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1 . BAZA CONCEPTUALĂ 
Programul managerial a  fost elaborat în baza următoarelor acte normative : 

A. La nivel european: 

* Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;  

* Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeana in domeniul educației și formarii profesionale (,,ET 2020"):  

* Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economica și Sociala a 

Uniunii Europene.  

B. La nivel national și județean:  

 Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și  completările 

ulterioare; 

  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educație; 

 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes 

public cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; 

 OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat cu 

OMEN nr. 3027/2018; 

 OMENCS nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

 OMECI nr. 5132/ 10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

 OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și  

completările ulterioare; 

 Legea nr 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant; 

 Legea nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind 

cresterea sigurantei in unitatile de invatamant; 

 OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entitatilor publice; 

 OSGG nr. 200/2016 privind modificarea și completarea OSGG nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice; 

 OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Şcoala după şcoală”; 

 OMENCS  nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin 

doc:990011903/31
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Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011, cu 

modificările ulterioare; 

 OMECTS 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

desfasurare a competitiilor școlare si a Regulamentului de organizare a activitatilor 

cuprinse in calendarul activitatilor educative, școlare si extrașcolare cu modificările 

ulterioare; 

 OMENCS nr. 3844/24.05.2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ 

preuniversitar; 

 ORDIN nr. 4.916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020; 

 Ordinul nr. 4950/28 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat național – 2020; 

 OMEN nr. 5460./12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2019-2020; 

 OMEN nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

cu modificările și completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a 

unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

 OMENCTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului 

Educației, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Codul de Etica pentru invatamantul preuniversitar, elaborat in temeiul in temeiul art. 

10 si art 16 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 

5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar; 

 Programul de Guvernare 2017-2020, capitolul "Politica in domeniul educației"; 

 Strategia educației şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020; 

 Strategia natională de învatare pe tot parcursul vietii 2015 -2020; 

 Strategia privind reducerea parasirii timpurii a școlii in Romania; 

 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-

2020; 

 Raportul I.S.J. Dolj privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 2018-

2019.  

 Raportul Școlii Gimnaziale”SF. Dumitru” Craiova privind starea învăţământului  în 

anul şcolar 2018-2019. 
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2. PREAMBUL 
 

 

Unitatea şcolară trebuie să asigure climatul optim pentru dezvoltarea 

armonioasă a tinerei generaţii.Obiectivul prioritar devine excelenţa, prin respectarea 

standardelor de performanţă în toate domeniile de activitate. 

 

3. VIZIUNEA 
 

Motto: ,, Scopul esenţial al educaţiei este de a da individului mai multă viaţă, de a-i comunica mai 
multă forţă creatoare” (Sanderson) 

Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene într-un 
parteneriat deschis cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor 
educaţionali. 
 

4. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI  ŞCOLARE 
Şcoala Gimnazială “SF. Dumitru” Craiova îşi asumă misiunea de a cultiva copiilor 

entuziasmul de a învăţa, libertatea de exprimare şi mişcare, spiritul de iniţiativă şi 

competiţie, dorinţa de afirmare, curiozitatea academică şi principialitatea. Prin activitatea 

pe care o desfăşurăm, şcoala îmbrăţişează diversitatea şi multiculturalitatea, serveşte şi 

promovează comunitatea locală, respectă partenerii sociali şi perpetuează, prin educaţie, 

valori ca toleranţa, respectul, aplecarea spre nevoile semenilor. 

 Şcoala Gimnazială “SF. Dumitru” Craiova promovează atât la învăţământul primar 

cât şi la învăţământul gimnazial cultura dezvoltării personale, fizice şi morale, cultura 

atitudinii proactive şi participative, cultura integrării în diversitate, a egalităţii şanselor şi a 

globalizării, în condiţii de respect al identităţii.  

 Misiunea Şcolii Gimnaziale „Sf. Dumitru” este aceea de a fi deschisă pentru toţi 

copiii, indiferent de etnie, religie şi gen pentru a se simţi competenti în a deţine şi utiliza 

informaţia, deschisi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi 

democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de 

parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor. 

 Misiunea şcolii noastre derivă totodată şi din nevoile de educaţie identificate prin 

prisma integrării europene a României.  
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5. PRINCIPII 
 

In anul acesta şcolar, Planul managerial este fundamentat pe următoarele principii : 

1. Principiul « pluralităţii vocilor », al fundamentării deciziilor pe dialog şi 

consultare;  

2. Principiul egalităţii de gen;  

3. Principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;  

4. Principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la 

standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;  

5. Principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către 

actorii implicaţi direct în proces;  

6. Principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei 

şi a rezultatelor,prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;  

7. Principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de 

dezvoltare personală şi social-economice;  

8. Principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 

educaţionale maxime,prin gestionarea resurselor existente;  

9. Principiul libertăţii academice;  

10. Principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme 

religioase și doctrine politice; 

 

6. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

Diagnoza mediului intern 

Analiza S.W.O.T 

Analiza s-a realizat pe următoarele paliere :  

a) Curriculum 

b) Resurse umane 

c) Resurse materiale şi financiare 

d) Relaţiile cu comunitatea şi activitatea curriculară 
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CURRICULUM 

 

Puncte tari : 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala dispune de întregul material curricular ( 

planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare  alternative, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de  aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumatoare, etc.) în conformitate cu standardele naţionale; 

 Atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de şcolaritate; 

 Existenţa şi aplicarea planului cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate; 

 Scheme orare realizate eficient de comisia de elaborare a schemelor orare; 

 Cunoaşterea de către profesori, elevi şi familie a planului cadru de  învăţământ, a 

ghidurilor de evaluare şi a manualelor alternative; 

 La nivelul fiecărei catedre există portofolii cu auxiliare curriculare, ghiduri de 

aplicare a programei, culegeri de probleme şi teste. 

 Prezența proiectelor europene care să cuprindă mobilităţi individuale / sau de  grup 

  

Puncte slabe : 

 

 Lipsa manualelor digitale pentru toate disciplinele de studiu 

 Lipsa unor mijloace auxiliare pentru uzul elevilor; 

 Insuficienţa ofertei de ghiduri şi alte materiale complementare pentru  profesori care 

să răspundă unei nevoi reale a sistemului de învăţământ ; 

 Incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele şi tehnicile 

moderne de învăţare şi evaluare ; 

                                                            

Oportunităţi: 

 

 Existenţa cursurilor de perfecţionare acreditate pentru cadrele didactice- CRED In 

Educație!; 

 CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite 

domenii de activitate; 
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 Promovarea la elevi a unei linii moderne naţionale şi internaţionale în vederea 

protectiei mediului înconjurător ; 

 Posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, activitatea  

concentrându-se pe elev (şi nu pe colectivitate), asigurându-se un raport just între 

educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare; 

 CDS permite valorificarea abilităţilor individuale. 

Ameninţări : 

 Programul încă excesiv informaţional şi încărcat; 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor; 

 Numărul de calculatoare din şcoala este insuficient ; 

 Instabilitatea economică şi socială. 
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RESURSE UMANE 

 

 CADRE DIDACTICE 

 Puncte tari 

 Şcoala funcţionează cu 48 de cadre didactice calificate, 39 având activitate în 

unitatea şcolară, 9 desfăşoară activitate şi în alte unităţi şcolare 

 Peste 88 % din cadrele didactice sunt titulare. 

 45 de profesori au gradul didactic I şi 3 cadre gradul didactic  II, 1 cadru didactic cu 

definitivatul, 2 cadre didactice debutante 

 88% din cadrele didactice sunt perfecţionate în reforma educaţională. 

 colaborarea Şcoală - Primaria Municipiului Craiova; 

 calitatea corpului profesoral e reflectată şi de faptul că din totalul de cadre didactice 

aproape 90 % au gradul didactic I; 

 atmosfera bună de muncă-spirit de echipă, de ataşament şi de fidelitate faţă de 

unitate; 

 implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice; 

 implicarea managerului în responzabilizarea cadrelor didactice şi a personalului de 

a recepta noul; 

 implicarea părinţilor în activitatea şcolii; 

Puncte slabe  

 reticienţa unor cadre didactice la schimbare; 

 inerţia unor cadre didactice; 

 folosirea modalităţilor tradiţionale de evaluare; 

 sprijin insuficient al familiilor elevilor; 

 dezinteresul unor elevi faţă de activitatea de formare şi învăţare; 

 insufienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei --

didactice moderne ( de ex. utilizarea calculatorului). 

Oportunităţi 

 necesitatea continuării cursurilor de formare continuă pe tot parcursul vieţii a 

cadrelor didactice, indiferent de vârstă şi grad didactic;  
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 adaptarea CDS la cerinţele şi specificul local; 

 organizarea de activităţi educative atractive şi eficiente atât pentru elevi cât şi 

pentru părinţi ; 

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de artă şi cultură, instituţii de 

învăţământ preuniversitar şi universitar. 

Ameninţări 

 rutina unor cadre didactice; 

 lipsa de motivaţie pentru activităţile extraşcolare; 

 tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele sarcini extradidactice; 

ELEVI 

Puncte tari : 

  Majoritatea elevilor provin din cartierul 1 Mai şi cartiere limitrofe şcolii, ceea ce face 

să se contureze o atmosferă de parteneriat între toţi elevii; 

 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de peste 90% ; 

  Elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare pe plan local,judeţean şi 

naţional, la concursurile scolare si extrascolare; 

 Existenţa unor elevi dornici de performanţă; 

 Dorinţa elevilor de a se implica în activităţi extracurriculare, de voluntariat şi chiar în 

organizarea lor; 

 Circa 2/3 dintre elevi au cunostinţe, priceperi şi deprinderi solide-rezultat şi al 

familiei cu grad de educaţie peste medie; 

 Realizarea unor fluxuri tradiţionale de colaborare cu şcolile si instituţiile din judeţ, 

schiţăndu-se în timp profilul elevului din Şcoala Gimnazială “Sf.Dumitru” 

  Situarea peste nivelul mediu pe judeţ în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la 

examenele testelor naţionale. 

Puncte slabe  

 existenţa a circa 10% elevi cu carenţe în educaţia de bază (în majoritate cei care 

ajung prin transfer); 

 bariere în relaţia profesor-elev; 

 influenta negativă mass-media, in special a canalelor de televiziune comerciale. 

Oportunităţi  

 implicarea unor elevi în probleme specifice vârstei şi şcolii ; 

 dorinţa unor elevi de a atinge performanţe ; 
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 existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor ; 

 deschiderea tinerei generaţii către utilizare IT. 

Ameninţări  

 lipsa de motivaţie a unor elevi ; 

 posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale; 

 lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii elevi, migraţia părinţilor datorată lipsei 

locurilor de muncă. 

 

  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Puncte tari : 

 bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, 

formativ-performant; 

 local propriu cu destinaţie specifică ; 

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară 

corespunzătoare ; 

 existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline : 

informatică, biologie; 

 bibliotecă ; 

 cabinet medical; 

 resurse informatizate existente ; 

 mobilier nou în şcoala ; 

 condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă  si energie electrica ; 

 preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale ; 

 buget naţional, buget local.  

 fondul de carte al bibliotecii este reactualizat, există interes pentru procurarea de 

fonduri în vederea achiziţionării unor  cărţi de specialitate, manuale, etc, de ultimă 

oră ; 

Puncte slabe 

 lipsa unor spaţii pentru activităţi extracurriculare ; 

 uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic ; 

 lipsa unor mijloacelor moderne in biblioteca scolii ; 

 venituri extrabugetare mici ( sponsorizări episodice, donaţii întâmplătoare). 
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 fondurile financiare alocate de comunitate pentru achiziţii de echipamente şi 

materiale didactice sunt insuficiente, iar cele din sectorul extrabugetar sunt mici. 

Oportunităţi 

 existenţa programului de guvernare care prevede modernizarea şcolilor ; 

 completarea fondului de carte şi adaptarea acestuia la programele şcolare ; 

 parteneriat cu comunitatea locală : Primărie, părinţi, ONG-uri, CJRAE Dolj, firme  in 

vederea obţinerii unor fonduri extrabugetare; 

 posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi modernizare a 

şcolii. 

 găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea  şcolii prin contracte de 

sponsorizare şi parteneriate specifice. 

 

Ameninţări 

 posibilitatea ca Primăria Municipiului Craiova să nu dispună întotdeauna de 

resursele corespunzătoare cerinţelor şcolii ; 

 insuficienţa resurselor financiare pentru conservarea, dezvoltarea şi modernizarea 

bazei materiale a şcolii.  

 limitarea autonomiei unităţii în luarea deciziilor importante. 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

Puncte tari 

 implicarea părinţilor ca parteneri în educaţia elevilor ; 

 semestrial-comisia diriginţilor organizează întălniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în 

scopul prevenirii delincvenţei juvenile şi a accidentelor rutiere ; 

 întălniri semestriale cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii ; 

 dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor 

şcolare ; 

 orientarea şi consilierea vocaţională a elevilor ; 

 contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare 

precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, introducerea elevilor în 

mediul comunitar şi contributia la socializarea lor      
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 activităţile desfăşurate în şcoală implică și participarea părinţilor. 

                                      

Puncte slabe 

 slabe legături de parteneriat cu ONG-uri ; 

 circulaţia deficitară a informaţiei ; 

 slaba colaborare a unor părinţi ; 

 deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoală- agent economic-comunitate locală ; 

 legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale  adecvate 

sunt insuficiente şi necoordonate ; 

Oportunităţi 

 cererea exprimată de elevi privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-elevi-

profesori ; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, ONG, Biserica, Poliţia, instituţii culturale) ; 

 interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională ; 

 legături cu alte unitati de invatamant pentru realizarea unor schimburi de 

experientă; 

 realizarea unor proiecte de parteneriat educational cu alte institutii de invatamant, 

institutii de arta si cultura, ONG, etc. 

Ameninţări 

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor pot conduce la slaba implicare a 

acestora în viaţa şcolară ; 

 organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea 

sau chiar inversarea efectelor scontate ; 

 instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere ; 

 slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către 

instituţiile partenere.   
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Diagnoza mediului extern 

Pe lângă analiza S.W.O.T. prezentată în capitolul anterior, realizăm 

Analiza P.E.S.T.(E.)- L 
 

Contextul Politic (P.) 

 

Politica descentralizării sistemului de învăţământ, ca prioritate a reformei 

educaţionale din România, înseamnă delegarea autorităţii decizionale la nivelul unităţii 

şcolare. Astfel, şcoala devine autonomă, fiind abilitată să-şi conceapă în anumite limite o 

politică proprie în domeniul curricular, financiar şi al resurselor umane. 

În acelaşi timp, descentralizarea înseamnă şi creşterea influenţei comunităţii locale 

asupra unităţii şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza nevoilor şi cererii 

de educaţie exprimate de comunitate. 

Cu alte cuvinte, pe măsură ce şcoala îşi sporeşte independenţa decizională faţă de 

nivelurile ierarhice superioare ale sistemului şcolar, ea devine tot mai dependentă de 

comunitatea locală, atât în privinţa opţiunilor educaţionale strategice, cât şi din punct de 

vedere al resurselor (umane şi materiale), care pot fi atrase. 

 

Contextul Economic (E.) 

 

         Din punct de vedere economic, situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi părinţii 

au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta 

educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor comunităţii. 

 Şcoala Gimnazială “Sf.Dumitru”se găseşte într-un cartier aflat în zona I a Craiovei şi 

deoarece se poate vorbi de o relansare economică în ultimul timp, aceasta influenţează 

pozitiv şi această zonă. Nivelul câştigurilor lunare în familiile elevilor a crescut, ceea ce 

face ca prin sponsorizări să existe posibilitatea lărgirii bazei didactice a şcolii, unii părinţi 

fiind dispuşi să sprijine financiar şcoala. 

 Primăria Municipiului Craiova se implică activ în susţinerea factorilor responsabili cu 

reabilitarea şcolii pentru a asigura desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru 

adecvat în scopul înregistrării unei participări mai active la programele educative şcolare şi 

extrascolare şi chiar a proiectelor şi programelor europene. 
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Contextul Social (S.)  

 

Randamentul actului educaţional este influenţat de mediul social. Educaţia este cea 

care trebuie să rezolve probleme de tip social, cum ar fi: şomajul, sărăcia, abandonul 

şcolar, delicvenţa juvenilă. 

Social - se poate spune că situaţia este bună, legatură familiilor cu problemele şcolii 

au fost permanent în atenţia colectivului cadrelor didactice ; în cadrul şcolii, există un mod 

de abordare obiectiv şi realist al problemelor sociale ( şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât 

poziţia conducerii şi a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este ca 

aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare socială. 

 Omogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii oarecum  

identice faţă de problematica educaţiei, părinţii fiind în general interesaţi de educaţia 

copiilor lor. Există însă şi grupuri de interes care nu receptează educaţia ca pe un 

adevărat mijloc de promovare socială. 

 Existenţa sărăciei (în anumite familii), ca şi a unor programme mass-media 

neadecvate, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea termenului 

de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative 

mai sus menţionate. 

 

Contextul Tehnologic  (T.) 

 

Accesul la educaţie este favorizat în şcoală de existenţa calculatoarelor, 

internetului, faxului, telefonului. 82% din elevii şcolii au calculatoare personale. 

        Tehnologicul se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv-

educativ, şcoala oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei 

instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru formarea sa (resursele financiare, din 

păcate, nu răspund intru totul cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare a 

capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentant al societăţii de mâine). 

 Şcoala Gimnazială “Sf.Dumitru ”este dotată cu un laborator de informatică ce 

conţine 27 calculatoare conectate la Internet, astfel că majoritatea elevilor beneficiază de 
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ore – operare PC şi navigare pe Internet, o mare parte dintre ei având şi calculatoare 

personale. 

 Există în şcoală două reţele de telefonie fixă (Romtelecom şi RDS), televiziune prin 

cablu, Internet. 

La nivelul unității școlare există centru de examinare ECDL – pentru 19 stații de lucru. 

  

 

Factorii Ecologici(E.) 

 

Ca o noutate în spectrul de priorităţi naţionale, ecologia devine tot mai mult parte 

integrantă a educaţiei. În unitatea noastră, acest tip de educaţie are un impact atât asupra 

elevilor din învăţământul primar cât şi al elevilor din învăţământul gimnazial. La nivelul 

unităţii se desfășoară foarte multe activități cu caracter ecologic. Amintim proiectul național 

de succes ZERO WASTE cu rezultate notabile pentru unitatea noastră școlară, Premiul III 

în anul școlar 2017- 2018 si Mențiune în anul școlar 2018 – 2019. 

Şcoala beneficiază de o platformă pentru gunoaie şi deşeuri selective rezultate în urma 

activităţilor desfăşurate prin care se asigura o mai bună ecologizare a clădirii şi curţii. 

 Menţionăm că există o strănsă colaborare cu serviciile de salubritate locale. 

 

 

Contextul legislativ (L.) 

 

Prin intermediul reglementărilor juridice sunt fixate constrângerile și limitele de orice 

natură (financiară, comportamentală, structură organizațională) pentru sistemul de 

învățământ românesc. Mai mult decât atât, influența factorilor de natură juridică asupra 

funcționării sistemului de învățământ poate fi mai accentuată, poate chiar și într-o manieră 

negativă, datorită modificărilor frecvente și de amploare a legislației care nu este tot timpul 

suficient de cuprinzătoare și precisă. Este cazul Legii Educației Naționale, care este într-o 

permanentă modificare și completare. 

Odată cu evoluţia societăţii omeneşti, ultimele descoperiri ale ştiinţei impun 

păstrarea unui mediu curat. Statisticile au arătat necesitatea „întoarcerii la natură”, în 

sensul conştientizării tuturor categoriilor de cetăţeni asupra importanţei creării şi menţinerii 

unui climat “mai curat”. 
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În acest sens, Şcoala Gimnazială “Sf. Dumitru” îşi propune implementarea şi 

încurajarea altor iniţiative şi proiecte, pe lângă cele existente şi derulate în anul şcolar 

trecut privind desfăşurarea de acţiuni extraşcolare şi extracurriculare, dar și proiecte 

pentru dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice. 
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7. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE 
 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui 

proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este 

important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

Având în vedere REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) se impune perfecționarea tuturor persoanelor care 

operează cu date cu caracter personal: director, director adjunct, secretar, secretar șef, 

administrator patrimoniu, administrator financiar, bibliotecar, responsabil CEAC, 

responsabil SIIIR, consilier etică, coordonatori proiecte europene, consilier școlar, 

coordonator comisia diriginților. 

 

Analiza  se realizeazaă prin completarea unui chestionar privind identificarea 

neviulor de formare.  
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8. MARKETING EDUCAȚIONAL 
 

Strategia de comunicare şi relaţii publice a Școlii Gimnaziale ”SF. Dumitru” Craiova 

implică acţiuni concrete privind imaginea instituției, integrând elemente de cultură 

organizaţională, propunându-şi să asigure condiţii optime de comunicare internă şi 

externă. 

În contextul actual, obiectivele de marketing vizează: 

o Crearea unei imagini pozitive a unității școlare prin promovarea activităților 

desfășurate și rezultatele obținute de elevi; 

Activități/Acțiuni: 

o Redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă pe teme de interes general, 

referitoare la activitatea unităţii de învăţământ; 

o Organizarea de conferinţe de presă; 

o Transmiterea de informaţii în vederea participării mass-media la evenimentele de 

larg interes din domeniul învățământului;  

o Menţinerea legăturii permanente cu jurnaliştii acreditaţi pe domeniul învăţământ; 

o Răspunsul la solicitările individuale de informaţii venite din partea reprezentanţilor 

mass-media;  

o Participarea reprezentanţilor unității școlare la emisiuni radio-TV pe teme privind 

educația;  

• Promovarea rezultatelor deosebite obţinute de elevi şi cadrele didactice prin 

activităţile derulate, afişarea la avizier, publicarea în reviste de specialitate, în revista 

şcolii, pliante, site-ul şcolii, etc.  

• Implicarea conducerii unităţii în monitorizarea activităţilor organizate la nivelul şcolii în 

vederea eliminării formalismului şi creşterii eficienţei acestora în cadrul formării 

continue.  

• Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la nevoile individuale ale elevilor, care să 

răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.  

• O mai atentă monitorizare a progreselor elevilor pornind de la rezultatele obţinute la 

testările iniţiale şi a planurilor de măsuri stabilite de comisiile metodice  

• Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile 

locale în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile 
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din zonele cu populaţie de etnie rromă şi în cele din zone defavorizate.  

• Creşterea efectivelor de elevi prin popularizarea ofertei educţionale şi atragerea 

populaţiei şcolare din alte circumscripţii  

• Analiza cauzelor, promovarea de măsuri în scopul creşterii promovabilităţii la 

examenele naţionale pentru absolvenţii şcolii  

• Dezvoltarea programului de educaţie timpurie astfel încât să răspundă tuturor 

solicitărilor părinţilor.  

• Formarea cadrelor didactice în elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea 

obţinerii de fonduri nerambursabile.  

• Creşterea responsabilităţii şefilor de catedră şi de compartimente în evaluarea 

realizată în timpul asistenţelor la clasă, a activităţii de îndrumare.  

• Identificarea, în urma concluziilor, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi 

monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate.  

• Organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi cu experienţă în domeniul 

educaţional.  

• Diseminarea informaţiei şi experienţei de către şcoală prin organizarea de sesiuni de 

lucru cu cadrele didactice.  

• Fluidizarea fluxului informaţional.
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9. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE ŞCOLII PENTRU ANUL ŞCOLAR 
2019 - 2020 
 

● Motivarea profesorilor pentru a participa la viața școlii și pentru a democratiza procesul 

educațional 

Promovarea elementelor de identitate și cultură specifice școlii și a produselor realizate 

de elevi 

● Ameliorarea rezultatelor la examenele naționale  

● Acces egal și sporit la educație  

Proiectarea si implementarea unor activitati extracurriculare în scoala si comunitate 

● Asigurarea calității și stimularea excelenței  

● Sporirea măsurilor de integrare a elevilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile 

în învăţământul de masă.  

● Susţinerea şi motivarea financiară, pe cât posibil, a elevilor capabili de performanţă.  

● Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică.  

● Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei.  

● Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie 

sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.).  

• Prelucrarea corespunzătoare a noilor metodologii ale examenelor naţionale .  

• Îmbunătăţirea relaţiei dintre şcoală, părinţi, comunitate, alte instituţii.  

• Creşterea prestigiului şcolii prin implicarea în măsură mai mare a tuturor actorilor 

acesteia.  

Resurse umane 

● Modernizarea formării iniţiale, susţinerea formării continue a cadrelor didactice şi 

stabilirea de criterii relevante de evaluare a calităţii cadrelor didactice.  
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