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MISIUNEA SCOLII 

Școala Gimnazială Surdila Greci își propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea 

locala un mediu favorabil învățării bazat pe valorile morale positive, în care fiecare individ să 

beneficieze de șansa dezvoltării sale ca persoană, astfel încât elevul să fie pregatit pentru o treaptă 

superioară de educație ca bun cetățean al României și al Uniunii Europene.  

Dorim să le oferim copiilor noștri un start solid în educație oferindu-le cea mai bună 

pregătire posibilă pentru  viața de adult; dorim ca elevii noștri să fie siguri pe ei, atenți cu cei din jur 

având în momentul absolvirii cele mai bune rezultate de care sunt capabili. Demersul didactic va 

oferi șanse egale la educație și va urmări asigurarea calității prin orientarea învățării centrată pe elev. 

Dorim ca elevii școlii noastre să-și dezvolte o atitudine mai buna față de școală și 

învățătura, mai multa încredere și respect pentru cadrele didactice și ceilalți membri ai comunității, 

mai bună apreciere a propriei persoane, angajarea mai puternică pentru valorile democratice, să 

manifeste toleranță și responsabilitate prin acceptarea grupurilor “diferite”.  

Motto-ul școlii este RURAL NU E SINONIM CU INFERIOR ! 
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PROFILUL PREZENT AL SCOLII 

Scoala noastra este situata in comuna Surdila Greci, judetul Braila si deserveste comunitatile locale 

din Surdila-Greci, Faurei- Sat si Horia , avand locatii si in aceste sate . 

Tipul scolii : Scoala Gimnazială 

Mediul : rural 

Limba de predare : limba romana 

Nivel de predare : prescolar si primar localitățile FAUREI SAT si  HORIA 

                              prescolar ,primar si gimnazial localitatea  SURDILA-GRECI 

Populatie scolara in anul scolar 2015-2016 

 - nivel prescolar : 41 copii; 

 - nivel primar :63  elevii: 

 - nivel gimnazial : 44 elevii; 

Numar de clase / grupe : 3 grupe combinate nivel preșcolar 

                                        4 clase primar (câte o clasă simultan CP-IV la structurile Școala primară 

Făurei Sat și Horia și 2 clase simultane la Surdila Greci) 

                                        3 clase - gimnazial (1 clasă simultan VI-VII, 1 clasă V, 1 clasă VIII) 

Numar de cadre didactice : 3 educatoare 

                                          : 4 invatatori 

                                          : 10 profesori 

Personal didactic auxiliar si nedidactic : auxiliar- 0,50 post secretar, 1 post contabil și 4 posturi 

îngrijitori. 
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Cu o mână de copii şi cu un învăţător care nu avea studii dar ştia să scrie si să 

citească, într-o cameră puţin încăpătoare şi lipsită de mobilierul necesar ia fiinţa in anul 1860 

ŞCOALA PRIMARĂ MIXTĂ SURDILA GRECI. Primul învăţător, Marin Condruţ, a fost angajat 

de săteni să-i înveţe pe copiii lor carte. Lecţiile se făceau într-o cameră a casei de sfat, amenajată 

după posibilităţi cu scaune si lăzi de nisip care serveau drept pupitre. Stabilitatea învăţătorului, in 

acele timpuri, depindea de voinţa satului, astfel că în decurs de 10 ani, între 1860 şi 1870, au 

funcţionat patru invăţători. Din anul 1889, când şcoala primeşte un nou învăţător pe nume Ion 

Gongescu, începe o nouă perioadă plină de realizări. Astfel, la stăruinţele acestuia şi ale primarului 

de atunci, se construieşte pe o porţiune din locul destinat bisericii primul local de şcoală zidit din 

paiantă şi acoperit cu tablă având o sală de clasă şi o cancelarie. Numărul copiilor mărindu-se a 

trebuit ca în anul 1914 să se infiinţeze postul al doilea care a fost încredinţat preotului învăţător Radu 

Stanciu. Odată cu înfiinţarea celui de al doilea post s-a simţit nevoia unui alt local de şcoală, 

construit în anul 1915. Noul local a fost ales în centrul satului şi avea 2 săli de clasă, o sală de intrare 

( hol), o cancelarie şi o locuinţă aparte pentru director. Este construită din cărămidă si acoperită cu 

ţiglă având ca plan tipul “ Casei Şcoalelor “ a lui Spiru Haret. În perioada 1940 – 1966 exista 

internat şi cantina, şcoala deservind şi populatiile şcolare din Făurei Sat si Vizireni. 

O nouă mărire a spatiului şcolii se realizează în anul 1973, sub acesta forma rămând 

până in anul 2003 cand are loc o reabilitare a şcolii . Lucrarile de reabilitare au fost realizate in 

cadrul Programului Guvernamental de Reabilitare Scoli in cofinantare cu Banca Mondiala . Acum 

putem spune ca scoala noastra functioneaza, din punct de vedere al infrastructurii, la nivel european. 

Avem o mare dezamagire ca in cadrul proiectului nu au fost incluse toate salile de 

clasa, luandu-se acesta masura datorita numarului mic de elevi dar si a neimplicarii , in acel moment, 

a comunitatii locale..Mobilerul scolar nou a fost achizitionat prin intermediul Inspectoratului Scolar 

Judetean Braila fiind in valoare de 200 milioane lei. In vara anului 2004 s-a accesat programul 

Unitatii de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural prin comandarea materialelor 

auxiliare tiparite pentru clasele V-VIII in valoare de 464 dolari. 

Tot in vara anului 2004 scoala noastra a fost invitata de Scoala cu clasele I-VIII 

Mircea Voda, judetul Braila sa participe la Scoala de vara organizata de Centrul Educatia 2000+ la 

Sinaia in cadrul proiectului “ Educatia civica a elevilor de gimnaziu prin activitati extrascolare cu 

caracter interdisciplinar“ .  
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ANALIZA REZULTATELOR ANULUI TRECUT 

Probele scrise al Evaluării Naționale au fost organizate la nivelul unității noastre 

școlare conform metodologiei în vigoare. Comisia pentru organizarea și desfășurarea Evaluării 

Naționale a fost alcătuită conform legii. Nu au existat incidente în organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale. Programul de pregătire suplimentară pentru elevii clasei a VIII-a a fost avizat și 

afișat încă din luna septembrie și adus la cunoștința părinților. Din cei 7 elevi înscriși în acest an 

școlar în clasa a VIII-a toți elevii au promovat. Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională 

a fost 100 %. Media clasei la ambele discipline a fost : 7.40 la limba și literatura română și 7.01 la 

matematică. 

Toată lumea doreşte să se informeze şi să se perfecţioneze. Există două cadre 

didactice pensionare (unul încadrat pe postul de educatoare la Grădinița Făurei Sat și unul încadrat 

pe 3 ore de educație tehnologică) la nivelul unităţii dar asta nu îi împiedică să fie la curent cu toate 

noutăţile prin discuţii cu colegii sau studiu individual. Astfel incadrarea la nivel de comuna este de 

17 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliare si 4 persoane incadrate de post nedidactic. Din totalul 

de 17 cadre didactice, în acest an școlar sunt încadrați 6 titulari, 1 titular detașat, 10 suplinitori 

calificati (dintre aceştia 2 sunt pensionari și 1 este personal asociat-preot).  Putem spune ca procentul 

de profesori calificati a fost de 100 %.  Din punct de vedere al formarii  situatia se prezintă astfel: 

din total de 17 cadre didactice avem 2 pensionari (DEF), 5 cadre didactice debutante (1 învățător, 2 

educație fizică și sport,1 profesor documentarist și preotul paroh) iar din aceștia 4 sunt înscriși pentru 

Def 2015 ( au promovat doar 2), 3 cadre didactice cu definitivatul din care : înscrise pentru susținere 

grad.II 2015- 2 persoane și grad.II 2016- 1 persoană, 3 cu gradul II și 4 cu gradul I. Responsabilul cu 

formarea şi-a consiliat colegii cu privire la programele de formare, metodologiile în vigoare, 

calendarul mişcării personalului didactic, cursurile susţinute de CCD Brăila. 

Deşi s-au făcut demersuri nu am reușit să includem structura Făurei Sat (construită în 

1904) în cadrul proiectelor Ministerului de reabilitări școli nici  în acest an şcolar dar clădirea 

Grădiniţei Făurei Sat este înscrisă pe lista unităţilor de învăţământ preşcolar ce urmează a fi 

reabilitate. Cu fondurile Primăriei Surdila Greci au fost realizate mici lucrări de reabilitare la nivelul 

structurilor Horia și Făurei Sat (tâmplărie-uși și ferestre termopan, instalație electrică nouă, parchet, 

căi de acces-trotuare, reparații majore asupra clădirilor). 
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Menționăm și sponsorizările unor agenți economici pentru dotarea cu mochete la 

toate cele trei grădinițe, montarea tâmplăriei termopan la Grădinița Surdila Greci, pentru activitățile 

de Sf. Nicolae (Ziua școlii- dulciuri pentru preșcolari și elevi) și sponsorizările de 5000 lei pentru 

organizarea Concursului Interjudețean de Matematică  Rural Math ediția a IX-a (cu 250 de elevi 

înscriși din județele Brăila, Buzău, Călărași și Ialomița) dar și implicarea întregului personal al 

Primăriei Surdila Greci în desfășurarea activității școlii (activități școlare, extrașcolare, proiecte).  

Tot ca o dovadă a bunei colaborări școală-comunitatea locală amintim organizarea de 

către școala noastre în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Primăria Surdila Greci a 

Concursului Interjudețean de Matematică Rural Math ajuns la cea de a noua ediție în 2015. 
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CONTEXTUL NATIONAL, OBIECTIVE SI PRIORITATI LA NIVEL REGIONAL SI 

LOCAL 

Invatamantul romanesc trebuie sa contribuie prin oferta educationala si calitatea 

formarii profesionale a absolventilor la dezvoltarea durabila a comunitatilor in conditiile asigurarii 

coeziunii economice si sociale : -adaptarea planificarii educationale la nevoile de dezvoltare 

economico-sociala durabila la nivel local, regional si national precum si la interesele si nevoile de 

educatie si formare a elevilor. , cresterea calitatii actului educational ca baza a succesului insertiei 

socio-profesionale a absolventilor 

Strategia Uniunii Europene privind ocuparea fortei de munca ofera un cadru strategic 

cheie pentru planificarea pe urmatoarele directii : 

�  Capacitatea de ocupare a unui loc de munca , 

�  Antreprenoriat (dezvoltarea intreprinderilor si a spiritului antreprenorial 

�  Adaptibilitatea (promovarea flexibilitatii si a adaptibilitatii) 

�  Sanse egale 

Romania a adoptat activ obiectivul integrarii in Uniunea Europeana, analiza 

socioeconomic a gradului si potentialelor de dezvoltare precum si a problemelor existente a condus 

la definirea in cadrul Planului National de Dezvoltare pentru perioada 2002-2005 a urmatoarelor axe 

nationale prioritare de dezvoltare:. 

� Dezvoltarea sectorului productiv si a serviciilor conexe, intarirea 

competitivitatii activitatilor economice si dezvoltarea sectorului privat; 

� Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii; 

� Intarirea potentialului resurselor umane, a capacitatii fortei de munca de a se 

adapta la cerintele pietei si imbunatatirea calitatii serviciilor sociale; 

� Sprijinirea agriculturii si a dezvoltarii rurale; 

� Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului; 

� Stimularea cercetarii stiintifice si a dezvoltarii tehnologice, inovarii 

comunicatiilor, tehnologiei informatiei si crearea societatii informationale; 
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� Imbunatatirea structurii economice a Regiunilor.Sprijinirea dezvoltarii 

regionale echilibrate si durabile;  

Contextul de politici la nivel regional : Braila este inclusa in Regiunea de dezvoltare 

Sud-Est, zona de restructurare industriala IV impreuna cu judetele Tulcea si Constanta . 

� Caracteristicile zonei : 

� Concentrarea masiva a unitatilor de productie cu peste 1000 salariati si un 

somaj foarte ridicat din cauza reculului economic; 

� Existenta unei diversitati de unitati economice: 

o Constructii de masini(Braila) 

o Prelucrarea primara a minereurilor(Tulcea) 

o Industrie navala 

o Confectii textile 

o Prelucrarea lemnului 

o Industrie alimentara 

� Cadrul favorabil dezvoltarii turismului de agrement (vanatoare, pescuit-Insula 

Mica a Brailei, Insula Mare a Brailei, lacul Jirlau, padurile de la Viisoara si de la Camenita); 

� Rezervatia Biosferei Delta Dunarii reprezinta o atractie de o mare valoare 

stiintifica si cu un potential turistic ridicat; 

� Piaţa forţei de muncă este influenţată în mare măsură de scăderea continuă a 

populaţiei. În anul 1999 populaţia judeţului Brăila a înregistrat o scădere de 0,5% faţă de anul 1997 

şi 0,4 % faţă de 1998 dar cu 4,2% faţă de 1991, anul când populaţia atins cel mai înalt nivel – 

403.856 locuitori. 

Deplasările în structura ocupării pe sectoare relevă procesul concomitent de 

dezindustrializare şi reagrarizare a acesteia, capacitatea modestă a sectorului de servicii de a crea 

locuri de muncă pentru populaţia eliberată din industrie. Principalele schimbări în structura ocupării 

rezidă în continuarea procesului de reducere a numărului şi ponderii salariaţilor. Analiza ocupării 
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forţei de muncă în economia brăileană evidenţiază faptul că şomajul în perioada 1998 –2003 a fost 

determinat de insuficienţa cererii efective de forţă de muncă şi de blocajul financiar. 

Comportamentul pe piaţa muncii la nivelul judeţului Brăila, a fost caracterizat de 

următoarele: 

� Menţinerea în continuare a cauzelor care au determinat disponibilizările de 

personal, adică lipsa pieţei de desfacere, lipsa materiilor prime, blocajul financiar, lipsa eficientizării 

activităţii economice, scăderea puterii de cumpărare;  

� Tendinţa unor persoane aflate în şomaj de a se angaja pe o perioadă de timp 

mică pentru a se putea fi reluate din nou în plata indemnizaţiei de şomaj; 

� Unii agenţi economici, în special cei cu capital privat angajau persoanl pe o 

perioadă de probă mai mare decât cea prevăzută de lege, după care din diferite motive renunţau la 

angajarea definitivă, aceştia fiind reluaţi din nou în evidenţă ca şomeri. 

Cadrele didactice ale scolii isi desfasoara activitatea conform prevederilor noului 

curriculum national, curriculum ce isi propune sa raspunda la necesitatile educationale actuale si de 

prespectiva ale societatii romanesti iar pe de alta parte sa participle la compatibilitatea de ansamblu a 

acesteia cu structurile europene. Astfel, Curriculum-ul National doreste sa raspunda in mod adecvat 

la provocarile fara precedent pe care secolul nostru le rezerva tinerilor aflati acum pe bancile scolii. 

Cultura curriculara propriu-zisa a aparut in Romania dupa 1990. Daca inainte de 1990 

programele scolare erau strict disciplinare (programele scolare analitice) astazi disciplinele sunt 

parte integranta din Curriculum-ul National, punandu-se accent pe integrarea in viata sociala si 

profesionala urmatoare .Astfel , sistemul de invatamant romanesc are datoria de a-i pregati pe acestia 

pentru schimbarile existente si viitoare din domeniile : economic, social, politic, cultural, atat pe plan 

intern cat si pe plan international , schimbari dintre care amintim : 

Generalizarea economiei de piata si a sistemului democratic , 

Accesul deschis la informatie a unor segmente din ce in ce mai largi de populatie , 

Cresterea interdependentelor intre societati, culturi si tehnologii pe plan mondial, intr-

un cuvant – globalizarea societatii , 
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Accentuarea specializarii la nivel inalt, concomitent cu flexibilizarea si mobilitatea 

pietii muncii intr-o lume dinamica. 

In acest context noul Curriculum National in Romania reprezinta ansamblul 

experientelor de invatare prin care institutia scolara asigura realizarea idealului educational si a 

finalitatilor invatamantului , asa cum sunt statuate acestea la nivelul Legii Invatamântului . 

Se ofera astfel oricarui tanar sanse reale pentru identificarea si valorificarea deplina a 

propriilor aptitudini si interese. 
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Partea a-II-a : ANALIZA NEVOILOR 

1.Analiza mediului extern 

Factorii externi ce influenteaza viata scolii : 

� FACTORI POLITICO-LEGALI 

• LEGISLATIA MUNCII 

• ACTIVITATEA DE LOBBY 

• ACTIVITATEA PARTIDELOR POLITICE 

• POLITICA MONETARA SI VALUTARA 

• RELATIA SINDICATE-PATRONAT-GUVERN 

• POLITICA FISCALA 

� FACTORI ECONOMICI 

• NIVELUL PRODUCTIVITATII MUNCII 

• MODELE DE CONSUM 

• POLITICA BUGETARA 

• VENITUL DISPONIBIL AL FAMILIEI 

• RATA SOMAJULUI 

• RATA INFLATIEI 

� FACTORI SOCIO-CULTURALI 

• ATITUDINEA FATA DE MUNCA 
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• RATA NATALITATII 

• NIVELUL EDUCATIONAL 

• PROBLEME ETNICE 

• ATITUDINEA FATA DE RELIGIE 

� FACTORI TEHNOLOGICI 

• DOTAREA 

• BAZA MATERIALA 

• INCADRAREA CU PERSONAL 

• STABILITATEA PERSONALULUI 

• NIVELULPREGATIRII PERSONALULUI  
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ANALIZA  PEST 

 

� Factorii  externi care influenţează organizaţia:                                                                          

Factori politici:  

 Oferta politică a Guvernului în domeniul educației-noua Lege a Educației- este constituită în 

jurul următoarelor obiective majore: 

- calitatea ridicată a educației și construirea societății bazată pe cunoaștere; 

- acces egal și aport la educație; 

- descentralizarea și depolitizarea sistemului educativ; 

- transformarea educației în resursă de bază a României; 

- investiția de capital uman considerată ca cea mai profitabilă pe termen lung; 

- reconstrucția învățământului ; 

- combinarea eficientă a educației de elită cu educația generală; 

- informarea partenerilor educaționali și a publicului. 

Factori economici: 

Pe plan național este încurajată politica de dezvoltare a sectorului privat, a industriilor 

mici și mijlocii ceea ce determină diversificarea ofertelor de școlarizare; în plan județean datorită 

diferențelor de dezvoltare economică dintre diferite localități apar dezechilibre ce generează un acces 

inegal la educație. Conștientizarea potențialului economic latent reprezentat de tradițiile și 

meșteșugurile locale poate contribui la stabilirea ofertei educaționale a unităților școlare din zonele 

defavorizate, la stabilizarea forței de muncă în zonele respective, atenuând fenomenul migrației 

forței de muncă. 
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Insuficienta cunoaștere de către absolvenții  clasei a VIII-a și a părinților acestora, a 

tendințelor de pe piața muncii ce  se refelectă în mod negativ asupra opțiunilor în vederea admiterii 

în clasa a IX-a, specialitățile teoretice fiind în continuare mai căutate în detrimentul unor specializări 

oferite de învățământul profesional prin școala de Arte și Meserii, ceea ce determină dificultăți de 

integrare pe piața muncii pentru mulți absolvenți din învățământul liceal fără certificat de 

competențe profesionale.  

Din perspectiva descentralizării financiare și a nevoii de adaptare a ofertei 

educaționale la raportul real dintre cerere și ofertă pe piața muncii, implicarea mediului de afaceri și 

dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici vor fi soluții oportune. De asemenea, restructurarea 

rețelei școlare va ține seama de programele de dezvoltare la nivel local și regional și de nevoile 

pieței muncii. 

Dintre factorii economici enumerati mai sus cei care influenteaza cel mult activitatea 

scolii sunt venitul disponibil al familiei si rata somajului. 

Analiza realizata se bazeaza pe rezultatele obtinute in urma aplicarii unui test pe un 

esantion de 50 de persoane ( familii ale elevilor ), ce reprezinta 29,58 % (alegerea parintilor s-a facut 

aleator). Analizand fisele a rezultat ca in 35 familii nu are loc de munca nici unul din parinti, 

reprezentand 70 % . In 26 % din cazuri munceste numai tatal , in 2 % din cazuri munceste numai 

mama iar in 2 % cazuri muncesc ambii parinti . Veniturile familiilor infuenteaza foarte mult 

confortul elevilor si atitudinea lor fata de educatie. 

Componentele comunitare şi evoluţia lor în timp : 

a) dimensiuni fizice : – suprafaţa - total intravilan comună 180,59 ha din care 87,23 

ha pe sat Surdila Greci 

 - densitatea populaţiei – 4,09 locuitori / ha ( din totalul de 1803 locuitori, 740 sunt in 

localitatea Surdila Greci ) ; 

 - elemente demografice - rata natalităţii 6,9 % , mobilitatea populaţiei a fost in 2003 : 

– 14; populaţia este in majoritate de etnie română şi religie creştin – ortodoxă. 

b) probleme sociale : - şomaj, starea de sănătate, etc - ponderea şomerilor înregistraţi 

în populaţia stabilă la 1 iulie 2004, în vârstă de 18 – 62 ani, a fost, in luna noiembrie 2004 , de 8,2 %  
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c) situaţia economică locală : - resurse - locuitorii satului se ocupă în special cu 

cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, terenurile agricole fiind fertile. Culturile de bază ( 

porumb, grâu, floarea soarelui ) au o pondere mai mare. 

 - structura ocupaţională a locuitorilor satului este bazată pe agricultură, o mică parte 

din ei fiind angajaţi la C.F.R. Făurei şi la societatile comerciale de pe raza comunei. Astfel la nivel 

de sat sunt înregistraţi la Registrul Comertului un număr de 15 agenţi economici ( 10 – profil 

agroalimentar, 2 – morărit, 1 –societate agricolă, 2 –P.F. ) .  

Factori sociali: 

Discrepanța dintre veniturile diferitelor categorii sociale, prejudecățile familiei în 

alegerea unei meserii determină o inegalitate a șanselor tinerilor în obținerea unui loc de muncă, 

respectiv duc la un surplus de forță de muncă în anumite domenii, în detrimentul altora căutate pe 

piața muncii. 

Situația materială precară a famiilor multor elevi, costul relativ ridicat al achiziționării 

rechizitelor, caietelor, și altele, au efecte negative asupra participării la educație, de la dezinteres 

până la absenteism și chiar abandon școlar.  

În această situație, sunt necesare continuarea și extinderea programelor de sprijinire 

socială a elevilor prin acordarea de burse școlare, rechizite școlare gratuite pentru elevii care provin 

din famili cu venituri reduse,  produse lactate și de panificație pentru copii preșcolari și pentru elevii 

din clasele I-IV, transport școlar în funcție de reorganizarea rețelei școlare, derularea programelor 

EURO 2000 în vederea achiziționării de calculatoare și bani de liceu pentru elevii din famiile 

defavorizate socio-economic. 

În ceea ce privește măsurile adresate grupurilor vulnerabile care nu au finalizat 

educația de bază, a început extinderea ofertelor de educație de tip „A doua șansă” la nivelul 

învățământului primar. Pentru elevii care aparțin minorităților naționale-rromi, s-au acordat locuri 

speciale la admiterea în clasa a IX-a. 

Factori tehnologici: 

În contextul actual postaderare, când asistăm la infuzie informațională  și de 

tehnologie avansată, ceea ce va determina o restructurare a mediului economic și de afaceri, 
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continuarea procesului de informatizare a unităților de învățământ este o prioritate strategică a 

M.Ed.C.T.S. Prin  SEI a avut loc dotarea unităților liceale cu rețele de calculatoare performante, 

implementarea AEL s-a realizat și la gimnaziu, ca și instruirea profesorilor în utilizarea softului 

educațional, iar în prezent se continua să se asigure dotarea unităților școlare gimnaziale cu rețele de 

calculatoare. 

M.Ed.C.T.S. a derulat programe de dotare a bibliotecilor școlare, a laboratoarelor 

școlare, a cabinetelor de logopedie și de consiliere psihopedagogică, programe de dotare a unităților 

de învățământ cu echipamente și material sportiv. 
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ANALIZA MEDIULUI INTERN : ANALIZA SWOT 

S = PUNCTE TARI 

1. scolarizarea tuturor copiilor de varsta scolara neinregistrandu-se cazuri de abandon scolar , 

2. relatiile interpersonale ( profesor – elev , conducere – subalterni, profesori-profesori) existente 

favorizeaza crearea unui climat educational deschis stimulativ , 

3. interesul crescut al cadrelor didactice spre perfecționare și formare continuă 

4. inexistenta cazurilor de indisciplină majore , 

5. atmosfera în școală este una destinsă, de încredere, colaborare și muncă în echiăî, 

6. Curriculum national aplicat prin respectarea metodologiei, 

7.  colaborare foarte bună cu primaria, politia, biserica , 

8. buna colaborare cu scolile vecine , 

9. Scoala dispune de material curricular (planuri de invatamant, programe scolare, manuale, ghiduri , 

culegeri ), 

10. Stategii didactice care pun in valoare potentialul elevilor , 

11. existenta mijloacelor I.T utilizate în administrație și de către cadrele didactice, 

12.  existenta cadrelor didactice cu atestat in utilizarea calculatorului. 

13 . asigurarea transportului scolar pentru elevii navetisti care studiază la Școala Gimnazială Surdila 

Greci cât și pentru elevii din comună care studiază la Liceul G. Vâlsan Făurei (nivel liceal). 

14. existența R.O.I. și respectarea lui atât de către cadre didactice cât și de către 

elevi. 

15. organizarea unui Concurs Interjudețean de Matematică (Rural Math) cu peste 230 de elevi 

participanți din 5 județe. 



20 

 

  

W = PUNCTE SLABE 

1. neincluderea in cadrul programului de reabilitare a 2 sali de clasa care actual sunt folosite pentru 

procesul de educatie- la Școala Surdila Greci 

2. lipsa fondurilor alocate de către Guvern pentru reabilitarea structurilor Făurei Sat și Horia. 

3. material didactic insuficient si depasit, 

4. rezultate la examenele nationale sub media pe judet , 

5. slaba implicare a unor cadre didatice în aplicarea metodelor activparticipative 

6. lipsa cabinetului de consultanta psihopedagogica si consiliere scolara , 

7. oferta de CDS nu satisface integral nevoile elevilor, 

8. personal nedidactic insuficient, 

9. lipsa unor programe de parteneriat cu scoli din strainatate (Programul Comenius ) 

10. inexistenta legaturilor de parteneriat cu ONG , 

 

O = OPORTUNITATI 

1. intalniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs favorizeaza impartasirea 

experientei , cresterea coeziunii grupului si o comunicare mai buna , 

2. existenta cadrelor didactice devotate scolii si meseriei alese , 

3. identificarea oportunitatilor de formare continua a cadrelor didactice (varietatea de cursuri 

organizate Casa Corpului Didactic Braila), 

4. intalniri frecvente cu parintii de cate ori este cazul , 

5. sprijinul Primarie in accesarea programelor de dotare a unitatilor scolare 

6. posibilitatea antrenarii elevilor si parintilor in activitati productive si de intretinere a scolii , 
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7. disponibilitatea de a realiza parteneriate cu alte scoli , 

8. folosirea deschiderii actualei primarii pentru colaborare , 

9. cererea exprimata de Consiliul reprezentativ al Elevilor privind desfasurarea de actiuni comune 

parinti – profesori – elevi , 

10. asistenta de specialitate in realizarea de proiecte in parteneriat ,  

11. baza materiala in continua dezvoltare, 

12. realizarea de programe de pregătire specială pentru evaluarea națională dar și pentru elevii cu 

rezultate slabe la învățătură 

 

T = AMENINTARI 

1. schimbarea frecventă a legislației școlare și cerințe din ce în ce mai restrictive care din păcate nu 

țin cont de interesele școlii și cauzează bulversări de programe/orientări care necesită personal mai 

bine pregătit și dotări performante, 

2. nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor poate conduce la slaba implicare a parintilor in 

viata scolara , 

3. posibilitatile financiare ale locuitorilor comunei sunt limitate, 

4. scaderea populatiei scolare , 

5. fluctuatia cadrelor didactice , 

6. dezinteres fata de studiu manifestat de parinti si elevi , 

7. baza materiala insuficienta la structuri, 

8. cresterea numarului de elevi cu probleme materiale , 

9. lipsa unor meseriasi autorizati pe raza comunei . 

10.Statutul social marginalizat al cadrelor didactice; 
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11.Reducerea numărului de elevi şi a numărului de ore pe discipline a determinat existenţa unor 

posturi sau fracţiuni de posturi netitularizabile ocupate de suplinitori; 

12.Criza de timp a părinţilor reduce participarea familiei în viaţa şcoalră, cu implicaţii atât în realaţia 

profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 

 

REZULTATELE ANALIZEI SWOT : 

1. Domeniul curricular : strategie de diversificare ST de utilizare a punctelor tari pentru a reduce 

amenintarile , 

2. Domeniul resurselor umane ; strategie agresiva prin folosirea punctelor tari si a oportunitatilor 

pentru ameliorarea punctelor slabe si a amenintarilor , 

3. Domeniul resurselor materiale si financiare : strategie de reorientare WO prin folosirea 

oportunitatilor pentru a imbunatati punctele slabe , 

4. Domeniul relatiilor comunitare si de parteneriat : strategie de reorientare prin folosirea 

oportunitatilor pentru a imbunatati punctele slabe 
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OBIECTIVE ȘI ȚINTE STRATEGICE 

 

Ţinte strategice Curriculum  Resurse umane Resurse materiale şi 
financiare 

Relaţia cu 
comunitatea 

1.Urmărirea 

implementării 

reformei 

manageriale în   

toate ariile de 

activitate  

majoră(educativ, 

ştiinţific, 

financiar, 

adminstrativ) 

pentru a dezvolta 

caracteristici 

instituţionale de 

calitate. 

 

- Actualizarea 
ROI; 

- Activităţi de 
îndrumare şi 
control la 
nivelul 
comisiilor şi 
catedrelor; 

- Asigurarea 
cunoaşterii şi 
aplicării Legii 
asigurării 
calităţii; 

- Asigurarea 
cunoaşterii de 
către toate 
cadrele 
didactice a 
formelor 
organizate de 
perfecţionare 

- Programe de 
formare; 

- Organizarea de 
mese rotunde, 
dezbateri pe 
diferite forme de 
activităţi 
manageriale; 

- Accesare de 
proiecte structurale 
şi granturi care să 
susţină activitatea 
de formare; 

-Negocierea unui 
buget care să 
asigure necesarul 
de formare; 

-Multiplicarea 
punctelor de 
formare; 

 

 

-Dezvoltarea de 
parteneriate: cu alte 
unităţi şcolare, cu 
ONG-uri şi cu 
unităţi prestatoare 
de servicii de 
formare; 

 

2.Ridicarea 

nivelului de 

competenţă şi 

performanţă al 

elevilor prin 

actualizarea 

informaţiei 

pedagogice în 

procesul 

instructiv-

educativ; 

- Proiectarea 
activităţilor 
didactice(conce
ptual, acţional, 
evaluativ) 
centrată pe 
formarea şi 
dezvoltarea 
competenţelor; 

- Stabilirea unei 
oferte 
educaţionale 

-Perfecţionare şi 
autoperfecţionare; 

-Participarea la 
cursuri de 
perfecţionare pe 
evaluare; 

- Cursuri de 
formare pentru 
cadrele didactice 
cu performanţe 

- Dotarea CDI cu 
mijloace TIC şi cu 
carte; 

 

 

 

 

 

- Lectorate cu 
părinţii; 

-Parteneriate cu 
instituţii abilitate în 
formarea cadrelor 
didactice; 
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 diversificate şi 
atractive; 

- Utilizarea 
laboratorului de 
informatică în 
predarea 
lecţiilor de tip 
AEL; 

- Implicarea 
mai activă a 
Centrului de 
Documentare și 
Informare în 
procesul 
instructiv-
educativ; 

- Asigurarea 
cunoaşterii şi 
aplicării Legii 
asigurării 
calităţii 

-Proiectarea şi 
realizarea unui 
învăţământ 
incluziv; 

- Proiectarea şi 
realizarea unor 
activităţi în 
spiritul 
întegrării 
europene(cetăţe
nie democratică 
şi 
multiculturalis
m) 

scăzute; 

-Implicarea 
tuturor cadrelor 
didactice în 
stabilirea ofertei 
educaţionale; 

- formarea 
cadrelor didactice 
pentru: realizarea 
CDŞ, folosirea 
metodelor active 
de învăţare, 
evaluare internă; 

- formarea 
cadrelor didactice 
pentru realizarea 
învăţământului 
incluziv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desfăşurare de 
proiecte ce au ca 
scop promovarea 
multiculturalismului 
şi a unui civism 
democratic. 

3.Continuarea 

consolidării şi 

dezvoltării 

-Realizarea 
recensământului 
tuturor copiilor 

-Cursuri de 
formare pentru 
personalul 

- Utilizarea 
judicioasă a 

-Continuarea 
parteneriatelor cu 
primăria şi ISJ în 
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sistemului 

managerial 

administrativ  

 

din comună şi 
şcolarizarea lor; 

-Realizarea 
proiectului 
planului de 
şcolarizare; 

-Realizarea 
proiectului 
schemei de 
încadrare; 

-Realizarea 
proiectului de 
buget şi după 
aprobare 
administrare 
responsabilă şi 
chibzuită; 

-Proiecte de 
modernizare 
prin planul 
anual de 
achiziţii al 
şcolii. 

administrativ; 

- Realizarea 
procedurilor 
legale pentru 
menţinerea 
cadrelor didactice 
performante; 

-Cursuri de 
formare 
financiare, de 
achiziţii publice 
etc.; 

-Implicarea 
cadrelor didactice 
în achiziţionarea 
echipamentelor 
necesare în 
laboratoare şi 
cabinete. 

fondurilor primite; 

-  Refacerea 
gardului şcolii; 

-Realizarea 
gardurile pentru 
toate structurile; 

 

vederea reabilitării 
structurilor Făurei 
Sat și Horia; 

- Sprijin din partea 
Ministerului 
educației prin 
alocare de fonduri 
care să asigure 
derularea 
proiectului de 
reabilitare. 

  

4. Creşterea 

calităţii educaţiei 

şi promovarea 

imaginii şcolii în 

comunitate, la 

nivel judeţean şi 

naţional 

 

-Programe 
pentru 
dezvoltarea 
bazei materiale; 

-Includerea în 
cadrul 
lectoratelor cu 
părinţii a unor 
teme adecvate 
relaţiei 
comunitate-
şcoală; 

-Facilitarea 
cunoaşterii 

-Formarea 
consilierului 
educativ;  

- Derularea unor 
activităţi care să 
se adreseze  
părinţilor cu 
participarea unor 
factori 
responsabili pe 
diferite paliere ale 
vieţii sociale. 

- implicarea în 
număr cât mai 

- Procurare de 
mijloace audio-
video; 

- Fonduri de la 
buget pentru 
promovarea 
imaginii şcolii în 
comunitate (pliante, 
panouri, CD); 

  

-Postarea pe site-ul 
şcolii a 
documentelor de 
interes public; 

-Parteneriate 
diverse. 
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problemelor 
comunităţii prin 
legătură 
permanentă cu 
Primăria, ISU, 
Biserica, ONG-
uri. 

mare a părinților 
pentru buna 
organizare și 
desfășurarea a 
Concursului 
Interjudețean de 
Matematică Rural 
Math 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


