 

literaturã) ; «  Prietenii lui Pitagora » (revista de 

matematicã) ; « Speak out » ( revista de limba 

englezã)  

 Se organizeazã pregatire suplimentarã pentru 

elevii de clasa a VIII-a 

 Extinderea studierii limbilor strãine prin 

introducerea limbii germane alãturi de limba 

englezã şi limba francezã, inclusiv la clasa 

pregãtitoare 

 Programe adaptate şi profesori de sprijin pentru 

copiii cu CES 

 Dezvoltarea competenţelor digitale prin realizarea 

unui CDS la nivelul învãţãmântului primar 

 Introducerea orelor de colectiv sportiv, profil 

baschet ( fete şi bãieţi) 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Oferta şcolii nu satisface 

nevoile tuturor elevilor 

 Nu se ţine cont de opţiunea 

fiecãrui elev, disciplinele 

opţionale, în multe cazuri, vin 

sã completeze normele 

didactice 

 

 



OPORTUNITÃŢI 

 Existã în şcoala cabinet de informatica şi 

laborator AeL, astfel încât elevii cu o situaţie  

materialã modestã au acces la utilizarea unui 

calculator şi la studiul informaticii 

 CDS-ul oferã posibilitatea satisfacerii dorinţei de 

informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

activitate, permite valorificarea abilitãţilor 

individuale 

 Oferta CDS vine în sprijinul ameliorãrii 

fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru  

învãţare 

 

AMENINŢÃRI 

 Schimbãrile dese din legislaţia 

şcolarã  

 Programa şcolarã stufoasã, 

greoaie, neadecvatã vârstei şi 

nevoilor elevilor 

 

 

  

Ţ1. Diversificarea ofertei educaţionale şi a serviciilor de instruire în acord cu nevoile 

comunitãţii, astfel încât numãrul absenţelor nemotivate sã scadã cu 30% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI 

 Personal didactic calificat în proporţie de 

100% 

 Profesor -consilier 

 Comunicarea eficientã 

 Şcoala deschisã tuturor (şcoala incluzivã) 

 Preocupare permanentã pentru formare 

continuã 

  O bunã  delimitare a responsabilitãţilor 

cadrelor didactice constituite în comisii 

 Relaţiile interpersonale ( profesori-elevi, 

conducere-subalterni, profesori-pãrinţi, 

profesor-profesor) favorizeazã crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ 

 O foarte bunã participare a elevilor la toate 

acţiunile, proiectele derulate de şcoalã 

 Rezultate bune şi foarte bune la 

concursurile şcolare, olimpiade şi activitãţi 

sportive 

 Rezultate bune şi foarte bune la Evaluarea 

naţionalã, toţi elevii absolvenţi fiind admişi 

la  colegii , licee şi scoli profesionale 

PUNCTE SLABE 

 Scãderea motivaţiei unor cadre 

didactice pentru activitãţile 

profesionale în contextul socio-

economic actual 

 Existenţa profesorilor suplinitori la 

informaticã şi limba germanã 

 Conservatorism şi rezistenţã la 

schimbare a unor cadre didactice 

 

OPORTUNITÃŢI 

 Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD , ISJ, 

Universitãţi 

 Participarea şcolii la proiecte europene 

 Existenţa programelor de ajutor financiar 

pentru elevi ( burse, euro 200, rechizite 

AMENINŢÃRI 

 Instabilitatea pe post a profesorilor 

suplinitori 

 Pensionarea unor profesori/învaţãtori 

recunoscuţi, apreciaţi pe plan local şi 

înlocuirea lor cu profesori suplinitori 

care, chiar dacã realizeazã un act 



şcolare , cornul şi laptele) 

 Întâlnirile şi activitãţile comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs, favorizeazã 

împartãşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bunã 

didactic de calitate, rãmân în şcoalã o 

perioadã limitatã de timp 

  Criza de timp a pãrinţilor datoratã 

actualei situaţii economice şi creşterea 

numãrului de pãrinţi plecaţi în 

strãinãtate, la muncã, cu consecinţe 

negative în comportamentul şi 

rezultatele şcolare ale elevilor  

 Influenţa nefastã a strãzii asupra 

elevilor ( etnobotanice, droguri, tutun, 

alcool, acte de violenţã)  

Ţ2.Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniile: managenentul 

clasei, psihologie şcolarã, consiliere şi orientare, pe parcursul a 4 ani, în vederea îmbunãtãţirii 

actului educaţional, astfel încât numãrul elevilor cu rezultate bune şi foarte bune sã creascã 

cu 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Resurse materiale si financiare 

PUNCTE TARI 

 Starea fizicã a spaţiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienã 

corespunzãtoare 

 Existenţa sãlii de proiecţie cu o 

capacitate de 60 locuri, dotatã cu 

aparaturã modernã    

 Existenţa bibliotecii cu salã de lecturã şi 

fond de carte adecvat 

 Interesul pentru dezvoltarea continuã a 

bazei materiale a şcolii 

 Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcţionale ,modernizate şi dotate 

corespunzãtor pentru anumite 

discipline( informaticã, fizicã, chimie, 

biologie, istorie, geografie, lb.românã, 

matematicã, AeL, limbi straine) 

 Existenţa cabinetului de logopedie, 

cabinetului medical şi a celui de 

consiliere şcolarã 

 Şcoala este conectatã la reţeaua de 

internet 

 Existenţa bazei sportive ( salã de sport, 

salã de fitness, terenuri sportive) 

 Şcoala dispune de fonduri bãneşti 

extrabugetare 

 Şcoala  dispune de staţie de comunicare 

 Existenţa noului site al şcolii 

 Existenţa terenurilor ce pot fi amenajate 

PUNCTE SLABE 

 Fonduri bãneşti insuficiente pentru 

stimularea cadrelor didactice şi  a 

elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice, 

pentru întreţinerea spaţiilor şcolare 

 Lipsa unui bazin de înot, în ciuda 

solicitãrilor comunitãţii pentru clase 

de înot 

 



pentru activitãţi sportive complexe 

 Toate spațiile şcolare sunt dotate cu 

laptop, videoproiector 

OPORTUNITÃŢI 

 Descentralizare şi autonomie 

instituţionalã 

 Parteneriate cu comunitatea localã          

( Primãrie , pãrinţi, ONG-uri, firme) în 

vederea atragerii de fonduri 

 Existenţa unor spaţii ( ex.cabinet 

informaticã , teren de sport şi salã de 

sport) ce pot fi închiriate în scopul 

obţinerii unor fonduri bãneşti 

 Posibilitatea antrenãrii elevilor şi 

pãrinţilor în activitãţi de întreţinere a 

spaţiilor şcolare 

 Posibilitatea accesãrii de fonduri 

europene 

AMENINŢÃRI 

 Degradarea spaţiilor şcolare şi fonduri 

limitate pentru întreţinerea lor 

 Ritmul accelerat al schimbãrilor 

tehnologice conduce la uzura moralã a 

echipamentelor existente 

 Birocraţia şi ritmul lent în obţinerea 

autorizaţiilor necesare construirii 

 

Ţ3.Îmbunãtãţirea bazei materiale a şcolii şi dezvoltarea acesteia prin construirea unui 

complex sportiv( bazin de înot şi teren de tenis de câmp). 

 



 

 

d) Relaţii cu comunitatea 

 

PUNCTE TARI 

 Comisia diriginţilor organizeazã 

periodic întâlniri cu reprezentanţii 

comunitãţii locale  

 Derularea unor programe educaţionale 

 Întâlniri periodice cu consiliul 

consultativ al pãrinţilor 

 Numãrul mare de proiecte şi activitãţi 

pe teme ecologice 

 Colaborare cu : agenţi economici, 

ONG-uri, şi instituţii culturale 

 Buna colaborare cu Asociaţia 

Pãrinţilor( realizarea programului 

« Şcoalã dupã şcoalã » ; asigurarea 

securitãţii în şcoalã prin angajarea unui 

gardian, sponsorizarea unor activitãţi 

extraşcolare) 

PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor  pãrinţi care nu se 

implicã în viaţa şcolii 

 Colaborarea cu agenţii economici nu 

se finalizeazã şi cu implicarea lor 

financiarã 

 Slaba implicare a comunitãţii în 

proiectele şcolii 

OPORTUNITÃŢI 

 Disponibilitatea unor instituţii de a veni 

în sprijinul şcolii( Primãrie, ONG-uri, 

Bisericã, Poliţie, instituţii culturale) 

 Desfãşurarea unor activitãţi comune : 

pãrinţi – profesori-elevi-reprezentanţi ai 

comunitãţii locale 

 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

şcolarã în vederea atragerii elevilor 

AMENINŢÃRI 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 

pãrinţilor conduce la slaba implicare a 

acestora în viaţa şcolarã 

 Instabilitate la nivel economic, social 

a instituţiilor potenţial partenere 



şcolii noastre 

 

 

Ţ4.Realizarea a patru  noi proiecte în colaborare cu comunitatea localã  în vederea 

dezvoltãrii conştiinţei civice a tuturor elevilor şi a optimizãrii relaţiei şcoalã-familie-

comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e) Management  

PUNCTE TARI 

 Management de calitate al echipei 

 Cadre didactice perfecţionate în 

domeniul managementului 

 Stil managerial democratic 

 Folosirea judicioasã a resurselor umane, 

materiale şi financiare 

 Asigurarea unui climat favorabil 

studiului şi educaţiei 

 Implicarea în programe şi proiecte  

educaţionale naţionale 

 Preocuparea permanentã pentru calitate 

PUNCTE SLABE 

 Managenentul deficitar al unor clase 

de elevi 

 Activitatea formala a unor comisii 

metodice din cauza unor 

disfunctionalitati in comunicarea pe 

orizontala si verticala 

 

OPORTUNITÃŢI 

 Existenţa legislaţiei pentru funcţionarea 

CEAC 

 Oferte variate de formare în 

management educaţional 

 Învãţãmântul, prioritate naţionalã 

AMENINŢÃRI 

 Promovarea mediocritãţii de cãtre 

societate 

 Slaba motivare a cadrelor didactice 

tinere pentru promovarea în funcţia de 

manager al unitãţii şcolare 

 

Ţ5. Implicarea şi responsabilizarea  tutoror cadrelor didactice, în domeniul managementului, 

în vederea creşterii calitãţii activitãţilor din unitatea şcolarã. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza PESTE  

                Descentralizarea unitãţilor de învãţãmânt presupune o creşere a gradului de implicare a 

comunitãţii locale în viaţa şcolii. Aceasta duce la individualizarea ofertei şcolare în funcţie de 

nevoia de educaţie a comunitãţii, dar şi de contextul politic, economic, social, tehnologic şi 

ecologic. 

1. Politic(ul ) 

Într-o societate în schimbare şi în contextul politic actual, şcoala se aflã în cãutarea şi 

promovarea valorilor reale. Activitatea se desfãşoarã având ca bazã Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, ordinele şi notificãrile care susţin punerea în aplicare a reformei învãţãmântului, reforma 

managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane; asigurarea calitãţii. 

Politica educaţionalã a şcolii, bazatã pe principiile politicii educaţionale elaborate la nivel 

naţional, işi propune: 

- Un învãţãmânt deschis tuturor; 

- Asigurarea egalitãţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 

- Stimularea educaţiei permanente; 

- Asigurarea calitãţii educaţiei; 

- Creşterea gradului de autonomie; 

- Creşterea capacitãţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor. 

În contextual actual este importantã colaborarea şcolii cu instituţii cu influenţã la nivelul 

comunitãţii, în vederea implicãrii acestora în realizarea obiectivelor propuse. 

 

2. Economic(ul) 

În condiţiile recesiunii economice, se constatã, la nivel naţional, creşterea ratei 

şomajului şi o scãdere a veniturilor salariale şi a celor pentru investiţii. 

Cu toate cã legislaţia permite atragerea de surse extrabugetare, interesul agenţilor 

economici în acordarea de sponsorizãri sau donaţii pentru şcoli este în continuare scãzut. 

Situaţia materialã precarã a unor pãrinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scãzut 

faţã de şcoalã al elevilor, absenteismul ridicat şi chiar abandonul şcolar. Din acest motiv, impactul 

programelor sociale ( supliment de hranã, burse, rechizite gratuite etc.) este ridicat. 

 

 



3. Social(ul) 

Analiza mediului social duce la urmãtoarele concluzii: 

- Nivelul socio-profesional al familiilor de origine a elevilor este mediu; 

- Dificultãţile materiale ale unor familii influenţeazã performanţa şcolarã; 

- Mulţi pãrinţi plecaţi la muncã în strãinãtate, fapt  ce influenţeazã negativ formarea 

personalitãţii elevilor; 

- Pentru multe familii, educaţia nu reprezintã o prioritate din cauza imposibilitãţii de 

integrare pe piaţa muncii. 

La acestea se adauga influenţa negativa a mass-media, prin prezentarea în exces a unor 

aspecte negative, cu consecinţe asupra dezvoltãrii personalitãţii copiilor. 

În acest context, rolul şcolii este de antenua sau chiar de a înlatura aceste aspecte, în vederea 

dezvoltãrii armonioase a personalitãţii şcolarilor. 

 

 

4. Tehnologic(ul) 

Accentul pus pe tehnologia informaţiei şi comunicãrii este tot mai mare. Marea majoritate a 

familiilor are acces la informaţie (televiziune prin cablu, reţea de telefonie fixã şi mobilã, 

calculatoare personale, acces la Internet). 

La nivelul şcolii, dispunem de urmatoarele : 

-fiecare salã de clasã   este dotatã cu laptop conectat la internet, videoproiector , aparat foto 

şi difuzor pentru staţia de comunicare; 

-fiecare cabinet este dotat cu laptop conectat la internet, videoproiector şi imprimantã; 

- Cabinet de informaticã 1, dotat cu 30 calculatoare conectate la internet,  o imprimantã, 

un scanner,  un multifuncţional; 

- Cabinet de informaticã 2, dotat cu 15 laptopuri pentru clasa pregãtitoare; 

- Laborator Ael funcţional, dotat cu 25 calculatoare şi un server conectate la internet, un 

scanner, o imprimantã; 



- Serviciul secretariat dispune de 3 calculatoare conectate la internet , 3 imprimante, 2 

xeroxuri; 

- Serviciul contabilitate este dotat cu 2 calculatoare conectate la internet, o imprimantã, un 

multifuncţional; 

- Cabinetul  directorului are un calculator conectat la internet, o imprimantã, un scanner, 

un copiator; 

- Dispunem de reţea de telefonie fixã şi mobilã,  o camerã video, un DVD recorder , o 

combinã muzicalã, o instalaţie sonorizare/ amplificare, un aparat foto digital, cablu TV 

şi douã televizoare color; 

- Cabinetele de matematicã, informaticã sunt dotate cu smart board; 

- Laboratoarele de fizicã şi chimie sunt dotate cu smart board; 

- Cancelaria profesorilor este dotatã cu doua copiatoare, un calculator conectat la internet 

şi o imprimantã; 

- Cabinetul multifuncţional dispune de un copiator , un calculator conectat la internet şi 5 

imprimante; 

- Biblioteca şcolii este dotatã cu douã calculatoare, conectate la internet, 2 imprimante şi 

un multifuncţional; 

- Sala pentru programul “Şcoalã dupa şcoalã” este dotatã cu un calculator , o imprimantã 

şi un videoproiector. 

 

5. Ecologic(ul) 

Pe mãsurã ce tehnologia se perfecţioneazã, stilul nostru de viaţã se schimbã. Preocupãrile în 

domeniul ecologic, grija faţã de generaţiile viitoare, ar trebui sã aibã în vedere reducerea poluãrii, 

folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor, colectarea selectivã  a deşeurilor. 

În acest sens, şcoala noastrã participã activ la programe de educaţie civicã şi ecologicã, 

iniţiate de cadre didactice sau de parteneri sociali ( Eco_şcoala, Educaţia pentru sãnãtate; Patrula 

pentru reciclare, Gândeşte verde, gândeşte curat!   etc). 

Se impune sprijinirea şcolii de cãtre autoritãţile locale în vederea reciclãrii diferenţiate a 

deşeurilor, dar şi o legislaţie adecvatã care sã ducã la rezultate concrete privind responsabilizarea 

cetãţenilor. 



 

VI. SCOPURI  STRATEGICE 

1. Constituirea imaginii şcolii în raport cu contextul POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL ŞI 

TEHNOLOGIC. 

2. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţei actuale de autonomie 

instituţionalã. 

3. Menţinerea imaginii şcolii având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor 

 

VII. OPŢIUNI STRATEGICE 

1.  

a) Dezvoltarea curricularã 

b) Dezvoltarea  resurselor umane  

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

e) Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a : 

- Ofertei curriculare 

- Calificãrii şi prestigiului personalului didactic 

- Bazei materiale a şcolii 

- Modului în care şcoala rãspunde nevoilor şi cerinţelor comunitãţii 

2. Adecvarea continuã a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele beneficiarilor existenţi 

(potenţiali). 

 

 

 


