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I. DIAGNOZA  MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  AL 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

  A. Indicatori  de  structură  şi  de  context 

        A.1 Informaţii generale privind unitatea   

Comuna Gropeni este una dintre cele mai vechi localități ale județului. După 

cele mai recente documente publicate, comuna este pentru prima dată atestată 

documentar în anul 1570  cu prilejul unui recensământ efectuat în Raiaua Brăilei. 

(Mihai Maxim ,O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din 

arhivele turceşti”, vol I. Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012) 

În lucrarea menţionată se precizează că: ”Necredincioșii din Brăila și 

necredincioșii satelor pe nume Zerneș (Zărnești – Bertești) și Tufeș (Tufești) și 

Kesanca (Kisalica – probabil Odaia Viziru) și Baldovineș (Baldovinești) și 

Gropen (Gropeni) aflate în împrejurimi și supuse ei (Brăilei), din vechime sunt  

scutiţi de zeciuiala” (datorată) șeriatului și de dările cutumiare, consecinţă a 

faptului că  meremetiseau și reparau din taliyan-ele de stat ale portului Brăila și 

barkan-ul cetății Brăila și mai obișnuiau ei să execute și serviciile celor 24 de 

vozari ( persoane care asigurau serviciile de trecere a râului) necesari schelei și 

aproape toate celelalte slujbe de stat.  Se mai menţionează în aceeaşi lucrare 

situația ”morilor împărătești” în număr de 8 concesionate încă din 1551 lui 

MirceaCiobanul. 

           Și școala se numără printre cele mai vechi din județ. Și Nae Vasilescu, 

autorul unei lucrări cu caracter documentar, editată  în anul 1929 și Învățătorul 

Bogoi Ion, autor al primei monografii a comunei ( Arhivele Primăriei Gropeni) 

menționează existența școlii în anul 1830. 

Certă, prima atestare documentară o consemnăm în anul 1829.  În urma 

războiului ruso-turc dintre anii 1828-1829,  teritoriul fostei Raiale Brăila revine 
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la matca sa, Ţara Românească, după aproape 300 de ani (1540-1828). Fără a mai 

aștepta încheierea Tratatului de Pace de la Adrianopol noile autorităţi trec foarte 

repede la realizarea măsurilor necesare pentru asigurarea dezvoltării societăţii 

româneşti.  Învăţământul era una dintre priorităţi.  La 25 mai 1829 era adresată  

Cârmuirii Brăila de către Subcârmuirea Plășii Bălți solicitarea de a fi ajutată cu 

fonduri pentru începerea construcției școlii și în comuna Gropeni. Documentul 

se găsește la   Arhivele Statului Brăila, Fond Prefectura Județului Brăila. 

Dosarul 239/1839, fila 116.  

Putem considera acest document ca actul de naștere al Școlii Gropeni. 

La acea dată, ”Școala funcționa  în casă de sfat, pregătită cu toate cele 

necesare. Erau înscriși 12 elevi. Cursurile au început pe 7 decembrie, când a luat 

sfârșit din lucru... Învățător era Ștefan Petrache".  

 Referitor la anul construirii primului local de școală,  facem mențiune că  

în "Registrul de Inspecțiuni" cu nr. 12 din arhiva școlii în procesul verbal nr. 23 

din 25 octombrie 1905, este menționat anul 1869. În anul 1908 se construiește 

un al doilea local. Urmează al treilea cu 4 săli de clasă în anul 1926 . În anul 

1953 se construiește în satul Gropenii Noi un alt local cu 2 săli de clasă. Iar în 

anul 1963 se inaugurează  un altul cu două nivele, cu 8 săli de clasă, un laborator 

și spații aferente necesare. În anul 1973 se construiește localul grădiniței cu 8 

săli de clasă şi spaţii eferente. 

Primul absolvent al unei instituții superioare de învățământ ( teologie) este 

consemnat la anul 1911 Țiripa Chivu. Până în anul 1989 –considerat ca   anul de 

naștere sunt consemnați în monografia școlii 155 de absolvenți ai învățământului 

universitar. 

Patru  dintre cele șase  localuri ale școlii au fost modernizate, în ultimii 10 

ani,  cu fonduri de la Banca Mondială ( unul) și din fondurile UAT Gropeni 

celelalte. 
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          A.2  Analiza P.E.S.T.E.  

 De remarcat, de la bun început, lipsa de unitate, coerenţă, consecvenţă a 

partidelor politice în politica de dezvoltare a învăţământului. Continuu, sistemul 

de învăţământ se confruntă cu alte şi alte măsuri- unele chiar contradictorii. An 

de an, nu se respectă procentul din PIB ce trebuie alocat învățământului. 

Comuna Gropeni are o populaţie de 3440 de locuitori şi o  suprafaţă de 

10077 ha ( în intravilan 2227 ha). Are 1515 de case în care gospodăresc 1620 de 

familii. 

Primăria comunei a realizat în anul financiar trecut venituri totale încasate 

în valoare de 5292973,28 asigurând finanţarea suplimentară a  activităţii şcolii 

fără nicio disfuncţionalitate. Mai mult, pe parcursul ultimilor patru ani,  a 

asigurat derularea unor activităţi de investiţii în şcoală de peste 300000 de lei.  

Activitatea economică preponderentă a locuitorilor comunei este 

agricultura. Pescuitul și apicultura sunt bine reprezentate 

Pe raza comunei îşi desfăşoară o bună parte din activitate grupul „Marex”.  

În fermele de porci de pe raza comunei sunt crescuţi 120000 de porci anual (al 

doilea crscător de porci din ţară). Entitatea economică amintită desfăşoară şi o 

activitate agricolă de cultură a plantelor pe o suprafaţă de peste 2000 ha  

( parte-proprietatea, parte-domeniul ADS) 

Societatea  a înregistrat, în ultimii doi ani, dezechilibre financiare 

deosebite  dar rămâne un factor cu implicaţii deosebite în dezvoltatarea socială 

şi economică a comunei. 

În zona limitrofă a comunei îşi mai desfăşoară activitatea un alt  agent 

economic de anvergură naţională S.C. AGRICOST ce administrează  Insula 

Mare a Brăilei. Pe o suprafaţă de 55682 de ha, îşi desfăşoară activitatea în jur de 

1000 de angajaţi,   organizaţi  în 33 de ferme vegetale realizând o agricultură 

modernă la cele mai înalte cote tehnologice. 
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Tot în zona limitrofă a comunei se află Parcul Natural Balta Mică a 

Brăilei. Cu o suprafașă de 24555 de ha, Parcul Natural. Balta Mică a Brăilei este 

ultimul vestigiu rămas în regim natural de inundație pe cursul inferior al 

Dunării, după desecarea fostei Delte Interioare (Balta Brăilei și Balta Ialomiţei), 

care conservă în prezent complexe de ecosisisteme acvatice și terestre într-o 

forma apropiată de cea inițială. Declarată sit Ramsar, parcul reprezintă o zonă 

umedă de  un interes științific deosebit și se află sub protecția unor legi naționale 

și internaționale. 

Actuala legislaţie a muncii: cu multe plusuri dar lipsită de claritate în 

unele direcţii permite pseudovalorilor să se „ afirme”.  

Populaţia şcolară este într-o regresie continuă-acest aspect se va greva 

asupra fluctuaţiei de cadre didactice, implicit asupra calităţii activităţii 

instructiv-educative. Ponderea familiilor în care cel puţin un părinte are studii 

superioare  este de la an la an tot mai mare.  2 % dintre aceştia au studii 

superioare, în prezent. 

În comună, trăiesc cca 140 de rommi. La ultimul recensământ ei s-au 

declarat români, sunt  relativ  integraţi in viaţa comunităţii. 10% dintre elevii 

şcolii provin, în prezent, din aceste familii. Dintre aceştia cei mai mulţi reuşesc 

să desfăşoare o activitatea şcolară firească, unii, chiar au performat. 

De asemenea, mulţi cetăţeni au convingeri religioase diferite ( penticostali 

şi baptişti)  de majoritatea populaţiei (  de orientare ortodoxă). Relaţiile dintre 

aceştia sunt de toleranţă, de respect reciproc. 

Şcoala dispune de 6 corpuri de clădire. Dintre acestea: 

- Unul este dezafectat din anul 2010, ca urmare a desfiinţării 

învăţământului în condiţii de simultaneitate ( Gropenii Noi) 

-   Unul – localul propriu zis al grădiniţei – este în curs de reabilitare. 

  -   Celelalte trei sunt modernizate, cu fonduri de la Banca Mondială 

( unul) şi locale(celelalte). 
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Clasele sunt spaţioase, luminoase, cu un ambient plăcut, cu unele 

standarde ridicate (igienizate,  grupuri sanitare in interior, izolaţie termică bună, 

conexiune internet multiplă, cabinet de informatică şi centru de documentare şi 

informare, ). 

O iniţiativă luată în urmă cu 8 ani de către  colectivul unei clasae de elevi 

s-a dezvoltat şi poate da un sens activităţii şcolii. Kilometrul de Dunăre 195, 

foare frecventat de locuitori ai comunei sau de cei veniţi în week-end-uri din 

municipiul Brăila, este periodic ecologizat(igienizat)  acum de către alţi elevi ai 

şcolii care  au preluat iniţiativa în parteneriat cu Primăria Comunei Gropeni şi 

mai nou, cu administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei. La acţiunea Let 

s do it,Danube din data de 17 aprilie au participat  la ecologizarea malului 

Dunării  toţi elevii şcolii.. Alături de ei  au fost şi părinţi. 

Comuna Gropeni încă se individualizează între comunele din jur prin 

păstrarea valorilor etnografice şi folclorice şi oferă şcolii o altă o direcţie 

deosebită de acţiune în avtivitatea de dezvoltare a personalităţii elevilor. 

  

      

 

             B. Indicatori de stare   

    Informaţii privind activitatea desfăşurată în perioada 

2012-2016  

Prin procesul didactic desfăşurat în ultimii patru ani în Şcoala Gropeni au 

fost realizate obiectivele, ţintele strategice propuse.  Ca argumente putem 

aminti: rezultatele şcolare consemnate în documentele şcolii, numărul  mare de 

elevi premiaţi la sfârşitul fiecărui an şcolar, rezultatele obţinute de elevii şcolii la 

competiţiile şcolare la care au participat, numărul de credite transferabile 

obţinute de către cadrele didactice ale şcolii în activitatea de formare continuă 

rezultatele obţinute de elevii claselor a VIII-a la examenul de Evaluare 

Naţională, feed back-ul primit de la elevi şi părinţi şi, mai ales, concluziile din 

raportul de evaluare externă ARACIP – evaluare efectuată în ianuarie 2015 .  
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Rezultate obţinute la examenele de Evaluare Naţională 

( medii, în procente, peste 5)  

Anul Procent de 

promovare pe 

şcoală 

Procent de 

promovare pe 

judeţ 

Procent de 

promovare pe 

ţară 

2012 40,74% 75% 78,5% 

2013 80,55% 88,86% 75,89% 

2014 95,23%  87,14% 70,90% 

2015 92,85% 92,4% 79,3% 

2016 88,88% 89,2% 75,1% 

 

 De remarcat că în ultimii trei ani Judeţul Brăila s-a situat pe primul loc pe 

ţară 

Rezultatele obţinute  în anii anteriori au fost şi rezultatul preocupărilor 

susţinute ale cadrelor didactice pentru  formarea şi dezvoltarea profesională. De 

subliniat în acest sens că dintre cele 16 cadre didactice titulare ale şcolii 14 au 

gradul didactic I şi 2 au gradul didactic II 

 Experienţa la catedră a acestora este de asemenea de remarcat – peste 15 

ani, iar şapte dintre cadre au peste 30 de ani de activitate didactică. În ultimii 

patru ani au fost susţinute şi promovate examenele pentru obţinerea gradelor 

didactice de către 13 profesori, după cum urmează: cinci profesori au obţinut 

gradul didactic I, doi profesori au obţinut gradul didactic II şi şase profesori au 

obţinut definitivatul în învăţământ.  

Alături de cadrele titulare ale şcolii au mai funcţionat de-a lungul celor 

patru ani şcolar, 37 de cadre didactice. Cele mai multe au fost debutante sau cu 

gradul didactic definitiv. Doar trei nu au fost calificate. Multe dintre acestea au 

funcţionat pe fracţiuni de normă. Foarte puţine au funcţionat doar un singur an. 

 Activitatea tuturor cadrelor  a fost apreciată deoebit de către consiliul de 

administraţie, în fiecare an şcolar. 

Fişa de evaluare privind nivelul de realizare a indicatorilor de realizare a 

indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică  realizată în urma evaluării externe ARACIP din anul şcolar 2014-

2015,30-31 ianuarie, în cadrul Proiectului    ID 133316 
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Nr. 

crt 

Indicatori de performanţă Calificativul acordat
1
 

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi managerial 

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 

FB  

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FB 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă FB 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. 

FB 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi B 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în 

timpul desfăşurării programului 

B 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. FB 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FB 

10 Dotarea spaţiilor şcolare B 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FB 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare FB 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative FB 

                                                           
1
 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona 

calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 
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14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FB 

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare FB 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare B 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare 

FB 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. B 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 

învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

B 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii FB 

c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de conducere FB 

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 

nedidactic 

FB 

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

a)conţinutul programelor de studio 

24 Existenţa ofertei educaţionale FB 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii   FB 

26  Proiectarea curriculumului FB 

27  Realizarea curriculumului FB 

b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare FB 

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi FB 
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extra-şcolare) 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică B 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB 

d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii FB 

33 Execuţia bugetară FB 

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională  FB 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de                           

asigurare a calităţii 

FB  

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FB 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării FB 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FB 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele educaţionale B 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ FB 
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g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FB 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

42 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 

FB 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 

FB 

 

O notă în plus pentru concordanţa dintre evaluarea internă- realizată de 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unitate şi cea externă realizată de 

experţii ARACIP. Doar la trei descriptori ne-am supraevaluat în raport cu 

evaluarea externă ARACIP, iar la alţi trei descriptori ne-am subevaluat. 

 

 

 

 

             Starea de promovabilitate în perioada 2012-2016 

Anul Elevi 

Înscrişi la sfârşitul 

anului şcolar 

Promovaţi la 31 

august 

 

Abandon şcolar 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

2012 145 158 143 142 2  

2013 164 152 165 135 1 9 

2014 149 146 145 124 2 11 

2015 142 144 138 130 1 10 

2016 141 141 139 123 1 2 
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În perioada amintită au urmat cursurile şcolii aproximativ 280-300 de 

elevi.În procent de circa 98% dintr aceştia la ciclul primar şi 90% la ciclul 

gimnazial au promovat clasa. Îngrijorător este numărul de elevi care , ca urmare 

a nepromovării repetate, au ieşit din sistemul de învăţământ. 

Doar 2% dintre părinţi au studii superioare, 49 % au studii medii, 36,1 % 

au studii gimnaziale şi 12,9 % nu au  studii gimnaziale.  

Şcoala dispune de 17 săli de clasă, un  laborator  de informatică, dotat cu 

zece unităţi PC şi un centru  de informare şi documentare. Activitatea se 

desfăşoară în 4 din vele 6 locaţii (clădiri) .  Suprafaţa spaţiilor  de joacă este 

corespunzătoare pentru efectivul de elevi al şcolii.  

Cursurile s-au desfăşura, începând cu anul ţcolar 2014-2015,  într-un 

singur schimb cu începere de la la ora 8. 

Menţionăm că şcoala are un local cu 8 săli de clasă şi alte spaţii auxiliare 

pentru învăţământul  preşcolar aflat, în prezent, în curs de reabilitatre. În 

condiţiile în care acest local va fi reabilitat lipsa spaţiilor aferente va fi rezolvată. 

Mai mult, în condiţiile în care şcoala nu dispune de o sală de sport s-ar putea 

amenaja o clasă ca sală de sport. Aceasta va avea  consecinţe pozitive asupra 

desfăşurării lecţiilor de ed- fizică, asupra dezvoltarii armonioase a elevilor. 

Un număr redus de elevi  domiciliază în satul Gropenii Noi. Aceştia au 

fost transportaţi zilnic cu microbuzul şcolii.  Tot cu microbuzul şcolii s-a 

asigurat şi, în cea mai mare parte, transportul cadrelor didactice navetiste- 

navetismul fiind o altă problemă cu implicaţii în desfăşurarea calitativă a 

procesului didactic. Nu au fost probleme în decontarea transportului cadrelor 

didactice la serviciu de către U.A.T. Gropeni – în condiţiile în care acestea nu  

au folosit microbuzul şcolii pentru deplasarea la serviciu. 
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Activitatea managerială.  

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul şcolii a avut ca fundament 

elaborarea şi aplicarea -pe baza legislaţiei în vigoare, a proiectului de dezvoltare 

a unităţii pe termen mediu  şi a diagnozei obiective a activităţii anului şcolar 

anterior-  a următoarelor documente şcolare: 

- Programele  manageriale anuale. 

- Programele manageriale semestriale. 

- Programele  de activitate al consiliului profesoral. 

- Programele de activitate al consiliului de administraţie. 

- Programele de activitate ale comisiilor metodice. 

- Programele de activitate ale celorlalte comisii constituite pe diferite 

domenii de activitate la nivelul şcolii. 

 Rezultatele prezentate conduc la concluzia s-a desfăşurat o activitate 

sistemică, fundamentată judicios prin documentele de planificare întocmite, prin 

pregătirea susţinută a fiecărei lecţii, prin respectarea pricipiilor didactice, prin 

utilizarea celor mai adecvate metode şi mijloace de învăţământ, prin realizarea şi 

dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de învăţătură. Rezultatele prezentate s-au 

obţinut şi ca urmare a preocupărilor cadrelor de a antrena elevii în diferite 

competiţii şcolare, organizate la nivel judeţean, naţional sau internaţional 

(Olimpiada de educaţie civică, Olimpiade satelor din sud-est la matematică ). 

Rezultatele frumoase obţinute au confirmat lucrul bine făcut la clasă. 

 Sprijinirea elevilor ce au promovat la limită rămâne o problemă deosebită 

pentru anul acesta şcolar. Fiecare dintre profesorii-învăţători va trebui să-şi 

construiască demersuri particularizate pentru fiecare elev în parte. 
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 Activitatea de formare continuă. 

 Preocuparea pentru dezvoltarea profesională a fost evidentă şi 

caracterizează activitatea  cadrelor din şcoala noastră. În cursul anului şcolar 

trecut, au fost efectuate 12 inspecţii speciale şi curente  pentru promovarea 

examenelor de grad.Toate  au fost apreciate cu 10 sau cu „Foarte bine”. În 

prezent, 11 profesori au gradul didactic I, 10 profesori au gradul didactic II. 

Aceaşi preocupare o consemnăm  pentru activitate a de formare continuă.  

8 profesori au urmat cursuri  pe probleme legate de optimizarea procesului de 

învăţămât organizate de Casa Corpului Didactic Brăila şi instituţii de învăţământ 

superior. 

 

Parteneriatele educaţionale,activităţile extracurriculare. 

Pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare psihică ale elevilor au fost 

realizate în perioada anilor şcolari 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,2015-2016  

o mulţime de proiecte educaţionale în parteneriat cu instituţii de cultură, cu 

organizaţii neguvernamentale. Acestea au fost orientate pe mai multe direcţii: 

cunoaşterea şi perpetuarea valorilor tradiţionale ale comunei, protejarea 

mediului înconjurător, dezvoltarea identităţii elevilor, dezvoltarea personalităţii 

acestora. 

Rezultate mai mult decât notabile, au fost obţinute în direcţia promovorii 

cîntecului şi jocului popular. În colaborare cu Ansamblul folcloric Floricica din 

localitate, cu Centrul de Creaţie Brăila, cu alte şcoli din judeţ şi din ţară au fost 

realizate proiecte deosebite ( „Icoane din bătrâni”, „Lada de zestre”).  Peste 40% 

dintre elevii şcolii au fost cuprinşi în formaţiile ansamblului folcloric de cântece 

şi jocuri populare. Rezultatele deosebite, premiile numeroase obţinute la 

festivaluri folclorice locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale confirmă 

abnegaţia, dăruirea cu care s-a lucrat în această direţie. 
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Protejarea mediului a fost şi este o altă constantă importantă a activităţilor 

de educaţie a elevilor desfăşurate care ne oferă motive de satisfacţie. Inspirat de 

vecinătatea cu Parcul Natural Balta Mică a Brăilei – sit RAMSAR- Proiectul 

educaţional „Kilometrul 195-Kilometrul clasei a IV-a , realizat în partenerial cu 

primăria din localitate şi mai nou cu Administraţia Parcului Natural Balta Mică a 

Brăilei,  împlineşte anul acesta 8 ani. Iniţiativă a unei clase, proiectul s-a 

dezvoltat prin cuprinderea a unui număr tot mai mare de participanţi (elevi şi 

părinţi ai acestora), prin acţiunile derulate: igienizări a zonei amintite, plantări 

de puieţi, colaborări, participări la proiecte similare de anvergură ( Let,s do it, 

România, Festivalul şanselor tale) 

Identitatea Şcolii Gropeni s-a nuanţat tot mai mult şi a căpătat un plus de 

valoare de la an la an prin activitatea de ansamblu realizată. Confirmarea deplină 

am avut-o la adunarea festivă realizată în cadrul Proiectului „Şcoala Gropeni- 

185 de ani de existenţă, organizată pe 31 mai 2014, cînd cei peste o sută de foşti 

elevi şi profesori ai şcolii au relevat şi recunoscut meritele, locul şcolii de-a 

lungul anilor în viaţa comunităţii, în misiunea avută. Proiectul, în colaborare cu 

primăria, cu Casa Corpului Didactic Braila s-a derulat pe parcursul anului şcolar 

2013-2014.. 

 Să subliniem însă că nu am reuşit încă să antrenăm elevii şcolii în 

proiecte, parteneriatecu deschidere internaţională. Realizările, potenţialul 

demonstrate prin proiectele menţionate trebuie să constituie imboldul necesar în 

această direcţie. 

 

Baza materială 

 Infrastructura şcolii, cu dotarea existentă, a susţinut corespunzător. 

procesul didactic. Au fost asigurate conditiile de microclimat necesare, 

mobilierul a fost permanent reînnoit şi  conform particularităţilor de dezvoltare 

fizică ale fiecărei clase. 
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Din cele 4 corpuri de clădire 3 au avut avizul sanitar de funcţionare, 

Pentru cel de al patrulea corp nu am primit avizul ca urmare a amplasării la 

distanţă a grupului sanitar. Problema a rămas nerezolvată si pentru acest an. 

 Şcoala dispune de un fond de planşe, hărţi şi alte materiale care pot 

susţine in buna parte necesarul demonstrativ prevazut de curricula.Spaţiul de 

depozitare a acestora trebuie insa reorganizat pentru a se realiza o accesare 

rapidă. 

 Laboratorul de informatica  dotat cu 10 unitati au fost  functionale. Parte 

din ele sunt însă depăşite moral şi trebuie rapid înlocuite şi asigurat câte un PC 

pentru fiecare elev. 

 Centrul de Documentare si Informare si-a demonstrat viabilitatea. S-au 

realizat activitati specifice, s-au asigurat conditiile de informare, documentare 

pentru elevi.  

 Biblioteca scolii cu cele 5812 volume din dotare a oferit elevilor o 

modalitate eficienta de informare, de documentare. De remarcat ca in aceasta 

etapa, a digitalizarii, sunt consemnati, prin fisele de cititor ale bibliotecii, un 

numar de 270 de utilizatori dintre care 242 sunt cititori activi. De semnalat însă 

numărul mic de titluri solicitate de către elevi. Doar 300 de titluri.  Fondul de 

carte al bibliotecii a fost mult îmbogăţit prin achiziţionare de carte nouă în 

valoare de peste 3000 lei în ultimii ani. 
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C. ANALIZA S.W.O.T. 

 

 

PUNCTE TARI: 

 

 Pregătirea profesională ridicată 

a cadrelor didactice, evidenţiată 

prin gradele didactice 

obţinute.Din cei 16 titulari ai 

şcolii 14 au gradul didactic I, 

două au gradul didactic II 

Absolvirea unor cursuri de 

formare continuă. 

 Creşterea prestigiului şcolii pe 

plan local şi nu numai prin 

rezultatele obţinute în 

activităţile curriculare şi 

extracurriculare. 

 Antrenarea unui număr mare de 

elevi în cadrul concursurilor 

şcolare. 

  Rezultatele deosebite obţinute  

la concursurile şcolare. 32 de 

elevi recompensaţi, la finele 

anului şcolar 2015-2016 cu 

diploma şcolii „ AD 

AUGUSTA!” 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Puţini profesori sunt implicaţi 

efectiv în viaţa comunităţii locale, 

ca urmare a navetismului;  

 Număr mare de cadre care fac 

naveta. 

  Lipsa de continuitate a activităţii 

la clasă a cadrelor didactice  ce au 

funcționat în ultimii 20 de ani., ca 

urmare a mobilității accentuate. 

  

 Reticenţă în susţinerea unor lecţii 

deschise; 

 Starea materială precară a unor 

familii.  

 Utilizarea insuficientă a 

materialelor didactice,  

 Starea morală a PC-urolor  

laboratorului de informatică. 

 

 Spaţiul redus  pentru păstrarea 

materialelor didactice. 

 Nefinalizarea lucrărilor de 
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 Frecvenţa bună a elevilor la 

cursuri. 

 Creşterea gradului de  securitate 

în toate spaţiile şcolii, prin 

sistemul de monitorizare cu 

camere video şi cu senzori de 

mişcare şi de fum.. 

 Preocuparea pentru dezvoltarea 

resurselor extrabugetare ale 

şcolii.  

 Condiţiile de recreere pe durata 

pauzelor. 

 Rezultate pe ansamblu tot mai 

bune obţinute de la un an la altul 

confirmate de evaluarea externă 

ARACIP (ianuarie 2015) şi de 

rezultatele deosebite obţinute de 

elevii şcolii care s-au înscris 

pentru susşinerea examenului de 

Evaluare Naţională la sfârşitul 

clasei a VIII-a. În ultimii trei ani 

ne-am situat uşor peste media pe 

judeţ. În condiţiile în care Brăila 

s-a situat neîntrerupt pe primul 

loc pe ţară. 

 Transparența actului decizional. 

 Funcționalitatea optimă a 

serviciilor auxiliare. 

reabilitare a localului propriu-zis 

al grădiniţei. 

 Amenajarea bazei sportive a 

şcolii. 

 Inexistenţa unei săli de sport. 

 Neutilizareea eficientă a 

laboratorului de informatică 

 Neutilizarea mijloacelor și 

materialelor didactice din dotare 

 Număr mare de elevi 

neșcolarizați. 

 Spații însuficiente pentru 

desfașurarea procesului de 

învățământ la standarde europene 

– existența cabinetelor, 

laboratoarelor neoperaționale în 

totalitate datorită funcționării 

acestora ca săli de clasă (fizică, 

chimie, biologie, istorie); 
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 Dotarea și funcționalitatea 

echipametelor de birotică. 

 Efective la un nivel optim ce 

permit  o mai bună tratare 

deiferențiată a elevilor. 

 Realizarea unor proiecte 

educaționale cu impact deosebit 

în dezvoltarea psihică și 

intelectuală a elevilor. 

 Relatiile interpersonale 

(profesor-elev, conducere-cadre 

didactice, profesori-părinţi, 

profesori-profesori etc.) 

existente favorizează crearea 

unui climat educaţional deschis, 

stimulativ, ca rezultat al 

comunicării eficiente şi 

constructive; 

 Starea fizica a spaţiilor şcolare 

şi încadrarea în normele de 

igiena corespunzatoare; 

 Sprijinul constant al comunității 

locale; al administrației locale. 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 

 Deschiderea manifestată de 

organele locale, U.A.T, Primar, 

pentru susţinerea activităţii 

şcolii. 

 

AMENINŢĂRI: 

 

 Perspectiva demografică a 

comunei 

 Situaţia ocupaţională a părinţilor. 

 Grupul sanitar de la corpul D 



21 

 

 Realizarea Proiectului Şcoala 

Gropeni – 185 de ani de 

existenţă 

 Disponibilitatea şi 

responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul 

şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, 

Dispensarul, Căminul cultural); 

  

 Colective cu număr, în general, 

mic de elevi. 

 Varietatea cursurilor de 

perfecţionare şi formare continuă 

oferite de C.C.D. şi de 

universităţi 

 Dezvoltarea economică a unor 

agenţi economici pe raza şi în 

vecinătatea comunei. 

 Perspectiva de valorificare a 

potenţialului turistic al comunei( 

vecinătatea Parcului Naţional 

Insula Mică a Brăilei) 

 Optimizarea accesării 

cunoştinţelor  prin internet. 

 Resurse financiare extrabugetare 

suficiente pentru iniţierea şi 

dezvoltarea unor proiecte. 

 Experienţa profesională a 

cadrelor didactice titulare. Din 

amplasat la distanţă de şcoală ( 

lipsa autorizaţiei sanitare) 

 Spaţiul pentru magazii  

(insuficient şi necorespunzător). 

 Neutorizarea ISU 

 Efective la limită la câteva clase. 

 Cadre didactice cu norma 

didactica în mai multe scoli; 

 Şituația materială precară a 

multor familii dîn comunitate. 

 Diminuarea de la an la an a 

efectivelor de elevi. 

 Neimplicarea în realizarea unor 

proiecte educaționale cu finanţare 

europeană. 

 Număr mare de cadre didactice 

navetiste. 

 Incoerența legislativă privînd 

învățământul. 
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       II. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA Școlii Gimnaziale Gropeni 

      Viziunea  

 Şcoala Gimnazială Gropeni  va fi  o instituție  în slujba comunităţii având 

capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă  şi  principială  pentru toate 

categoriile de copii şi de  a asigura progresul  tuturor elevilor săi, astfel încât 

,,mâine să fie mai buni ca azi”... Construim viitorul copiilor prin iubire, respect 

şi responsabilitate dezvoltând spiritul inventiv, creator. 

 

 

 

 

 

cele 16 cadre, 14 au gradul 

didactic I şi 2 au gradul didactic 

II. 

 Asigurarea unei expertize 

manageriale de calitate: patru 

cadre didactice sunt membri ai 

Corpului Naţional de Experţi în 

Management şi două cadre 

didactice pot asigura o evaluare 

internă de calitate pe 

procedurile ARACIP, ca urmare 

a cursurilor şi experienţei 

dobândite. 
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     Misiunea şcolii    

 Școala Gimnazială Gropeni, prin eforturile reunite ale colectivului de 

cadre didactice, cu sprijinul nemijlocit al părinților și al U.A.T. Gropeni, își 

propune  să devină  ”o școală a comunității”,  o instituţie de învăţământ 

eficientă şi cu simţul proximităţii, să-și îmbunătăţească permanent calitatea 

procesului didactic prin aplicarea de metode moderne , centrarea pe elev, să 

asigure  prin  activităţi curriculare şi extracurriculare însușirea  temeinică a 

conținuturilor  învățării,  să orienteze  întregul proces didactic în funcție de 

perspectivele de dezvoltare ale comunității  locale dar și de tendințele 

dezvoltării naționale, să dezvolte  la elevi valori etice deosebite,  capacități de 

conlucrare, de decizie,  spirit responsabil să asigure o bună finalitate 

activității de instruire și educare a elevilor. 

 

 

 

 

 

               III. DEVIZA ŞCOLII : 

 ”Dacă  nu faci  un pas înainte, rămâi un pas în urmă!” 

                                    Goethe 

 Sub simplitatea cuvintelor scriitorului german se ascunde una dintre cele mai 

puternice motivații ale acțiunii umane: nimeni nu-și dorește să rămână în urmă.           

Preocupându-ne în acest sens, vom întâlni obstacole, le vom depăși, vom face, cu 

siguranță,   ”pasul înainte”! 
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          IV. SCOPURI/ŢINTE STRATEGICE  

 

Ţinta 1:  Realizarea unui învățământ organizat pe principii moderne și 

implementarea  unui învăţământ incluziv 

Ţinta 2:  Eficientizarea procesului de învăţământ prin diversificarea ofertei 

educaţionale curriculare şi extracurriculare  

Ţinta 3. Creşterea şanselor de reuşită scolară  a  elevilor 

Ţinta 4.   Stabilirea şi derularea unor parteneriate/acorduri de colaborare de 

calitate 

 

 

 

              V. ABORDĂRI STRATEGICE  

 Ţinta 1:  Modernizarea procesului de învăţământ şi dezvoltarea 

unui învăţământ incluziv 

 1.1. Opţiunea curriculară 

o parcurgerea curriculumului obligatoriu și asigurarea unui 

dialog susșinut, continuu cu elevii; 

o aplicarea principiilor şcolii  incluzive; 

o pregătirea elevilor în vederea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

1.2.Opţiunea  resurse materiale 

o achiziţionarea aparaturii necesare pentru facilitarea transmiterii 

cunoștințelor. 

o asigurarea materialelor necesare:  pt activitatea de birotică și 

pt activitatea de administrare etc. 

 1.3.Opţiunea  resurse umane; 
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o formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

o Asigurarea unei atmosfere de emulație în cancelarie și în școală. 

o asistenţe la ore. 

 1.4. Opţiunea relaţia cu comunitatea 

o lectorate cu părinţii pentru a  a-i ajuta în optimizarea relației cu 

copiii în scopul realizării sarcinilor școlare.  

 

Ţinta 2:  Eficientizarea procesului de învăţământ prin 

diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare  

 2.1. Opţiunea curriculară 

o  diversificarea curriculumului în funcţie de nevoile şi cerinţele 

actuale prin următoarele strategii.  

o realizarea   de   programe   personalizate,   atractive   pentru   

disciplinele opţionale oferite; 

o promovarea valorilor  moral-civice,    culturale    specifice    

societăţii democratice;  

o asigurarea și accentuarea  interdiscisplinarităţii şi  a 

transdisciplinarităţii ; 

o proiectarea şi dezvoltarea  CDȘ în scopul asigurării de  

competenţe în domenii diverse: educaţia în spiritul comunicării 

interculturale, educaţia informaţională, educaţia economică, 

educaţia antreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, 

educaţia estetică şi cultivarea sensibilităţii, educaţie rutieră; 

o proiectarea şi dezvoltarea  CDȘ având în vedere particularitățlle 

economice și etnologice ale comunei. 

o formarea deprinderii de a lucra în echipă, integrarea în 

grupuri sociale, comunicarea argumentativă; 
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o formarea capacităţilor de a aborda complet o problemă, de a 

formula idei şi a testa soluţii; 

 2.2.Opţiunea  resurse materiale 

o reasigurarea sălilor de clasă cu mobilier funcţional şi ergonomic; 

o dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu aparatură şi echipamente 

moderne; 

o atragerea de noi sponsori şi derularea unor proiecte de finanţare; 

o colaborarea cu agenţi economici, realizarea unor acorduri de parteneriat. 

2.3.Opţiunea  resurse umane 

o asigurarea unui climat propice pentru muncă , pentru realizarea profesională; 

o dezvoltarea aptitudinilor  pedagogice ale cadrelor didactice ; 

o valorificarea la maximum a cadrului legislativ  în domeniul formării şi 

perfecţionării cadrelor; 

o stimularea participării cadrelor didactice la concursuri pentru obţinerea de 

burse , pentru dezvoltarea unor proiecte educationale de amploare; 

o formarea continuă a personalului angajat la nivelul unităţii şcolare, cât şi prin 

actiuni specializate); 

o acordarea de premii şi distincţii cadrelor didactice pentru performanţele 

obţinute; 

o iniţierea de activităţi de consiliere şi de orientare a cadrelor didactice, 

activităţi cuprinse în proiecte de finanţare ale  unităţii şcolare şi derulate în 

cadrul acestor programe; 

o implicarea elevilor în diverse activităţi extracurriculare coordonate de cadre 

didactice sau de elevi; 

o atragerea fostilor elevi ai scolii care au realizat succse  in sustinerea 

activitatii scolii.  

o formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare, dobândirea încrederii în 

sine  şi în reuşita personală. 

 2.4. Opţiunea relaţia cu comunitatea 
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o mediatizarea rezultatelor şi reuşitelor scolii; 

o sensibilizarea comunităţii locale la necesităţile scoliii; 

o implicarea membrilor comunităţii în activităţile şcolii; 

o implicarea şcolii în activităţile comunităţii. 

 

 

Ţinta 3. Creşterea şanselor de reuşită scolara a elevilor  

3.1.Opţiunea curriculară 

o organizarea unui proces de învăţământ dinamic, raportat la 

schimbările economice şi social-culturale; 

o stimularea competiţiei si a emulatiei; 

o stimularea potenţialului creativ  şi imaginativ al elevilor prin 

intermediul disciplinelor de învăţământ; 

o dobândirea competenţelor lingvistice pentru comunicarea orală şi 

scrisă, antrenarea elevilor in concursuri specifice; 

o formarea şi dezvoltarea capacităţii de evaluare a elevilor, prin 

procesul instructiv-educativ în vederea dobândirii încrederii în sine şi 

în reuşita personală. 

 3.2. Opţiunea resurse materiale 

o mărirea posibilităţilor de accesare a internetului pentru toţi elevii şi 

personalul școliii; 

o asigurarea unei baze de date cu informaţii privind orientarea scolara 

si    profesionala; 

o asigurarea unei baze de date cu informaţii privind examenele de 

evaluare nationala si de admitere 

o dezvoltarea activitatior  in cadrul C.D.I  

3.3. Opţiunea resurse umane 

o consilierea, orientarea profesională şi monitorizarea absolvenţilor; 
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o Consilierea elevilor și a părinților elevilor care întâmpină dificultăți la 

învățare pentru a preveni sau diminua repetenția. 

o antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare. 

3.4. Opţiunea  relaţii cu comunitatea 

o formarea capacităţii de adaptare a individului în societate; 

o învestirea elevilor cu responsabilităţi în activităţi specifice şcolii şi 

comunităţii; 

o informarea elevilor în privinţa profesiilor cerute pe piaţa muncii. 

o Atragerea parintilor in realizarea obiectivelor scolii. 

 

 Ţinta 4.   Stabilirea şi derularea unor parteneriate/acorduri de 

colaborare de calitate 

 4.1. Opţiunea :dezvoltarea unui CDŞ cu deschidere spre parteneriate şi 

colaborări 

o crearea unor cursuri opţionale orientate spre competenţe de 

comunicare, IT 

o asigurarea interdisciplinarităţii la nivel de CDŞ 

o realizarea unor proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice etc.) 

o stimularea comunicării prin internet cu alte instituţii prin intermediul 

unor aplicaţii în cadrul orelor de CDŞ 

4.2. Opţiunea resurse materiale 

o îmbunătăţirea bazei materiale de tip IT şi comunicare  prin atragerea 

unor finanţatori externi; 

o asigurarea accesului la internet tuturor elevilor şi profesorilor implicaţi 

în activităţi de acest fel; 

o dezvoltarea  optimizarea conexiunilor on line. 
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  4.3. Opţiunea resurse umane 

o antrenarea  elevilor în activităţi de parteneriat, diverse; 

o implicarea unui număr mai mare de profesori în parteneriate cu alte 

unităţi şcolare din ţară sau străinătate; 

o creşterea numărului de acorduri de colaborare cu instituţii la nivel 

local, judeţean şi naţional. 

4.4. Opţiunea  relaţii cu comunitatea 

o popularizarea activităţii scolii prin diverse căi (revista scolii, site, 

activităţi culturale, artistice) 

o cointeresarea instituţiilor similare sau de altă natură în stabilirea unor 

acorduri de colaborare; 

o diversificarea gamei de activităţi de colaborare şi a calităţii 

parteneriatelor. 

 

    Director, 

     Învăţător  Lambrinoc Ionel 
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