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   Întocmit 

                                                                       Prof. înv. primar Bogeanu Dorinel 

 
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 
 

1. Prezentare generală. 
 

 Prezentarea comunităţii (aspecte privind dezvoltarea economico-socială, ocupaţii, 

existenţa serviciilor sociale, alte informaţii relevante) .Scurt istoric al şcolii. 

Orașul Balș este situat în partea de vest a județului Olt, la est de Craiova și este 

străbătut de la Est la Vest de Drumul European E70. Prin orașul Balș trece calea 

ferată Craiova-Slatina-Pitești-București. Amplasat de o parte și de alta a cursului 

mijlociu al râului Olteț, important afluent al Oltului, ce îl segmentează în două părți 

egale. Orașul se învecinează la est cu comunele Bobicești și Birza, la vest cu județul 

Dolj, la nord cu comuna Oboga și la sud cu comuna Voineasa. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Judetul_Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olte%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oboga


Urme de civilizație din cele mai vechi timpuri. Ca prime atestări documentare există 

un hrisov al lui Petre Voievod, în anul 1564, care dă în stăpânire boierului Oprea o 

parte din moșia Balșului, iar mai tarziu Mihai Viteazul întărește dreptul de proprietate 

căpitanilor săi, Frații Buzești asupra moșiei Corbeni, componentă a localității Balș. 

Datorită așezării la răscrucea celor două mari târguri, Craiova și Slatina, Balșul a 

devenit un loc de popas, de schimburi de produse, polarizând în jurul său toate 

așezările rurale de pe valea Oltețului de la comuna Iancu Jianu până la comuna 

Dobrun. Așa se face că, într-o perioadă relativ scurtă, apar diverse edificii economice, 

bancare, ateliere meșteșugărești, o rețea de prăvălii. Cu timpul, Balșul ajunge un 

centru administrativ cu instițutii administrativ-legislative corespunzătoare timpului, 

devenind plasă, cu o judecatorie, o tipografie, cu mori, o presă de ulei, o fabrică de 

spirt, trei bănci (de scont, de credit și agricolă). 

         În 1921 devine comună urbană iar între 1954 și 1968 Balșul a fost reședința 

Raionului Balș. 

 

 

2. Prognoza dinamicii şcolii gimnaziale nr.1 Balş şi a structurilor 

arondate: 
 2012 / 2013:                                                                                                                                                     

 preşcolari: 6 grupe – 123 copii  

 primar: 11 clase – 162 elevi 

 gimnazial: 8 clase – 162 elevi 

 2013 / 2014: 

 preşcolari: 6 grupe – 130 copii 

 primar: 11 clase –170  elevi 

 gimnazial: 8 clase – 175 elevi 

 2014 / 2015: 

 preşcolari: 6 grupe – 130 copii 

 primar: 11 clase –180  elevi 

 gimnazial: 8 clase – 185 elevi 

 

 2015 / 2016: 

 preşcolari: 6 grupe – 130 copii 

 primar: 11 clase –180  elevi 

 gimnazial: 8 clase – 185 elevi 

 

 

3.Elevii 
 

 În ciclul primar şi gimnazial sunt recrutaţi din oraşul Balş , în special din 

cartierele arondate ; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1564
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fra%C8%9Bii_Buze%C8%99ti&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Slatina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iancu_Jianu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1921
http://ro.wikipedia.org/wiki/1954
http://ro.wikipedia.org/wiki/1968


 Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai 

slabă şi capacităţi intelectuale diverse. 

 Majoritatea elevilor sunt de naţionalitate română, mai există şi un număr destul 

de numeros de elevi de naţionalitate rromă. 

 Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei 

comportări cât mai bune la examenul de capacitate şi la olimpiadele şcolare. 

 

 

4.Corpul profesoral: 
 

 Format în majoritate din cadre didactice tinere dornice de afirmare şi 

performanţă 

 Cadre didactice calificate în proporţie de 100% 

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt 

deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 

 Cadrele didactice aplică noul curriculum 

 Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare prin 

orientarea lui spre capacităţi şi atitudini, utilizând strategii participative. 

 

 

5.Baza materială: 
 

 Este compusă din: 

  34 săli de clasă: 

 Şcoala gimnazială nr. 1 Balş – 10 săli de clasă 

 Şcoala gimnazială nr. 1 Balş – 10 săli de clasă 

 Şcoala gimnazială nr. 1 Balş – 8 săli de clasă 

 6 săli de grădiniţă pentru preşcolari 

 3 biblioteci cu un fond de peste 3000 de volume in fiecare ; 

 2 cabinete de logopedie pentru profesorii itineranţi ; 

 1 cabinet de psihologie ; 

 3 laboratoare de informatică după cum urmează: 

 1  laborator la Şc. Gimnazială nr. 1 Balş cu un server şi 10 calculatoare 

Pentium IV şi 2 imprimante ; 

 1  laborator la Şc. Gimnazială nr. 2 Balş cu un server şi 10 calculatoare 

Pentium IV şi 2 imprimante ; 

 1  laborator la Şc. Gimnazială nr. 2 Balş cu un server şi 10 calculatoare 

Pentium IV şi 1 imprimantă ; 

 mijloace de învăţământ  

 mobilier nou 

 baza sportivă în curs de modernizare 



6.Comunitatea locală: 
 

 Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte 

repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. 

 Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate 

cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii. 

 Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi de 

problemele şcolii 

 Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi 

siguranţei elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru 

participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră 

 Şcoala colaborează cu medicul circumscripţiei sanitare umane în vederea 

prevenirii îmbolnăvirilor la copiii şi asigurarea asistenţei medicale. 

 

ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Baza materială în cea mai mare 

parte 

 Cadre didactice calificate la 

disciplinele fundamentale 

 Existenţa în şcoală a unor cadre 

didactice cu cunoştinţe în 

domeniul informaticii 

 Interesul unor cadre didactice 

pentru un învăţământ modern 

 Existenţa unui grup de elevi 

dornici de performanţă 

 Participarea la activităţi 

extracurriculare 

 Baza materială depăşită la unele  

specializări 

 Lipsa unor programe informatice  

educaţionale (soft) 

 Lipsa de interes din partea unor 

elevi pentru şcoală 

 Lipsa performanţelor 

 Lipsa materialelor sportive 

 Cadre didactice navetiste 

 Lipsa de motivare 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Sprijinul din partea Consiliului 

Local 

 Sprijinul din partea părinţilor 

 Parteneriate 

 Curriculum la decizia şcolii 

 Cadre didactice tinere cu spirit de 

iniţiativă 

 Asigurarea unor cursuri de 

perfecţionare gratuite prin CCD 

 Situaţia economico-financiară 

precară 

 Indiferenţa unor familii faţă de 

situaţia şcolară a copiilor lor 

 Conservatorismul unor părinţi 

 Migrarea elevilor 

 

 

 



M I S I U N E A 
 
             “Să pregătim copiii pentru a deveni cetăţeni ai Europei, învăţându-i să-şi 

păstreze identitatea naţională, să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului, în spiritual demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii.” 

 

I. VIZIUNEA 
 

 Şcoala este a oraşului şi a cartierului ! 

 

TINTELE STRATEGICE (SCOPURI) 
 

 Asigurarea în fiecare an şcolar pentru fiecare cadru didactic din şcoală, a cel 

puţin 40 de ore de formare şi perfecţionare 

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea 

egalizării şanselor 

 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active folosind 

calculatorul 

 Crearea unui climat de muncă pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de 

a atinge performanţa dorită 

 Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, de grup. 

 Perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice localităţii 

 Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii în şcoala 

 Atragerea şi menţinerea în şcoală a tuturor copiilor de vârstă şcolară. 

 Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii 

 Asigurarea funcţionalităţii: bazei sportive 

 Fiecare cadru didactic să prezinte un proiect realizabil până la finele anului 

şcolar 

 Toate materialele informative din şcoală şi cele folosite pentru pavoazarea 

şcolii să fie redactate la calculator 

 Amenajarea unui laborator de informatică cu minim 10 calculatoare 

 

           

 

 

 

 

 

  



OPTIUNI STRATEGICE: 
 

 

Dezvoltarea curriculară 
 

 Se vor dezvolta în cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ) discipline 

opţionale precum: 

 Învăţarea informaticii 

 Tradiţii şi obiceiuri locale 

 Se vor organiza spectacole artistice cu prilejul unor date calendaristice precum: 

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 

 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii 

 1Iunie -  Ziua Internaţională a Copilului 

 Sfârşitul anului şcolar 

 Organizarea concursurilor pe discipline de învăţământ şi a Evaluărilor 

naţionale conform metodologiei stabilite la nivel naţional şi judeţean. 

 Înfiinţarea unui centru de documentare cu ajutorul bibliotecii şcolare, a 

enciclopediilor multimedia şi nu în ultimul rând al Internetului 

 Cadrele didactice să realizeze în fiecare an şcolar un proiect 

 

Dezvoltarea resurselor umane 
 

 Oferte pentru învăţarea muncii la calculator de către cadrele didactice 

 Informarea şi formarea cadrelor didactice în domeniul tradiţiilor şi a culturii 

locale 

 Pregătirea elevilor pentru olimpiade şcolare şi examene 

 Programe speciale pentru elevii buni şi elevii problemă 

 

 

Dezvoltarea bazei materiale 
 

 Schimbarea uşilor şi ferestrelor din Şcoala gimnazială nr. 1 şi structurile 

arondate ; 

 Amenajarea unei parcări la Şcoala nr. 1 Balş ; 

 Construcţia unei şarpante la Şcoala gimnazială nr.2 Balş ; 

 Amenajarea unui grup sanitar la Şcoala gimnazială nr.3 Balş ; 

 Achiziţionarea unor softuri educaţionale 

 Achiziţionarea unor materiale informative care se referă la tradiţiile şi 

obiceiurile locale 



 Achiziţionarea unor aparate audio – video, necesare pentru activităţile cultural 

artistice 

 Achiziţionarea cu ajutorul elevilor a exponatelor de cultura populară locală 

pentru amenajarea Muzeului de istorie locală ; 

 Amenajarea bazei sportive . 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
 

Se vor stabilii relaţii cu: 

 Consiliul Local 

 Bisericile, inclusiv cultele religioase 

 Familiile elevilor 

 Organele de poliţi



PROGRAME SI ACTIUNI 
 

Nr. crt. Tinta Activitatea Resurse Termen Etape Responsabil Evaluare 

1. Formarea corpului 
profesoral pentru 

aplicarea metodelor 

active folosind 
calculatorul 

 Participarea 
cadrelor didactice 

la activitatea de 

formare 

 Obţinerea de 

grade didactice 

 Învăţarea muncii 

cu calculatorul 

 Aplicarea 

metodelor 

moderne la clasă 

 proprii 31.08.2012  constituirea 
comisiilor 

metodice 

 plan de activităţi 
 înscrierea la 

grade 

 participarea la 

examene de grad 

 respectarea 

graficului 
comisiilor 

metodice 

 

 resp.  Comisiei 
metodice 

 Consiliul de 

Administraţie 
 Directorul şi 

cadrele didactice 

 Activitatea 
comisiilor 

metodice 

2. Asigurarea accesului 
fiecărui elev la 

calculator 

 Clasele să 
beneficieze de cel 

puţin o oră de 

informatică 
 Dotarea 

corespunzătoare 

a viitorului 
cabinet de 

informatică 

 Conectarea la 
Internet 

 Sunt necesare cel 
puţin 10 

calculatoare 

pentru care sunt 
necesare fonduri 

de aproximativ 

120 milioane lei 
 Demersuri pentru 

finanţarea 

proiectului la 
Consiliul local, 

consiliul 

Reprezentativ al 
Părinţilor, 

sponsori 

15 octombrie 2012  proiect la 
Consiliul Local 

 legături cu 

Consiliul 
reprezentativ al 

Părinţilor 

 achiziţionarea de 
calculatoare 

  achiziţionarea 
calculatoarelor 

 finalizarea 

amenajării 
cabinetului 

 conectarea la 

Internet 

3. Crearea unui climat de 
muncă pentru a asigura 

fiecărui elev 

posibilitatea de a 
atinge performanţa 

dorită 

 planificare 
 asistenţe 

 orar după 

principiu 
pedagogic 

 respectarea 

orarului 

  permanent  Începutul anului 
şcolar 

 Director 
 Consiliul de 

Administraţie 

 Profesori  

 Existenţa 
plamificărilor 

 Existenţa orarului 

 Fiecarea cadru 
didactic va fi 

asistat de cel 

puţin 4 ori pe an 



4. Perpetuarea tradiţiilor, 

obiceiurilor specifice 

localităţii. 

 Echipă de dansuri 

 Trupă de teatru 

 Revista şcolii 
 

 C. de Adm. 

 profesori 

 permanent  inrtoducerea în 

CDŞ 

 constituirea 
echipei 

 consilierul cu 

munca educativă 

 profesorii 
diriginţi 

 activ. artistice 

organizate 

 revista şcolii 

5. Asigurarea unor 

condiţii optime pentru 

desfăşurarea activităţii 

în şcoală 

 introducerea apei 

curente 

 amenajarea bazei 

sportive 

 reparaţii generale 

ale incintei şcolii 
 amenajarea unui 

cabinet de 

informatică 
 

 Consiliul Local  31.08.2012  Achiziţionarea 

materialelor 

necesare 

 Realizarea 

instalaţiei 

 Dotarea 
 Trasarea 

 director 

 Consiliul Local 

 Realizarea 

obiectivelor 

propuse 

6. Atragerea şi 

menţinerea la şcoală a 

tuturor copiilor de 
vârstă şcolară 

 Evidenţa elevilor 

preşcolari 

 Vizite la 
domiciliul 

elevilor 
 Legături cu 

autorităţile locale 

în caz de 

nerezolvare  

 Diriginţi ţi 

învăţători 

 lunar  lunar 

 când este cazul 

 învăţători 

 diriginţi 

 Consiliul de 
Administraţie 

 Scăderea 

numărului de 

copii care 
absentează în 

mod repetat 
 Scăderea 

abandonului 

şcolar 

 

 

 

           
         PROFESOR :  Dorinel BOGEANU 
 

 

 

 

 

 


