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Context legislativ
Planul managerial este conceput în conformitate cu :
La nivel european:
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic
pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării
profesionale (,,ET 2020")
 Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică și
Socială a Uniunii Europene.
La nivel național și județean:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, revăzută şi republicată în
Monitorul Oficial nr. 179/ 10.01.2011, cu completările și
modificările ulterioare;
 Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (Ordin nr.
3027/8.01.2018)
 Programul de Guvernare 2016-2020, capitolul 13. Educație;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității educației;
 Legea 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de
învațământ;
 Raportul de analiză a activităţii desfăşurate în Colegiul Național
CAROL I, an şcolar 2016-2017
 Ordinele, notele, notificările și precizările M.E.N.
 Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar
 Buletinele Informative ale M.E.N.
 Metodologia formării continue a personalului didactic în
învăţământul preuniversitar
 Managementul educaţional pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar
4

 Management educaţional pentru instituţiile
Şerban Iosifescu, Editura ProGnosis, 2001.

de învăţământ,

I. Argument-Prezentarea unității de învățământ
Tradiţie, continuitate şi modernizare în raport cu cerinţele societăţii
democratice:
20 mai 1826
Se înfiinţează la Craiova "Şcoala Naţională de limbă românească" de
către Stanciu Căpățâneanu - 28 ani (în calitate de inspector, director şi primul ei
profesor) şi de către Grigore Pleşoianu -18 ani (ca învăţător), foşti elevi ai lui
Gheorghe Lazăr și Ion Heliade Rădulescu. Această "Școală de științe pre limba
românească" este ca vechime a doua școală de grad mediu în limba română
din Principate (după Colegiul "Sfântul Sava" din București, înființat de
Gheorghe Lazăr la 6 martie 1818).
Școala centrală (cum se numea acum 181 de ani) a funcționat 4 ani în
chiliile de la Mănăstirea Obedeanu. Aici ia ființă în 1826 o clasă de
învățământ secundar, la care Stanciu Căpățâneanu preda limba română,
gramatica, literatura și știința. Învățătorul Grigore Pleșoianu preda la două clase
primare. În anii următori, amândoi vor tipări zeci de manuale și traduceri pentru
școală.
Între 1831-1837 școala se mută la Biserica "Maica Precista din Dud",
lăsând în locul lor la Obedeanu milițiile pământene care transformaseră școala
în spital din cauza holerei.
În 1832, cei 249 de elevi înscriși sunt consemnați în "cataloguri", dau
două examene publice pe an, primesc atestate. Cursurile se desfășoară după
orar ("tabla de ciasuri") și cu monitori; apar primele ore de gimnastică și
disciplinele opționale pentru elevii mai mari.
În toamna anului 1832 sunt numiți dascăli noi printre care Grigore
Mihăiescu, craiovean de origine, care va fi, mai târziu, învățătorul de la Craiova
al lui Titu Maiorescu (care va deveni cunoscut critic și estetician).
În octombrie 1832 se cumpără actualul teren al Colegiului, în centrul
Craiovei, cu suma de 300 de galbeni, de la marele ban Barbu Știrbei. Banii sunt
donați de către vornicul Iordache Otetelișanu.
Pentru prima dată în 1833, manualele școlare se stabilesc pe bază de
concurs. În 1834 este numit profesor de desen pictorul Constantin Lecca,
fondatorul primei tipografii din Craiova și profesorul de desen al pictorului
Theodor Aman, elev al liceului, mai târziu.
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Se constituie în 1835 un comitet de oameni care să se ocupe de organizarea
construirii noului local al școlii.
1837-1848
Construirea primului local al școlii (cel imortalizat de Theodor Aman în
tabloul "Hora Unirii" de la Craiova) a durat 12 ani și a fost mândria orașului
prin arhitectura elegantă și, mai ales, prin turnul cu ceas.
18 octombrie 1836 este considerată data înființării bibliotecii Colegiului,
pentru că de atunci sunt primele consemnări oficiale de cărți inventariate.
Biblioteca Colegiului Național "Carol I" este una dintre cele mai valoroase
din țară prin vechime și prin tezaurul pe care îl deține. Mai mult decât "un
templu al culturii", cum o numea Nicolae Titulescu, fost elev al liceului,
biblioteca "Mihail Strajan" are o identitate, o valoare și o biografie, pe drept
cuvânt, "regești". Lucrarea cu cele mai multe volume este "Mémoire et
reconnaissance" cu autograful lui Lamartine, aflat pe prima pagină a volumului.
Cele 40 de volume sunt legate în coperte verzi, scrise cu auriu și datează din
1826, chiar anul înființării colegiului. Cea mai valoroasă carte românească
existentă în bibliotecă este Biblia de la București, unul dintre puținele
exemplare păstrate în țară.
1837: Stanciu Căpățâneanu este nevoit să părăsească școala, iar ardeleanul
Ioan Maiorescu este numit director în locul său. Mare patriot, excelent
organizator și eminent pedagog, el va înființa clasa a IV-a de umanioane unde
va preda istoria universală și face eforturi pentru continuarea construcției noului
local și pentru dotarea lui. În anul școlar1837-1838, la secția umanistă se
studiază limba franceză, desen, caligrafie, geografie, istorie și matematică.
1838: cutremurul dărâmă turnul noului local; el va fi reconstruit și
dotat cu un ceas; mobilierul a început să fie realizat în 1840 ca mobilier de lux
pentru o școală importantă și a costat de 10 ori mai mult ca școala.
1842: la "serbările de inaugurare" a noului local de la 1 octombrie
participă și domnitorul Alexandru Ghica.
În 1843-1844, numărul elevilor atingea 405 elevi proveniți din diferite
clase sociale. Taxa școlară era de 8 galbeni pe ani, iar elevii săraci erau ajutați
din fondurile școlii.
În 1846, în urma vizitei domnitorului Gheorghe Bibescu, școala este
reorganizată după modelul școlilor franceze. Apare primul titular al catedrei de
Lb. Germană, G. Zimmermann și tot în 1846-1847 apare Limba latină ca obiect
de studiu, predată de Ioan Maiorescu.
În timpul Revoluției de la 1848, I.H. Rădulescu prezintă Proclamația de la
Islaz în sala mare a instituției. Afară, în fața școlii, Ioan Maiorescu face același
lucru pentru locuitorii Craiovei. În urma înfrângerii Revoluției, pentru câțiva
ani, școala își încetează activitatea. Prin eforturile profesorului G.M. Fontanin,
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care devine director al instituției pentru aproape 30 de ani, școala este
redeschisă în 1854.
1849-1863
Timp de trei ani școala este închisă și ocupată de oștile turcești. Din
septembrie 1848 până în martie 1850, turcii își instalează bucătăria în școală și
folosesc cărțile din bibliotecă "ca să își încălzească pilafurile". Din fericire,
îngrijitorul școlii, Dincă Stanislăvescu, a încărcat în căruțe cărțile pentru a le
ascunde în pivnițele și podurile de la Obedeanu. Mobilierul școlii este distrus de
turci. Școala este apoi preluată de armata rusească care va transforma
școala în spital.
În septembrie 1851, școala se redeschide cu trei clase gimnaziale și trei
profesori, dintre care director este George Marin Fontatin. Profesorul Vasile
Caloianu readuce fondul de carte în biblioteca școlii (aprox. 200 de exemplare).
În 1853, școala este iar închisă și ocupată de turci, care o trasformă în
spital. George Fontanin protestează energic, este arestat și trimis sub escortă la
București. Revine la Craiova în 1854. El va conduce școala cu autoritate și
competență timp de încă douăzeci și șapte de ani.
În 1856, prin ordinul Eforiei, se introduce în manuale scrierea cu caractere
latine. Profesorii școlii se implică în redactarea noilor manuale.
În 1857, anticipând Unirea, are loc o impresionantă horă a Unirii în fața
Școlii Centrale, eveniment imortalizat de Theodor Aman - fost elev al școlii.
În 1860 se înființează internatul școlii, iar acceptarea elevilor interni se
făcea pe bază de concurs. Primul beneficiar al bursei instituită de întemeietorii
școlii a fost Eugeniu Carada, care va deveni în 1883 primul Guvernator al
Băncii Naționale.
Noua Lege a Instrucțiunii din 1864 numește școala "liceu" și prevede
organizarea de concursuri școlare anuale între elevi inițiindu-se astfel "tradiția
olimpicilor" de la Colegiul craiovean.
Gheorghe P. Constantinescu, profesor de matematică, este director al şcolii
în 1885, când, cu prilejul unei vizite în Craiova a lui Carol I, în numele
profesorilor, îl roagă pe suveran să fie de acord ca şcoala să capete numele
acestuia. Din acel an, şcoala s-a numit „Liceul Carol I”.
În 1887 este publicat primul anuar din școală și din țară, tradiția acestor
anuare continuându-se neîntrerupt până în prezent.
În 1891, ca inițiativă a lui Gh. Țițeica, ia naștere prima revistă a elevilor,
"Revista Școalei", ce prezintă atât probleme de matematică, cât și articole pe
teme de literatură și filosofie.
Între 1893-1895 se construiește actuala clădire a liceului proiectată de
arhitecții T. Dobrescu și D. Nedelcu, de o arhitectură impresionantă, în special
sala bibliotecii decorată cu coloane și picturi murale.
7

În 1895 ia ființă în liceu Societatea de Gimnastică și Sport Vigoarea.
În jurul anului 1900 se organizează activitatea extrașcolară a profesorilor.
Apare "Cooperațiunea Școlară", "Pro Arta et Patria" și "Noua Junime".
Profesorii și elevii editează în condiții grele și publică articole în gazete cu
caracter didactic precum "Vocea română", "Citirea", "Chestiuni metodice".
În 1915 s-a constituit în cancelaria liceului Societatea "Prietenii Științei"
de mare prestigiu și intensă, activitatea reunind mari personalități ale Craiovei.
Aceasta a stat la baza creării Universității din Craiova.
În 1922-1923 liceul are cinematograf propriu în care se vizionau filme
săptămânal. La începutul anului 1922, în cadrul liceului vede lumina tiparului
revista "Note matematice și științifice". Printre elevii care se remarcă îl amintim
pe C. Georgescu-Gorjan, viitor inginer constructor, colaborator al lui Constantin
Brâncuși la construcția Coloanei Infinitului.
În anul 1923, liceului i se mai adaugă un corp şi un etaj, luând aspectul
actual. Zece ani mai târziu, la 26 octombrie 1933, cu prilejul unei vizite în
Craiova a suveranului Carol al II-lea, însoţit de membri ai familiei regale şi de
mari personalităţi (precum Nicolae Iorga sau patriarhul Miron Cristea), şcoala
primește numele de „Colegiul Naţional Carol I”, pe care îl poartă cu mândrie
şi astăzi.
În 1924 este înființată actuala sală de gimnastică a școlii.
În perioada 1925-1927 este ridicat al doilea etaj al actualei clădiri.
În 1930 se inițiază primele relații educative cu străinătatea – schimb de
albume și fotografii cu școli din Elveția.
Din 1933 liceul beneficiază de Teatrul Școlii, cu 700 de locuri, în prezent
sala fiind inchiriată Operei Române Craiova.
La 1 noiembrie 1935, apare, "din dragul pentru munca pe ogorul
matematicii", revista "Pitagora", din rândul colaboratorilor remarcându-se
matematicienii Gh. Țițeica și S. Stoilow (absolvenți ai liceului) și poetul Ion
Barbu.
În 1948, cu prilejul centenarului Revoluţiei de la 1848, toate liceele
prestigioase din ţară, între care şi Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova,
primesc numele marelui patriot Nicolae Bălcescu. Perioada în care liceul poartă
acest nume este, de asemenea, o perioadă de mari realizări pentru şcoala
noastră, în special în perioada 1961-1987, în care director al școlii este
profesorul emerit Nicolae Andrei.
În 1975 au fost puse bazele celor două valoroase colecții: cea de fluturi
și cea de minerale, remarcabile valori de patrimoniu, care întregesc
unicitatea acestei catedrale a culturii, ce iese astfel din tiparele obișnuite ale unei
simple instituții de învățământ.
Se remarcă în aceeași măsură interesul de a înnobila acest spațiu aparte și
prin valorile materiale, create cu migală și dragoste de artă și de știință.
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În 1975 este dat în folosință căminul (pentru 200 elevi), în 1978 bazinul
de înot acoperit, iar în 1980 a fost ridicată o clădire care are amenajată la parter
o cantină, iar la etajele superioare cabinete pentru informatică.
În 1977, marela cutremur afectează grav clădirea istorică a școlii.
În perioada 1989-2011 viața liceului continuă oarecum firesc, promovând
valorile și păstrând prestigiul școlii.
În 1997, colegiul reia vechiul nume de Carol I. Bustul lui Bălcescu, din
holul mare al Colegiului este postat în exterior, în fața intrării în Teatrul Liric.
Vizita rege Mihai I
În 1998, se revine la numele de Colegiul Național „Carol I”.
Liceul devine Școală Europeană și se implică în programe Socrates,
obținând locul III în Europa și Premiul Label în 2003.
La nivel republican, Colegiul nostru a obţinut – din 1964 şi pânã în 2013 –
un numãr de 951 de medalii (din care un numãr de 88 medalii de aur). La
acestea s-au adăugat și se adaugă an de an altele, păstrându-ne pe un loc
binemeritat în rândul liceelor de renume din țară.
În 2011, Colegiul Național „Carol I” își omagiază ambii mentori spirituali
(Nicolae Bălcescu și Carol I) și își reevaluează și conservă valorile școlii
(biblioteca, muzeul, colecțiile de roci și fluturi, pictura murală, mobilierul de
secol XIX, expoziția materialului didactic, etc.).
De-a lungul întregii sale existenţe, Colegiul a fost slujit de o pleiadã de
profesori, care le-au transmis elevilor lor cunoştinţe temeinice despre lume si
viaţã şi i-au educat în spiritul dragostei faţã de muncã, faţã de pãrinţi, faţã de
ţarã, în spiritul înaltelor idealuri ale umanitãţii. O dovadã: un număr de peste
50 din foştii elevi şi absolvenţi ai Colegiului nostru şi-au câştigat dreptul de
a ocupa un loc în cel mai înalt for ştiinţific al ţãrii – Academia Românã şi,
astfel, „cavaleri ai spiritului”, au intrat în „familia” selectã a
„nemuritorilor”.
MEMBRII ”ACADEMIA ROMÂNĂ”
(ABSOLVENȚI AI COLEGIULUI ”CAROL I” CRAIOVA)
PICTOR ŞI GRAFICIAN
MEDIC ŞI OM POLITIC
CHIMIST
PICTOR
CRITIC ŞI ISTORIC
ISTORIC
INGINER AGRONOM
PUBLICIST ŞI OM POLITIC
MEDIC
GENERAL ŞI SCRIITOR
INGINER, INVENTATOR

AMAN THEODOR
ANGELESCU CONSTANTIN
ANGELESCU EUGEN
BABA CORNELIU
BALACI ALEXANDRU
BANESCU NICOLAE
BOTZAN MARCU
CHITU GHEORGHE
COMBIESCU DUMITRU
CONDIESCU NICOLAE
CONSTANTINESCU GOGU
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FONTANIN GEORGE MARIN
FOTINO GEORGE
GEORGESCU VALENTIN
GEROTA DIMITRIE
GHEORGHIU TRAIAN
IONESCU EUGEN
LALESCU TRAIAN
MACEDONSKI ALEXANDRU
MAIORESCU TITU LIVIU
MARCU ALEXANDRU
MARCU DUILIU
MATEESCO-MATTE NICOLAE
MATEESCU CRISTEA
MAURER ION GHEORGHE
MILCU STEFAN
MRAZEC LUDOVIC
MURGULESCU ILIE
NEGRESCU TRAIAN
NEGULESCU JEAN
NICOLAESCU-PLOPSOR CONSTANTIN
NICULESCU GHEORGHE
PANDREA PETRE
PETRULIAN NICOLAE
PIPPIDI DIONISIE
POENARU PETRACHE
POPESCU NICOLAE
QUINTESCU NICOLAE CHIRIAC
RADULESCU-MOTRU CONSTANTIN
SERBAN MIHAI
STEFANESCU SABBA
STOILOW SIMION
TANOVICEANU IOAN
TATARASCU GHEORGHE
TITEICA GHEORGHE
TITULESCU NICOLAE
VANCEA PETRE
VASILESCU-KARPEN NICOLAE
VASILIU AMILCAR
VÂLSAN GEORGE
VOICULESCU VLAD
VOITEC STEFAN
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PROFESOR
JURIST ŞI ISTORIC
JURIST, ISTORIC, POET
MEDIC
FIZICIAN
PROFESOR, CRITIC LITERAR
MATEMATICIAN
SCRIITOR
PROFESOR UNIVERSITAR ŞI OM
POLITIC
PROFESOR
ARHITECT
JURIST
INGINER
JURIST ŞI OM POLITIC
MEDIC, BIOLOG
EOGRAF
CHIMIST.
INGINER
REGIZOR
ARHEOLOG ŞI ISTORIC
GENERAL-LOCOTENENT
SCRIITOR
GEOLOG
ARHEOLOG, ISTORIC
INGINER, INVENTATOR
MATEMATICIAN
CRITIC LITERAR
FILOSOF
BIOCHIMIST
GEOLOG
MATEMATICIAN
JURIST
OM POLITIC
MATEMATICIAN
DIPLOMAT ŞI OM POLITIC
MEDIC
INGINER
INGINER AGRONOM
GEOGRAF
MEDIC
OM POLITIC

ACESTORA LI SE ALĂTURĂ O SEAMĂ DE ALTE PERSONALITĂȚI
ALE CULTURII NAȚIONALE, ŞI NU NUMAI:
ADERCA FELIX
BARBULESCU OVIDIU
BELIGAN LAMIA
BOBESCU CONSTANTIN
BRATU GABRIEL
BULFINSCHI RONALD
CANTORICHI ARISTIDE
CHIFU GABRIEL
CRASNARU DANIELA
DELACHEZA VALER
DEMETRESCU TRAIAN
DRAGUT DOINA
FIRESCU ALEXANDRU
GELEP MIHAI MIGEL
GHEORGHE TUDOR
GHIDIRMIC OVIDIU
GREGORIAN EUSTATIU
IONESCU EUGEN
JULEA NICOLAE
LAZAR FILIP
MIHAESCU GIB
MIRONOV ALEXANDRU
NEDEIANU MANU
NITESCU JEAN
PARHON VICTOR
PAUNESCU ADRIAN
PELLEA AMZA
PETRESCU COSTACHE
STOENESCU EUSTATIU
TÂRU EUGEN
TUCULESCU ION
VASILESCU ION

CRITIC LITERAR
PICTOR
ACTRITA
VIOLONIST,
DIRIJOR
COMPOZITOR
ARTIST CARICATURIST
ACTOR
JURNALIST
POET, PROZATOR
SCRIITOARE
ACTOR
POET
SCRIITOARE
ISTORIC LITERAR
PICTOR
ACTOR
CRITIC LITERAR
PICTOR
SCRIITOR
COMPOZITOR
COMPOZITOR
SCRIITOR
MATEMATICIAN, JURNALIST
ACTOR
PICTOR
CRITIC DE TEATRU
POET
ACTOR
PICTOR
PICTOR
GRAFICIAN
PICTOR
COMPOZITOR

11

SI

Este uimitoare contribuţia Colegiului Naţional "Carol I" la dezvoltarea
culturii şi ştiinţei naţionale şi universale. Pământul Olteniei a fost binecuvântat
cu un număr realmente uriaş de talente în diverse domenii, cea mai mare parte
dintre ele devenind Oameni pe băncile vestitei noastre şcoli. Cu adevărat,
bătrânul Colegiu este un locaş sfânt de educaţie şi cultură românească. De
aceea, elevii liceului nostru trebuie să mândri de faptul că au șansa de a studia
într-o școală cu o asemenea istorie.

Diagnoza

PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Colegiul Național „Carol I” Craiova aparţine filierei teoretice, fiind
structurat pe trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, cu un număr
total de 1998 elevi la începutul anului școlar 2017-2018. Încă de la apariţia sa
din anul 1990, ca instituţie de învăţământ de sine stătătoare, liceul a cunoscut o
serie întreagă de transformări ale bazei didactico-materiale şi patrimoniale,
remarcându-se ca un centru educaţional de referinţă al Municipiului Craiova.
Rezultatele de excepție obţinute de-a lungul timpului la învăţătură şi
disciplină de către elevii colegiului, precum şi profesionalismul cadrelor
didactice şi a angajaţilor au adus, în mod firesc, prestigiu şi reprezentativitate,
atât la nivel local, cât şi la nivel judeţean şi naţional.
Îndeosebi în ultimii ani de activitate, liceul cunoaşte o transformare
spectaculoasă ca imagine, prin investiţii de calitate în structura patrimonială,
fapt care constituie un element de atractivitate pentru tinerii ce doresc să urmeze
cursurile unei instituţii reprezentative. La toate acestea se adaugă inovaţii
tehnice şi investiţii automatizate care asigură funcţionarea în condiţii optime a
activităţilor instructiv-educative.
Într-o altă ordine de idei, dar în acelaşi context, subliniem rezultatele
foarte bune obţinute de elevii şcolii la examene naţionale, olimpiade, concursuri
şi competiţii şcolare, care au impus Colegiul Naţional “Carol I” între liceele
performante ale judeţului Dolj.
Succesele obţinute de către elevii aparţinând unor grupe diferite de vârstă
au fost posibile prin eforturile susţinute ale cadrelor didactice, preocupate
totodată şi de perfecţionarea profesională, şi în acelaşi timp, prin munca şi
activităţile deosebite ale angajaţilor din sfera auxiliară şi nedidactică.
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Toate aceste demersuri au fost realizate ca urmare a implementării unui
sistem de management modern asigurat de către echipa managerială şi
reprezentanţii Consiliului de administraţie.
Reuşitele şi realizările unităţii de învăţământ au fost concretizate prin
afirmarea pe plan naţional a Colegiului Naţional „Carol I”, în martie 2004
primind „Cea mai înaltã distincţie a Comisiei Europene pentru educaţie”, în
anul 2008 Diploma de excelenţă acordată de Guvernul României şi titlul de
„Şcoală Europeană” în anul 2009.
Un lucru demn de amintit este și faptul că şcoala noastrã face parte (în
calitate de membru fondator) din Alianţa Colegiilor Centenare din România.
Profesorii Colegiului Național „Carol I” au fost recunoscuți la nivel
național, obținând distincții care au condus la creșterea prestigiului unității
noastre de învățământ.
Aceste prestigioase merite recunoscute la cel mai înalt nivel onorează şi,
totodată, obligă instituţia şcolară să-şi menţină prestigiul câştigat, dar şi să
acceadă, pe mai departe, către alte ţinte şi idealuri educaţionale specifice unor
instituţii şcolare europene de referinţă.
În relaţia şcoală – comunitate, Colegiul Naţional „Carol I” se prezintă ca
un furnizor de servicii educaţionale prin care elevul să fie racordat direct la
construirea propriului traseu de acumulare a informaţiilor. Unitatea şcolară este
integrată strategiei comunitare, prin responsabilitatea faţă de beneficiarii
educaţiei, societatea civilă, în ansamblul său asigurând trecerea de la cultura
generală, universalistă, la una funcţională şi adaptată finalităţilor fiecărei
specializări.
Succesul deosebit obţinut atât în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională
şi patrimonială a unităţii noastre, cât şi în domeniul instructiv-educativ, relevă
faptul că cerinţele, obiectivele şi ţintele strategice prevăzute în documentaţia
PDI din anii anteriori au fost atinse în marea lor majoritate, subliniind, astfel,
evident progresele şcolare înregistrate.
Definirea clară a ofertei şcolare reflectă oportunitatea responsabilităţii faţă
de interesele comunităţii, ale elevilor şi părinţilor, prezentându-ne, astfel,
printr-o diversificare a ofertei curriculare, conform filierelor, profilelor şi a
specializărilor propuse.
În anul școlar 2017–2018, unitatea de învăţământ funcţionează în 6
corpuri de clădiri și pe o bază sportivă complexă, situate în aceeași curte:
 Corpul central, în care se desfășoară cursurile pentru învățământul
liceal (clasele a X-a și a XII-a);
 Corpul 2, în care se desfăşoară cursurile pentru invăţământul primar
şi gimnazial;
 Căminul, în incinta căruia funcționează clasele pregătitoare și care
asigură și desfășurarea activităților de pregătire suplimentară cu elevii,
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inclusiv a grupelor de limbi străine. De asemenea, în această clădire
funcționează și birourile administrative (director, directori adjuncți,
secretariat, contabilitate).
 Baza sportivă (2 săli de sport și 5 terenuri de baschet, un teren de
fotbal cu gazon sintetic și o sală de fitness);
 Corpul 5, cu 12 săli de clasă, în care învață, începând cu anul școlar
2014-2015, clasele a IX-a și a XI-a; la parterul clădirii se află Cantina,
în prezent neutilizată.
 Clădirea Administrativă
 Clădirea în care funcționează cabinetele medicale (Cabinet medical
general, Cabinet stomatologic), Poliție Comunitară și la subsol o
secție RADPFL (Spații verzi).
Unitatea de învăţământ funcţionează cu 42 săli de clasă, 18 cabinete și
laboratoare: 3 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de biologie, 2
laboratoare de chimie, 2 laboratoare de fizică, un cabinet de matematică, 4
cabinete limbi străine (un cabinet Limba engleză, două cabinete Limba
franceză, un cabinet Limba spaniolă), cabinet Discipline socio-umane și
Religie, cabinet de Astronomie, cabinet de Istorie- Geografie, cabinet de
psiho-consiliere.
Elevii beneficiază de o bibliotecă și de un Centru de Documentare și
Informare.
Clasele pregătitoare au fost organizate separat de restul celorlalte clase
pentru a oferi un grad sporit de securitate copiilor. Condițiile în care învață
copiii sunt asemănătoare celor de la grădiniță, urmărindu-se astfel ca trecerea de
la grădiniță la clasa I să se facă cât mai lent și mai firesc. De asemenea s-a
amenajat special un loc de joacă în fața clădirii unde există posibilitatea
jocurilor în aer liber adecvate vârstei copiilor.
Bazinul de înot este închis, deoarece nu există fonduri pentru reparaţii și
reabilitare.
Cursurile se desfășoară în două schimburi, în intervalul orar 7.30-19.30
și a fost stabilit de la începutul anului şcolar 2017-2018, în cadrul Consiliului de
Administraţie:
 schimbul I – orele 7.30 - 13.30 – clasele XI-XII și orele 8.30 12.30 învăţământul primar;
 schimbul II – orele 13.30 - 19.30 – clasele IX-X și învăţământ
gimnazial.
Corpul central este clădire de patrimoniu, două dintre aripi fiind
consolidate şi reabilitate.
Există o parte a clădirii, cea mai importantă din punct de vedere
arhitectonic, care are la parter Opera Română Craiova.
Colegiul dispune de centrală proprie din anul 2005 (Corpul 2), 2013
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(Săli de sport, Corpul administrativ, Corpul de birouri, Clădire poartă),
2014 (Corpul 5), 2015 (Corpul central).
Corpul 2 sau corpul în care se desfăşoară cursurile pentru
invăţământul primar şi gimnazial este într-o situaţie bună, deoarece s-a
realizat schimbarea tocăriei, montarea de lambriuri și reabilitarea punctelor
sanitare (2016). De asemenea, tocăria a fost schimbată și în corpul 5, montânduse geamuri termopan (2017).
Ambele clădiri (centrală și corpul 2) sunt monitorizate video și se
încadrarează în normele de igienă şcolară, fapt care a permis acordarea avizului
de funcționare de la organele abilitate. Spaţiile școlare respectă normele de
igienă școlară si igienă a muncii.
Atât în Corpul 2 (din 2005), în Corpul 5 (din 2014), cât și în Corpul de
birouri – cămin (din 2017) funcționează apa caldă.
Căminul, în care funcționează clasele pregătitoare și în care se
desfășoară activitățile de pregătire suplimentară cu elevii, precum și în care
învață grupele de limbi străine, a fost recent reabilitat: au fost montate două
centrale termice, a fost reabilitată instalația termică, au fost renovate grupurile
sanitare și înlocuite geamurile cu geamuri termopan (2014).
Laboratoarele de informatică (3) au fost dotate cu 10 laptop-uri și 10
calculatoare noi (2015), cu fonduri de la Asociația de Părinți. De asemenea, tot
părinții au dotat un laborator cu o instalație de aer condiționat (2016).
Totodată, în 2016 au fost reabilitate cabinetele medicale și spațiul destinat
portarului.
În 2017 s-a montat tocărie cu geam termopan pe părțile laterale din
Corpul 5.
Toate spaţiile destinate activităţilor desfășurate cu elevii sau cele ale
profesorilor dispun de mijloacele de învăţământ și materialul didactic necesar
asigurării unui învăţământ modern, activ, individualizat și de calitate.
Ele sunt revizuite și înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate și
relevante nevoilor de educație, diferitelor stiluri de învățare, cerințelor
programelor de învățare, standardelor de pregătire.
În ultimii ani a început dotarea claselor cu table magnetice, truse moderne
de fizică și chimie, calculatoare de ultimă generație, majoritatea obținute prin
sponsorizări.
Biblioteca şcolii este accesibilă tuturor elevilor, ea având încă două locaţii,
una în corpul central (Biblioteca Mihail Strajan), iar cealaltă, din corpul 2, care
a fost mutată în două săli mai mici.
Funcţionarea bibliotecii şcolii este asigurată de o bibliotecară, programul
acesteia fiind în două ture. Această bibliotecă este una din cele mai mari şi mai
valoroase biblioteci şcolare din ţară, cu un fond de carte de peste 85.000
volume. Biblioteca Colegiului National “Carol I” are în fondul său de carte şi
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multă carte rară, de patrimoniu, motiv pentru care a fost instalat un sistem de
securitate special. Fondul de carte este permanent îmbogăţit, atât prin achiziţii
proprii, dar şi din donaţii. Sistemul de evidenţă al fondului de carte, deşi
tradițional, este bine pus la punct. Se are în vedere achiziţionarea unui soft
specializat pentru evidenţa informatizată a cărţilor din bibliotecă.
În anul şcolar 2017-2018, unitatea de învăţământ funcționează cu un
efectiv de 1998 elevi, cuprinşi în 73 de clase, la învăţământul de zi, astfel:
- învăţământul primar, clasele 0 – IV: 21 clase, 544 elevi;
- învăţământul gimnazial, clasele V – VIII: 15 clase, 396 elevi;
- învăţământul liceal, clasele IX – XII: 37 clase, 1060 elevi;
Ciclul liceal, ce cuprinde doar filiera teoretică funcționează atât cu profil
real, cât şi cu profil uman, având următoarele specializări:

Profil

Specializarea

Cls.
a IX-a

Cls.
a X-a

Cls.
a XI-a

Cls.
a XII-a

1

1

1

1

-

-

-

1

3
2

3
2

3
2

3
2

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

9

9

9

10

Mate-info bilingv lb.
engleză
Mate-info bilingv lb.
franceză
Matematică-informatică
Științe ale naturii
Filologie bilingv lb.
engleză
Filologie bilingv lb.
UMAN franceză
Filologie bilingv lb.
spaniolă
Filologie
REAL

TOTAL CLASE:
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Dezvoltarea profesionalĂ, activitatea
metodicĂ Și ȘtiinȚificĂ

Profesorii Colegiului Naţional ,,Carol I” sunt preocupaţi de continua
perfecţionare metodică şi ştiinţifică. Pe această linie se înscriu participările la
consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, la cercurile pedagogice (unele
desfăşurate chiar în şcoala noastră), precum şi la alte activităţi metodicoştiinţifice în specialitate.
La nivelul unităţii şcolare s-au organizat periodic activităţi de formare şi
perfecţionare a cadrelor didactice – în cadrul comisiilor metodice – care au
abordat teme de interes şi actualitate.
Amintim, în același timp, și numărul mare de metodiști din colegiu, care
au asigurat sprijinul necesar în derularea activităţilor de inspecţie școlară
organizate de ISJ Dolj, dar și a inspecţiilor speciale pentru obţinerea gradelor
didactice.
La nivel individual, fiecare cadru didactic/didactic auxiliar şi-a identificat
propriile nevoi de formare. Cadrele didactice care au susţinut examenele de grad
au fost pe primele locuri, obţinând de cele mai multe ori note maxime. Sunt și
colegi care au urmat diferite cursuri, obţinând certificatul de formator regional
sau naţional într-un anumit domeniu, organizând și desfășurând proiecte
specifice în școală.
Există, de asemenea, cadre didactice care au ales să se perfecţioneze prin
doctorat, prin masterat, cursuri universitare şi postuniversitare, participare /
organizare de sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, burse de
perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare, diferite proiecte şi programe,
realizate în ţară şi în străinătate.
Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de formare continuă
prin CCD Dolj sau alte instituţii acreditate, prin proiecte POSDRU sau alte
forme de formare continuă.
La începutul anului şcolar 2017-2018, nivelul de perfecţionare al cadrelor
didactice era următorul:
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GRADUL I
106
DOCTORAT
16

GRADUL II
11

DEFINITIVAT
3

STUDII
POSTUNIV.
6
TOTAL CADRE
DIDACTICE
119
MASTER
42

CONVERSIE
PROFESIONALĂ

6

DETAȘAȚI
10

18

LECTOR
SPANIOL
1

În anul şcolar 2017-2018 desfăşoară activitate de metodist în cadrul I.S.J.
Dolj 21 de cadre didactice, o parte dintre acestea fiind şi membrii în Consiliul
consultativ al disciplinei pe care o predau. De asemenea, un număr de 12 cadre
didactice desfășoară activitate de mentorat.
Prin specificul, dar şi prin rezultatele obţinute în fiecare an, colegiul este o
unitate de învăţământ cu mare atractivitate atât pentru elevi, cât şi pentru
familiile acestora. Încă de la ciclul primar, în unitate învaţă şi elevi care nu
aparţin din punct de vedere al circumscripţiei de şcoală, dar ai căror părinţi
doresc ca aceştia să beneficieze de o instruire de înaltă calificare şi care să le
asigure accederea mai târziu în unităţi de învăţământ de prestigiu.
Pentru învăţământul liceal, solicitările sunt foarte mari, lucru dovedit de
media mare de admitere în clasa a IX-a, care în 2017 a fost de 9,46. Deşi din
punct de vedere demografic, populaţia şcolară este în scădere, acest lucru nu se
resimte încă la nivelul Colegiului „Carol I”, ci dimpotrivă în fiecare an
solicitările permit realizarea claselor propuse încă la standarde ridicate.

a) Elevii calificați la faza națională a olimpiadelor școlare
obținute (2016 – 2017)

și rezultatele

Elevii capabili de performanţă la toate disciplinele au fost pregătiţi şi
îndrumaţi de către profesorul de la clasă, activitate ce s-a realizat în afara orelor
de curs, prin pregătirea suplimentară. La nivelul fiecărei discipline şi a fiecărei
catedre există graficele de pregătire cu olimpicii, pe zile şi pe ore. Toată această
activitate s-a concretizat în rezultatele deosebite obţinute de elevii colegiului şi
prezentate anterior. O statistică generală a celor mai importante distincţii
cuprinde:
ETAPA JUDEȚEANĂ:
-PREMIUL I – 20
-PREMIUL II – 18
-PREMIUL III – 15
ETAPA NAȚIONALĂ:
-PREMIUL II – 1
-PREMIUL III – 2
-MENȚIUNE – 3
-PREMIU SPECIAL – 4
-MEDALIE ARGINT – 1
19

-MEDALIE BRONZ - 3
Total premii și mențiuni faza națională: 14
De asemenea, eleva POPA ERMINIA PETRA a obținut Premiul III în
cadrul Cupei Mondiale a fizicii, fiind selectată să participe la faza internațională
a acestui concurs, desfășurată la Singapore (2017).
b) La EXAMENUL DE BACALAUREAT promovabilitatea în anul școlar
2016-2017 a fost de 99,32%.
Nr elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

293

293

Medii
Nr. elevi

Nr. de
candidați
eliminați
-

10
1

Nr. de
candidați
respinși
1

9-9,99
155

Din care cu medii:
<5
5-5.99
-

8-8,99
85

Nr.
elevi
reușiți
292

1
7-7,99
40

6-6,99
11

Procent
promovare
99,32%
TOTAL
292

160
140
120
100
80

Nr. elevi

60
40
20
0
10

9-9,99

8-8,99

7-7,99

6-6,99

În ceea ce priveşte absolvenţii ciclului liceal, aceştia au fost admişi în
proporţie de 100% în învăţământul superior.
Precizăm că o parte din absolvenţii acestei unităţi de învăţământ au fost
admişi la Universităţi de prestigiu din Germania, Franţa, Anglia, America,
Norvegia, Scoţia, etc. O altă categorie este constituită din elevii care au fost
admişi la Academiile militare pe toate cele cinci domenii, iar restul sunt admişi
la Facultăţi ca: Medicină, Automatică, Electronică, Matematică, Drept,
Filologie, etc.
c) La EVALUAREA NAȚIONALĂ, promovabilitatea în anul școlar 20162017 a fost de 98,80%. Au fost înscriși 50 elevi, iar situația rezultatelor obținute
de aceștia este următoarea:
Nota

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99
20

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Nr. elevi

1

2

1

4

7

9

25

1

25
20
15
10

Nr. elevi

5
0
33,99

55,99

77,99

99,99

Inserţia absolvenţilor ciclului gimnazial în învăţământul liceal a fost de
100%, fie în cadrul liceului, fie în alte unităţi de învăţământ liceal, dar acest
lucru în proporţie foarte mică.
 Parteneriate educative; Proiecte internaționale
În ultimii ani, la nivelul Colegiului Naţional “Carol I” au fost încheiate
peste 40 de proiecte educaţionale şi contracte de parteneriat cu şcoli din
Craiova, din judeţ, din ţară sau din străinătate, dar şi cu alte numeroase instituţii
publice.
Totodată au fost derulate peste 200 de activităţi cultural-educative,
activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de educație
pentru cetățenie democratică, implicare activă în societate, responsabilitate
socială, activități de orientare şcolară şi profesională, activități tehnicoștiințifice, activități sportive, activități de educație pentru sănătate și stil de viață
sănătos, activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în
situații de urgență etc. Toate acestea au fost organizate sub forma unor ateliere
de teatru, dans, muzică, arte plastice, competiții organizate la nivelul școlii,
mese rotunde, dezbateri, activități de voluntariat sau de interes comunitar,
campanii antitutun, antialcool, antipoluare, de prevenire a delincvenței juvenile,
de prevenire a traficului de persoane, excursii, spectacole etc.
De asemenea, au fost încheiate contracte de parteneriat cu institutii publice
sau fundaţii precum Muzeul Olteniei, Universitatea din Craiova-Departamentul
de artă teatrală, ROMSILVA Dolj, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Dolj,
Universitatea de Medicină din Craiova, Facultatea de Drept a Universităţii din
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Craiova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul
Judeţean de asistenţă psihopedagogică, Direcţia Judeţeană de Tineret Dolj,
Asociaţia Nonguvernamentală „RO-TALENT”, Craiova, Inspectoratul General
de Poliţie, Filarmonica Oltenia, Opera Română Craiova, Biblioteca Judeţeană,
Asociaţia Pro Democrația, Fundaţia Cuvântul care zideşte etc
La nivel internaţional, Colegiul Naţional „Carol I” este angrenat în
depunerea de aplicații pentru obținerea de finanțări nerambursabile prin proiecte
de parteneriat național și transnațional (bilateral, transfrontalier, parteneriate
pentru invatare, E-Twinning, Socrates,etc.)
ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ:
Dintre activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfășurate în anii
anteriori amintim: participarea la Conferința ,,Vreau să fiu anteprenor ’’
(2013) ; activitatea ,,Excelența în educație pentru inteligență și securitate’’
derulată de Serviciul Român de Informații (2013); activități desfășurate în
cadrul Proiectului Comenius ,,Preocupări, neliniști și speranțe ale tinerilor
europeni ” - catedra de franceză (2013) ; Simpozion Județean „Gestionarea
resurselor de apă în contextul dezvoltării durabile” - catedra de geografie
(2013); Concursul „Cea mai bună idee de afacere”(2014); Conferința de
presă (2014) în urma activității din cadrul proiectului ,,Job Shadow Day”
(2014); parteneriat multilateral Comenius cu titlul Intérêts, Inquiétudes et
Espoirs des Jeunes Européens /Preocupări, nelinişti şi speranţe ale tinerilor
europeni (2013-2015).
Începând cu anul școlar 2016-2017, au fost încheiate o serie de
parteneriate sau proiecte cu diverse instituții, dintre care :
 Opera Română Craiova - Divan Vasilcoiu Mihaela (parteneriat)
 Asociația ”One world România” - Anca Pricină, Divan Vasilcoiu Mihaela
(parteneriat)
 ARDORF Muntenia - Dragomir Olivia (parteneriat)
 C.P.E.C.A. Dolj - Bărțăgui Georgescu Carmen, Divan Vasilcoiu Mihaela
(Proiecte județene: ”Vrem să creștem sănătoși”, ”Liber să decid” )
 C.P.E.C.A. Dolj - Divan Vasilcoiu Mihaela (”Ford driving skill for life”)
 Asociația ”Inima vârstelor” Pitești - Divan Vasilcoiu Mihaela (Parteneriat
județean ”Invitație la educație pe meleaguri vâlcene” )
 Liceul teoretic Ion Cantacuzino Pitești, Universitatea din Pitești - Anca
Pricină, Divan Vasilcoiu Mihaela (Parteneriat național ”Ziua mondială a
filosofiei”)
 Asociația Pro Educația Pitești, Universitatea Pitești - Anca Pricină, Divan
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Vasilcoiu Mihaela (Parteneriat național ”Ziua învățătorului”)
Crucea Roşie Română - Anca Pricină, Catedra de biologie (parteneriat)
ISU Oltenia - Elena Maria Oprica, Loredana Hărăbor (Proiect educativ ”Focul-prieten sau dușman?” )
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman – Anca Pricină, Sandu
Lavinia (Parteneriat ”Minunata lume a cărților”)
Facultatea de Medicină şi Farmacie - Anca Pricină, Divan Vasilcoiu
Mihaela (parteneriat)
Facultatea de Mecanică - Angel Cristian Stăiculescu, Nicolae Daniel
Petrescu, Simona Parseghian, Șilcă Elena (Proiect)
AIESEC- Comitetul Local Craiova - Laura Crăciunoiu (Protocol de
colaborare)
Asociaţia de Consultanţă si Consiliere Economică-Socială Oltenia Angel Cristian Stăiculescu, Divan Vasilcoiu Mihaela (Protocol de
colaborare)
Asociația Vasiliada, Şcoala Specială Sf.Vasile - Divan Vasilcoiu
Mihaela, Belcineanu Vintilă (parteneriat)
Grădiniţa P.P ”Floare Albastră” - Anca Pricină, Sandu Lavinia,
Ungureanu Petruța (Parteneriat ”Cu pași mici spre grădiniță”)
Centrul de promovare și conservare a tradițiilor – Dolj; Liceul Tehnologic
CFR-Craiova - Ungureanu Petruța (Parteneriat ”Muzeul școlar” )
TVR, Studioul Local Craiova - Ungureanu Petruța (Parteneriat”Școala și
mass-media”)
AJOFM Craiova - Divan Vasilcoiu Mihaela (parteneriat)

Activitățile cele mai importante desfășurate în anul școlar 2016-2017 pe baza
parteneriatelor amintite și a altor parteneriate, atât la nivel gimnazial și liceal,
cât și la nivel primar :
Nr.
crt.

Denumirea
Responsabili
activității
Festivitatea de Directori
deschidere
a Consilier educativ
1.
Cadre didactice
anului școlar

2.

Ziua Limbilor
Europene

Noaptea
3. Cercetătorilor

Profesorii de limbi
străine
Consiliul Scolar al
Elevilor
Coordonator
Prof. Georgescu
Octavian

Parteneri/
Locul de
Invitați
desfăşurare
ISJ Dolj
C.N. Carol I
Reprez.
ai
comunității
locale
Biblioteca
Sălile de clasă,
Omnia
cabinetul de
engleză
Şcoli
partenere
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Judeţul Dolj

Obs.

Sesiune de
referate și
comunicari
Vizită de
studiu
Observații

Săptămâna
4. prevenirii
criminalităţii
Ziua Mondială
a Educației
5.

Comemorarea
Holocaustului
6.

Consilier educativ
Diriginţi

IPJ Dolj

CDI

Director
Consilier educativ
Cadrele didactice

Muzeul
Olteniei din
Craiova

Sălile de clasă
Sala de
festivităţi

Prof. de istorie
Prof. de educaţie
plastică

Muzeul
Olteniei
Secţia de
istorie

Sălile de clasă

Galla
Academy
Agency

Casa Studenţilor
Craiova

Balul Bobocilor Directori
Consilier educativ
7.
Cadrele didactice
Consiliul Școlar al
Elevilor
Profesorii de limbi
Parada de
moderne
Halloween
Consiliul Școlar al
8.
Elevilor
Cadrele didactice
Festivalul
9. Național al
Șanselor Tale
Ziua Mondială Consilier educativ
Cadrele didactice
a Toleranței
Consiliul Școlar al
10.
Elevilor
Tu alegi!
Diriginții

IPJ Dolj
Compartimentul de
Analiză și
Prevenire a
Criminalității

Eclipsă de
Lună
Dezbatere
Film
Spectacol
Dezbateri
Vizite la
muzee
Expoziție
Film
documentar
Dezbatere
Expoziție
Desen
Concurs

Sala de sport

Carnaval
concurs de
măști

Sălile de clasă

Diseminări
Expoziție
foto
Dezbatere
Vizionarea
filmului
„Cheia e la
tine!”

Sălile de clasă

„Drepturile
copilului,
drepturile
omului" - Ziua
11. Internaţională
a drepturilor
Copilului

Diriginții

Sălile de clasă

Cunoașterea
drepturilor
copilului

1 Decembrie,
Ziua Națională
12. a României

Consilier educativ
Profesorii de istorie, de
română, de arte

Sălile de clasă
Muzeul de
istorie

13. „Ziua

Consilier educativ

Sălile de clasă

Dezbatere
Expoziție
foto
Expoziție
desene
Cunoașterea

24

Mondială a
drepturilor
Omului"
Crăciunul în
Europa

Profesorii diriginți

Un gând bun
de Crăciun

Directori
Consilier educativ
Cadrele didactice
Consiliul Școlar al
Elevilor

Centre de
plasament
DGASPC
Dolj

"Eminescu Poet național "
16. 15 ianuarie

Profesorii de limba
română, de educaţie
muzicală

Biblioteca
Alexandru și
Aristia Aman

"Hai să dăm
mână cu
17. mână!"

Profesorii de istorie

C.N. ,, CAROL
I’’ 18. Traditie.
Calitate.
Performanță
Prezentarea
ofertei
19. educaționale
pentru anul șc.
2017/2018
CU PAŞI
REPEZI
CĂTRE
ŞCOALĂparteneriat
20. şcoalăgrădiniţă

Velișcu Liana
Magdalena

14.

15.

Profesorii de educaţie
plastică şi educaţie
muzicală, de religie şi
de română

drepturilor
fundamentale
ale omului
Sala de
Spectacol de
festivităţi
colinde
Sălile de clasă
Atelier
artistic
Expoziție de
felicitări
Vizită la centrul Activități de
de plasament
voluntariat în
”Sf.Vasile”
cadrul SNAC
Tombola
Crăciunului
Expoziție de
felicitări
Sălile de clasă,
Cunoașterea
Sala de
vieții și
festivităţi
operei lui
Mihai
Eminescu
Sălile de clasă,
Cunoaşterea
Sala de
importanţei
festivităţi
actului istoric
de la 24 ian
1889
Sala de
festivități

Bogdan Ecaterina
Micu Carla

Grădinița
„Căsuța cu
povești „ (nr 43)

Barbu Irina

Colegiul
Naţional „Carol
I” Craiova
- Gr. cu program
normal
„Madona Dudu”
Craiova
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- Gr. cu
program
normal
„Madona
Dudu”
Craiova
-39
participanţi
(15
preşcolari; 24
şcolari)

Realizarea activităţii didactice, educative și extracurriculare în afara școlii s-a
concretizat în:
Nr. crt.
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18
19

20

Tema/Tilul lecției
M. EMINESCU-recital de
poezie
Plante și animale

Locul de desfășurare
Ludoteca (Biblioteca
Județeană)
Muzeul de Științele

Participanți
30 elevi

La drum cu umorul lui
Caragiale!
Vizionare: D-nul Goe,Vizita
Prietenii noștri din „cărți” !

Ludoteca (Biblioteca
Județeană)

28 elevi

Ludoteca (Biblioteca
Județeană)
Casa Armatei Craiova

30 elevi

Biblioteca Județeană Dolj

Elevii clasei

Biserica Sfântul Ioan Valahul
Craiova
Opera Română, Craiova

Elevi și părinți

„Simfonia toamnei în culori” –
acțiune în colaborare cu
Biblioteca Județeană
„Uite, vine Moș Crăciun!” serbare
Săptămâna legumelor și
fructelor donate - voluntariat
Serbare de Crăciun :
- "Sărbătoarea Crăciunului"

Biblioteca Județeană
Alexandru și Aristia Aman

24 elevi

Academia de distracții

24 elevi

C.N. ”Carol I” Craiova

27 elevi

Grădinița Catolică

27 elevi

,,Trolii”
Film 3D
Universul. Galaxia
"Am plecat să colindăm"
- vizită şi daruri pentru cei
mici - activitate în cadrul
parteneriatului "CARAVANA
PRIETENIEI"
Mamifere
Lumea filmului-“MARELE
URIAȘ PRIETENOS”
Fulgi de nea (pictură)
„Școala mea de vis” –
activitate dedicată Zilei
Internaționale a Educației
„Ne ajutăm între noi” –
activitate de voluntariat în

Cinematograf Mercur

24 elevi

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Şcoala Gimnazială Specială
"Sf. Vasile" Craiova

24 şcolari
21 elevi

Biblioteca AMAN
Cinema Inspire

Elevii clasei a IV-a B
Elevii claselor a IV a

Biblioteca Aman
Sala de clasă

Elevii clasei a IV-a B
Elevii clasei III B
învățătorul

Școală

Elevii claselor a XII-a
din C.N. „Carol I”

„Soldățelul de plumb”- piesă
de teatru
„Pași spre cunoaștereMamiferele”
Serbări şcolare:
„ Iată vin colindători„
Spectacol Soldățelul de plumb
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28 elevi

Elevii clasei

Elevi și părinți
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22

23

cadrul programului de colectă
de fonduri inițiat de Crucea
Roșie, Filiala Dolj
„La mulți ani, România mea! –
activitate extrașcolară culturalartistică”
„În așteptarea lui Moș
Crăciun” – concert de colinde
în interpretarea Corului clasei
III B
Parteneriat cu AIESEC
Schimb de experiență cu
studenții străini

Craiova
Sala de festivități

Sala de festivități

Sala de clasă

Elevii claselor a IV-a
din C.N. „Carol I”
Craiova
Elevii clasei III B
Părinții, frații și bunicii
elevilor
Elevii clasei III B
Studenți români și
străini

Ziua educației a fost sărbătorită prin următoarele activități deosebite :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Numele şi prenumele responsabilului
activităţii
SPECTACOL
VASILCOIU MIHAELA
DRAGOMIR OLIVIA
„MARI PEDAGOGI AI TIMPURILOR” - Responsabil comisie metodică LIMBA ŞI
MASĂ ROTUNDĂ
LITERATURA ROMÂNĂ,
Prof. Anca Pricină
SOCRATE – PĂRINTELE EDUCAŢIEI GHENCIOIU RALUCA
BAZATE PE METODE INTERACTIVE
ROLUL ARGUMENTARII ÎN ELABORAREA DAQUI HERRERA MARIOARA
DISCURSULUI COERENT ȘI EDUCAREA
TINERILOR
EDUCAȚIA,
FACTOR
DECISIV
ÎN MICHIDUŢĂ MARIA
FORMAREA PERSONALITĂȚII
ROLUL
EDUCAȚIEI
ÎN
FOLOSIREA MICHIDUŢĂ MARIA
RAȚIONALĂ A RESURSELOR
ROLUL RELIGIEI ÎN EDUCAŢIA MORALĂ ŢIŢIRIGĂ IONELIA
A TINERILOR
VIZIONARE DE FILME ÎN LIMBA DRĂGĂNESCU D.
ENGLEZĂ, URMATĂ DE DEZBATERI
CHIREA A.
COȘOVEANU C.
BUȘU A.
MIULESCU C
CUNOAȘTEREA SPAȚIULUI DEDICAT LEOTESCU D.
AMERICAN CORNER – CRAIOVA
PISOI S.
BIBLIOTECA ALEXANDRU ȘI ARISTIA RĂESCU L.
AMAN
POPESCU C.
VIZIONARE DE FILME ÎN LIMBA CHILOM D.
GERMANĂ, URMATĂ DE DEZBATERI
MASĂ ROTUNDĂ ELEVI - PROFESORI – CHILOM D.
DISCUȚII
DESPRE
SUSȚINEREA RĂDUCANU I.
Denumirea activităţii
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

EXAMENELOR
INTERNAȚIONALE
ÎN
LIMBA ENGLEZĂ ȘI L. GERMANĂ
ÎNTÂLNIRE
A
COLECTIVULUI
DE
REDACȚIE THE NEW CATCHER
„SĂ NE CUNOAȘTEM EROII” – VIZITĂ LA
MONUMENTELE
CARE
REPREZINTĂ
PERSONALITĂȚI DIN ISTORIA PATRIEI;
ACTIVITATE
CU
ELEVII
CLASEI
PREGĂTITOARE A
„O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ BAZATĂ PE
MIȘCARE ȘI COMUNIUNE CU NATURA” –
DRUMEȚIE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ;
ACTIVITATE CU ELEVII CLASEI I B
„O ORĂ DE LECTURĂ ÎN BIBLIOTECA
ȘCOLII” ȘI VIZITĂ LA MUZEUL DE ARTĂ;
ACTIVITATE CU ELEVII CLASEI IV D
„DE VORBĂ DESPRE ȘCOALA MEA” –
MASĂ ROTUNDĂ; ACTIVITATE CU ELEVII
CLASEI III B
„O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN MEDIU
CURAT” – DRUMEȚIE PRIN ORAȘ;
ACTIVITATE CU ELEVII CLASEI III A
ORGANIZAREA UNEI EXPOZIȚII DE
CARTE; ACTIVITATE CU ELEVII CLASEI
IV A
„CUM MI-AȘ DORI SĂ ARATE/SĂ FIE
ÎNVĂȚĂTORUL MEU?” – CONSTRUIREA
PROFILULUI ÎNVĂȚĂTORULUI IDEAL DIN
PERSPECTIVĂ PROPRIE; ACTIVITATE CU
ELEVII CLASEI III B
„ÎN LUMEA POVEȘTILOR” – ACTIVITATE
CU ELEVII CLASEI II D
„ROLUL EDUCAŢIEI ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII DURABILE”
„MARI
DUHOVNICI
PĂSTRĂTORI
AI
ROMÂNEŞTI”
VIZITĂ LA MUZEUL
NATURII

ENACHE C.
BUZĂRNESCU R.
COȘOVEANU C
PROF. DORAN MARIA

PROF. MANOLEA DANIELA

PROF. RISTEA MIHAELA

PROF. UNGUREANU MARINELA

PROF. BISTRICEAU DENISA

PROF. MIREA VALERIA

PROF. TUDORAN SIMONA-CECILIA

PROF. CHILOM ELIZA

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
GEOGRAFIE – ISTORIE
PROF. GICĂ GABRIELA
ŞI
MISIONARI PROF. BELCINEANU VINTILĂ
SPIRITUALITĂŢII

ŞTIINŢELE RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
CHIMIE-BIOLOGIE
PROF. LIDIA NĂSTASIE
„MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ”
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ
MATEMATICĂ
PROF. CARMEN GEORGESCU
DE

Pentru dezvoltarea dimensiunii europene și sporirea calității actului
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educațional, Colegiul Național “Carol I“ a implementat proiecte europene
cu finanțare nerambursabilă:
 PROIECTUL COMENIUS 2013-2015
Intérêts, Inquiétudes et Espoirs des jeunes Européens - 2013-BG1COM06-00029 4. Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au avut un
impact important asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi :
 Utilizarea limbilor străine a condus la o motivaţie sporită pentru studiul
limbilor străine
 Realizarea produselor finale a presupus utilizarea noilor mijloace de
informare şi comunicare (TICE), o utilizarea intensă a calculatorului,
ceea ce a condus la competenţe sporite în domeniul informaticii
 Munca în echipă a condus la o mai bună capacitate de organizare, de
comunicare, de relaţionare
 Selecţionarea elevilor a fost făcută conform principiilor echităţii şi
egalităţii şanselor (participanţi din rândul minorităţilor etnice sau elevi cu
nevoi sociale speciale)
 Lucrând în cadrul unei echipe, pentru a pune în valoare specificul țărilor
şi culturilor lor, elevii au dobândit mai multă încredere de sine
 Activităţile au condus la o mai bună cunoaştere a ţărilor europene, cu
valorile, specificul şi caracteristicile lor
 Prin informaţiile dobândite despre sistemele de învăţământ din diferite
ţări, ca şi prin schimburile despre diferite metode de predare, învăţare,
evaluare, profesorii şi-au diversificat şi îmbogăţit competenţele didactice
 Un interes crescut pentru ţările europene şi culturile lor
 Dezvoltarea competenţelor civice, sociale şi interculturale
 Dezvoltarea creativității (prin dezbateri, activități artistice, artizanale,
culturale)
 Îmbunătăţirea imaginii unității şcolare în plan local, regional, naţional şi
internaţional.
 PROIECTUL “Educația poate rupe lanțul sărăciei!” este un
proiect al Primăriei din Craiova și al Primăriei din Timișoara,
Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia și are ca parteneri
Primăria orașului Oslo, Norvegia, de altfel, inițiatorul proiectului
european.
Activitățile proiectului au vizat componența de formare a 26 de cadre
didactice din judetul Dolj pentru ocupația de mediator social, elaborarea unor
proceduri de intervenție pentru activitățile de mediere socială realizate în școli,
cât și realizarea unui Ghid metodologic de intervenție în domeniul integrării
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școlare și sociale a elevilor aflați în situație de risc social, prin metode de
educație non- formală. Aceste materiale s-au realizat prin intermediul a 5 workshop-uri de către cadrele didactice selectate în cadrul proiectului, cât și de
specialiștii din cadrul Primăriei Craiova și asistenții sociali din cadrul mai
multor instituții publice și ai ONG-urilor de profil la nivel local.
Implicarea Colegiului Național “Carol I” a evidenţiat preocuparea pentru
activităţile sociale, de implicare în activitățile de voluntariat pe componenta
cetățeniei democratice, participative și incluziune socialã. Activitățile își
propun să identifice cazurile elevilor aflați în situații de risc social și să
intervină pentru îmbunătățirea calității vieții.
 STAGII DE FORMARE INTERNAȚIONALE
 Stagiul de formare Education interculturelle – CREFECO, Sofia,
Bulgaria prof. Alina Ionicescu
 Stagii de perfecționare lingvistică și de predare a DNL, în cadrul
Proiectului bilateral franco-român de susținere a bacalaureatului bilingv
francofon (prof. matematică Stanca Monica Janeta, CLA, BESANCON,
Franţa - și prof. de geografie Grigorie Otilia, CAVILAM , VICHY,
Franţa).
 Participare la Seminarul Internaţional „Nouveaux outils pour une relation
mutuelle et réciproque “ , ESPE, Lyon, Franţa, prof. Alina Ionicescu, mai
2017, în cadrul programului Pestalozzi.
 Pentru derularea cu succes a Proiectului “Un laborator de fizică și limba
germană“, profesorul de fizică dl. Liviu Ionescu a absolvit în august 2015
un stagiu de perfecționare de limba germană, nivel C1, la Goethe Institut
Dresden, Germania.
 Proiectul Multilateral Comenius Intérêts, Inquiétudes et Espoirs des
jeunes Européens - 2013-BG1-COM06-00029 4, care a avut impact direct
asupra unui număr de aproximativ 300 de elevi ai şcolii, 30 de profesori
şi alţi beneficiari indirecţi (părinţi, elevi din alte licee, membri ai
comunităţii locale)
a. Recunoaşterea rolului important al acestui proiect a fost dată şi
de obţinerea locului II la Concursul Made for Europe –
concurs de produse şi rezultate finale din cadrul proiectelor
europene (CN CAROL I a fost reprezentat de eleva Popescu
Alexandra)
b. JUVENES TRANSLATORES (Concurs de traduceri pentru
liceenii din Uniunea Europeană) - 3 participări (2014-2015;
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2015-2016, 2016-2017) - 1 premiu internaţional Maria
Tohăneanu şi 3 menţiuni speciale.
 Participarea anuală la Ziua limbilor romanice, un prilej de celebrare a
diversității lingvistice şi culturale.
 Proiectul „Ein Labor für Physik und Sprache” ( „Un laborator
de fizică și limbă germană”) inițiat de Institutul Goethe, București, și la
care C.N. „Carol I” este școală parteneră, proiect ce se derulează începând
din anul 2013 și până în prezent, a construit în școala noastră o punte
inedită între fizică și limba germană.
Elevilor din școala noastră le este facilitată învățarea fizicii în context
bilingv româno-german, cu beneficii pentru ambele discipline. Metoda didactică
modernă, utilizată în cadrul cercului de fizică și limbă germană - activitate
principală din proiect – este una mai puțin cunoscută în România: CLIL
(Content and Language Integrated Learning). Din acest motiv, profesorul de
fizică Liviu Ionescu și mai nou și laboranta de fizică, ing. Lăcrămioara
Demetrescu, au beneficiat de participarea la cursuri speciale de formare
metodică, anual, susținute de specialiști în didactica modernă, din România și
din Germania. Profesorul de fizică Liviu Ionescu a participat suplimentar și la
un curs de perfecționare în didactica fizicii, organizat pentru profesorii de fizică
din Germania, de către prestigioasa Societate Germană de Fizică (Deutsche
Physikalische Gesellschaft), chiar la sediul său din Bad Honnef, Germania.
Perfecționarea resursei umane, alături de dotarea cu truse experimentale
germane, moderne, facilitată de Institutul Goethe București în cadrul
proiectului, oferă elevilor de la C.N. „Carol I”, care studiază ca limbă modernă
germana, o calitate sporită a demersului didactic la fizică. În diferite moduri
indirecte, de acest avantaj pot beneficia chiar și elevii neangajați în proiect, sau
care nu studiază limba germană.
 Proiectul bilateral „De la învăţământul bilingv către filierele
francofone”
Din 2006, Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova face parte, prin
secţiile bilingve francofone, din primele 15 licee din România implicate în
acest proiect. Reţeaua acestor licee de excelenţă s-a extins având, în prezent,
un număr de 29 de instituţii de învăţământ. Primul acord interguvernamental
pentru învăţământul bilingv în România a fost semnat la 28 septembrie 2006 în
timpul celui de-al 11- lea Sommet al Francofoniei, desfăşurat la Bucureşti.
Acest eveniment a lansat un program de acţiuni menite să întărească
31

învăţământul bilingv din România, a permis instituţionalizarea şi creşterea
vizibilităţii secţiilor bilingve francofone şi a creat un nou tip de bacalaureat,
bacalaureatul cu menţiunea ”bilingv francofon ”.
Din 2007, Colegiul Naţional „Carol I” face parte din reţeaua liceelor
bilingve româno-spaniole care organizează susţinerea bacalaureatului bilingv
spaniol, având ca specific: studierea limbii spaniole în regim bilingv (clasele
IX-XII) care implică un număr sporit de ore de limba și literatura spaniolă (5
h/săptămână) și predarea în limba spaniolă a disciplinelor specifice (Geografia
Spaniei, Istoria Spaniei și Cultură și civilizație spaniolă) cu profesori nativi;
Pregătire generală temeinică cu profesori gradul I; Oportunitatea obținerii unei
duble diplome de Bacalaureat român și spaniol, în baza Acordului
interguvernamental dintre România și Spania; În urma promovării
bacalaureatului și a obținerii acestei diplome speciale, elevii pot studia în cadrul
unor universități spaniole de renume (Granada, Valencia etc.), primind bursa
parțială sau integrală; Trupa de teatru în limba spaniolă a câștigat de-a lungul
anilor numeroase premii și distincții, precum și excursii naționale și
internaționale; Posibilitatea participării la diverse Proiecte și Programe
Internaționale patronate de Ambasada Spaniei, Institutul Cervantes și Ministerul
Educației din Spania (Viaje educativo, Ruta Quetzal). Anual, se organizează
pentru elevii de clasa a IX-a concursul 'VIAJE CULTURAL A ESPANA', în
urma căruia elevii cei mai buni la Geografia Spaniei pot câştiga o călătorie de
10 zile la Madrid; Posibilitatea continuării studiilor superioare în diverse
Universități din Spania prin burse oferite de Ministerul Educației din Spania;
Consultații gratuite la limba spaniolă pentru elevii care doresc să se înscrie la
testul de limba spaniolă pentru clasa a IX-a).
 PROIECT ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP (,,OPEN
DOORS FOR NON FORMAL") - 2014-1-RO01-KA201-002889
Țări participante: România, Turcia, Grecia, Lituania, Polonia, Olanda
Colegiul Naţional „Carol I” – beneficiar indirect – 110 elevi de la clasele a
X- a ( 2015-2016), cadre didactice şi părinţi.
Ca principale obiective ale acestui proiect amintim:
Creșterea motivației elevilor prin implementarea unor metode
atractive și non-formale de învățare și de perfecționare,
utilizate în Uniunea Europeană;
Îmbunătățirea metodelor de training prin împărtășirea de bune
practici de către parteneri;
Îmbunătățirea comunicării în limbi străine și a TIC, ca
principalele mijloace de comunicare în cadrul proiectului;
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Îmbunătățirea repectului de sine al profesorilor și încurajarea
acestora în sensul dezvoltării personale, folosirea mijloacelor de
predare interdisciplinare și transdisciplinare, dorința de a-și
împărtăși cunoștințele și experiența;
Beneficii din exemplele de bună practică împărtășite de
parteneri, care să conducă la creșterea calității educației și a
urmăririi valorilor europene în activitățile organizațiilor.
 PET – PROIECTE ERASMUS PENTRU TINERI
Parteneri: Asociaţia CEDRU – Centrul de excelenţă pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane; CN CAROL I – Craiova; CN Fraţii Buzeşti –
Craiova; Liceul teoretic Henri Coandă- Craiova
Obiective:
-Promovarea participării tinerilor la proiecte europene cu finanţare
nerambursabilă
-Sensibilizarea pentru participarea la proiecte europene
-Dezvoltarea cunoştintelor despre oprtunităţile programului Erasmus + în
domeniul tineretului
 Redactarea şi depunerea, de către Comisia pentru Proiecte
Internaţionale, de proiecte Erasmus +, acţiunile KA 1 – Mobilităţi
individuale şi KA2, Parteneriate strategice, la termenele februarie
şi martie 2016 şi 2017.
 În perioada 1.09.2017-31.08.2019, Colegiul Naţional „Carol I” din
Craiova va implementa, în calitate de coordonator, proiectul de
parteneriat strategic în domeniul şcolar, acţiunea KA2, în cadrul
programului ERASMUS +, cu titlul Ensemble Pour une Europe
Solidaire (E.P.E.S). Numărul de referinţă al proiectului este 20171-RO01-KA219-037316.
Partenerii proiectului sunt Liceul Vytauto Didziojo din Klaipeda, Lituania
şi Liceul „Acad. Lyudmil Stoyanov” din Blagoevgrad, Bulgaria. În cadrul
proiectului vor fi realizate de către elevii şi profesorii Colegiului Naţional
„Carol I” 2 activităţi de învăţare transnaţionale, în Bulgaria şi Lituania (un
număr de 25 mobilităţi), precum şi 2 reuniuni organizatorice în instituţiile
partenere (4 mobilităţi).
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INFORMAŢII
GENERALE:
Unitatea de învăţământ este situată în partea centrală a municipiului
Craiova, în apropierea Primăriei municipiului Craiova şi a Prefecturii Dolj.
Unitatea şcolară: Colegiul Naţional “Carol I” CRAIOVA
Adresa unităţii: Str. Ion Maiorescu nr. 2, Municipiul Craiova,
Judeţul Dolj, Cod poştal: 200418
Telefon/Fax:
0351420150/0351 420160
Web: www.cnc.ro
Email: colegiul_carol@yahoo.com
Localizarea geografică a şcolii: zona centrală a Municipiului Craiova
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10
DETAȘAȚI

TITULARI
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4 PAZNICI

5 MUNCITORI

DIDACTIC
AUXILIAR

17 INGRIJITORI

0,5 CASIER

2 LABORANȚI

1 BIBLIOTECAR

1 ADMINISTRATOR
DE PATRIMONIU

DIDACTIC

1,5 ADMINISTRATOR
FINANCIAR

1 INFORMATICIAN

0,5 INGINER DE
SISTEM

103
TITULARI

2 SECRETARE

Resurse umane (2017-2018)

PERSONAL
NEDIDACTIC

4
SUPLINITORI

- Calificat

CALIFICAȚI

100%

CU PERFORMANŢE ÎN
ACTIVITATEA
DIDACTICĂ
Peste 90%
ABSOLVENŢI DE CURSURI
DE FORMARE /
PERFECŢIONARE
100%

Resurse materiale:









Numărul sălilor de clasă : 42
Numărul laboratoarelor şi cabinetelor : 18
Conectare - Internet : Da (Reţea RDS)
Bibliotecă şcolară: peste 85000 volume. În anul școlar 2016-2017 au fost donate 281 exemplare de carte. Peste
1500 de exemplare sunt cărți de patrimoniu. Biblioteca are peste 1000 de cititori, din care 230 cititori noi de la
începutul anului școlar 2016-2017.
Cabinete medicale
-2
Spaţii sanitare
- 1 izolator funcţional
Starea clădirilor, număr corpuri: În anul școlar 2017–2018, unitatea de învăţământ funcţionează în 6 corpuri
de clădiri, situate în acceași curte. Dotările şi achiziţiile în acest an au fost realizate atât prin finanţări de la
Primărie din venituri extrabugetare, dar și prin sponsorizări.
Nivel de dotare cu resurse educaţionale - în proporţie de 80%.
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Resurse financiare:
În anul şcolar 2016-2017, unitatea noastră a beneficiat de credite bugetare de la Consiliul Local astfel:

CHELTUIELI DE
PERSONAL
7.800.000 lei

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI
SERVICII
1.000.000 lei

TOTAL:
8.992.000 lei

ASISTENȚĂ SOCIALĂ (C.E.S)
20.000 lei

BURSE ELEVI
86.000 lei

ACTIVE NEFINANCIARE
86.000 lei
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Din creditele alocate pentru bunuri şi servicii au fost achitate facturi la furnizorii
de încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, telefon, internet, materiale de întreţinere şi
funcţionare, asistenţă program contabilitate, asistenţă program salarii, asistenţă program
legislativ, asistenţă program statistici şcolare. Au fost achitate burse de performanţă,
merit, studiu şi sociale. Au fost achitate lucrări de reparații la instalații, hidranți,
reparaţii sistem supraveghere video, raparație grupuri sanitare cămin, refacere cămine
vizitare, înlocuire conductă centrală termică liceu, montat tâmplărie PVC cu termopan
Corp C5.
Au fost achiziționate băncuțe și scaune școlare pentru dotarea a două clase
“Zero”.
Cheltuieli de capital:
 sistem de supraveghere audio-video la şcoala mică,
 sistem supraveghere audio-video 10 clase liceu,
 sistem supraveghere săli sport, cămin, corp C5
 achiziţie elevator pentru persoane cu dizabilitati
 racord canalizare
 achizitie retroproiector
Plăți efectuate
Salarii
Furnituri de birou
Materiale de curatenie
Gaze, energie electrică
Apă, canal, salubritate
Poştă, telefon, internet
Chelt. cu bunuri şi servicii
Deplasări, detasări
Reparatii curente
Pregatire profesionala
Obiecte de inv
Alte chelt cu bunuri si serv
Ajutoare sociale
Burse elevi
Cheltuieli de capital
Total

7.784.920 lei
3.048 lei
2.248 lei
506.280 lei
121.953 lei
29.433 lei
53.261 lei
4.358 lei
216.728 lei
1.350 lei
7.252 lei
51.896 lei
19.339 lei
85.152 lei
85.171 lei
8.972.389 lei
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În anul şcolar 2016-2017 s-au încasat venituri extrabugetare din închirierea de
spaţii disponibile şi din alte activităţi.
Aceste venituri au fost folosite pentru plata în completarea bugetului local a
facturilor încălzit, iluminat, apă canal, poştă, telefon, internet şi alte bunuri şi servicii
şi deplasări, furnituri de birou.
Au fost achiziţionate următoarele obiecte de inventar:
 mobilier şcolar clasa „zero”
 jaluzele verticale pentru cabinetul medical
 două calculatoare şi o imprimantă pentru birourile secretariat şi
contabilitate.
În anului şcolar 2016-2017 s-au încasat următoarele venituri:
Taxe şi alte venituri
8.813 lei
Venituri din concesiuni şi chirii
11.357 lei
Total venituri
20.170 lei
Plăţile efectuate din veniturile extrabugetare sunt:
Furnituri de birou
100 lei
Telefon
1.524 lei
Chelt cu bunuri şi servicii
8.688 lei
Obiecte de inventar
4.018 lei
Deplasari, detasari
140 lei
Alte chelt cu bunuri si serv
452 lei
Total plăţi
14.922 lei
De la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj am primit credite pentru burse meritul
olimpic, bani de liceu, naveta elevilor, bacalaureat. S-au achitat drepturile băneşti
pentru cadrele didactice care au participat şi la bacalaureatul de toamnă.
Credite ISJ Dolj
Chelt de personal
55.000 lei
Burse merit şi bani de liceu
22.000 lei
Ajut. Sociale (abonam elevi)
16.000 lei
Total
93.000 lei
Plăţi ISJ
Chelt de personal
54.063 lei
Burse merit şi bani de liceu
21.210 lei
Ajut. Sociale (abonam elevi)
15.611 lei
Total
90.884 lei
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Anul 2016 s-a încheiat cu efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform Ordinului Ministrului Finanţelor nr.
2861/20.10.2009.
În calitate de administrator financiar am întocmit proceduri scrise adaptate
specificului unităţii, pe care le-am supus aprobării directorului unităţii şi pe care le-am
transmis comisiilor de inventariere. Totodată s-a întocmit darea de seamă contabilă la
data de 31.12.2016, precum şi anexele care însoţesc această lucrare. Anul școlar 20162017 s-a încheiat fără datorii la furnizorii de utilităţi.
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Comisia metodică a
disciplinelor Educaţie
Fizică și Sport și Arte

Comisia metodică a
învăţătorilor (pe niveluri
de ani de studii)

Comisia metodică a
disciplinei Limba şi
Literatura Română și
Limba Latină
Comisia metodică a
disciplinelor Limba
Engleză
și
Limba Germană

Comisia metodică a
disciplinei Informatică

Comisia metodică a
disciplinelor Istorie și
Geografie

COLEGIUL NATIONAL
CAROL I

Comisia metodică a
disciplinelor Socio-umane
și
Religie

Comisia metodică a
disciplinelor Limba
Franceză
și
Limba Spaniolă

Comisia metodică a
disciplinei Matematică
Comisia metodică a
disciplinei Fizică

Comisia metodică a
disciplinelor Chimie și
Biologie

COMISII METODICE
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Comisia pentru
curriculum

Comisia pentru
Evaluarea şi
Asigurarea
Calităţii

Comisia pentru
controlul
Comisia pentru
managerial
perfecționare și formare
intern
continuă
a cadrelor didactice

Comitetul pentru
securitate şi sănătate în
muncă și pentru situații
de urgență

Comisia pentru
elaborarea
orarului si
asigurarea
serviciului

Comisia de casare

Comisia pentru
prevenirea şi
eliminarea violenţei, a
faptelor de corupție și
discriminării în
mediul şcolar și
promovarea
interculturalității

Comisia pentru
programe și
proiecte europene

Comisia pt.
intocmirea si
aplicarea PDI

COLEGIUL
NATIONAL
CAROL I

Comisia pentru Protecţia
civilă şi P.S.I

Comisia pentru pregătirea
concursurilor şi olimpiadelor
şcolare

Comisia dirigintilor

Comisia pt. salarizare

Comisia pentru acordarea
burselor, Bani de liceu,
EURO 200 si a altor forme
de sprijin financiar si
material

Comisia pentru
programe și
proiecte
educative

Comisia pt.
gestionarea
riscurilor
Comisia sportului
scolar

Comisia de
inventariere

COMISII DE LUCRU
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Comisia de
mobilitate a
personalului
didactic

Comisia pentru
întocmirea şi
aplicarea
Regulamentului de
Ordine Interioară

Comisia de
implementare a
strategiei naționale
de acțiune
comunitară

Analiza mediului extern:

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud - vest a
României, între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind
29212 km2, adică 12,25% din suprafața României. Are o populație de 2 330 792
locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2. Din punct de vedere administrativ, Regiunea
de dezvoltare Sud-Vest Oltenia include 5 județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).
Regiunea, deși cu o densitate a populației sub media țării a avut, în mod
tradițional, datorită situației economice precare, rolul de rezervor de recrutare a forței de
muncă pentru zonele cu natalitate redusă din Banat și București.
Structura PIB pe categorii de resurse în Regiunea Sud-Vest Oltenia
% din PIB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
29,6
29,9
26,8
26,2
26,1
26,3
Industrie
6,8
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
Agricultură
6,2
10,9
11,7
12,1
12,4
12,7
Construcții
43,8
42,7
44,3
44,8
44,9
44,7
Servicii
Sursa: Tabelul a fost realizat pe baza datelor de la Institutul de Statistică şi
prognozele făcute de Centrul de Prognoză.
Urmărind tabelul de mai sus, se observă că în Regiunea Sud-Vest Oltenia cea mai
mare pondere în PIB o au serviciile, între 41% şi 45 %. Puternica tendinţă de
terţiarizare a economiei regiunii a determinat creşterea anumitor ramuri ale serviciilor
mai rapid decât a altor activităţi. Predilecţia populaţiei spre specializarea pe o anumită
ramură este determinată de posibilităţile multiple de afirmare profesională, dar şi
oportunităţi de câştig importante. În regiune, comerţul şi transporturile deţin ponderea
cea mai mare din totalul serviciilor, în timp ce intermediarii financiari ocupă cea mai
joasă poziţie în acest clasament. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială au cunoscut o
evoluţie oscilantă.
În economia contemporană serviciile sunt considerate o ramură foarte importantă
a economiei naţionale, deoarece, pe lângă satisfacerea nevoilor materiale ale populaţiei,
asigură continuarea sau completarea acestor nevoi, contribuie la recreerea sau
petrecerea timpului liber, menţinând astfel echilibrul biologic indispensabil unei stări de
sănătate fizică şi mentală la nivelul populaţiei, concurând în acelaşi timp şi la
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desfăşurarea unor activităţi particulare, cu consecinţe pozitive în ceea ce priveşte gradul
de ocupare a forţei de muncă.
Pe locul doi se află industria, cu o pondere de circa 26% din PIB. În acest
domeniu se observă o tendinţă de scădere, deoarece regiunea a cunoscut un parcurs al
tranziţiei economice şi restructurării industriale dificil, aceste procese întâmpinând aici
o mai mare rezistenţă comparativ cu alte zone ale ţării, fiind într-un fel întârziate şi
datorită tensiunilor sociale apărute. În special, au fost afectate industria minieră şi o
serie de întreprinderi cu capital de stat. Structura economică sus-menţionată este
reflectată în repartizarea PIB regional între diferitele sectoare economice.
Agricultura şi construcţiile au crescut anul trecut cu 21%, respectiv 26%,
determinând astfel creşterea de 7,1% a PIB, în condiţiile în care industria a avut o
creştere de numai 1,3%, cea mai redusă din ultimii opt ani.
Agricultura se află la începutul unui lung şi dificil proces de modernizare şi
restructurare, menit să conducă la eficientizarea şi la valorificarea mai bună a
importantului potenţial agricol al regiunii.
Rata de ocupare
În anul 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de
61,4%, în creştere faţă de anul anterior cu 0,4 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori,
rata de ocupare era mai mare la bărbaţi (69,5%, faţă de 53,2% la femei) şi pentru
persoanele rezidente în mediul rural (61,7%, faţă de 61,3% în mediul urban).
Comparativ cu anul 2014, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat
activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-258 mii persoane), dar şi al celor care
au lucrat în industria prelucrătoare (-44 mii persoane), producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică (-10 mii persoane), activităţile profesionale ştiinţifice şi tehnice şi
intermedieri financiare (ambele în scădere de 8 mii persoane faţă de anul precedent).
Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în administraţia
publică (+ 50 mii persoane), învăţământ (+ 44 mii persoane), transport şi depozitare (+
43 mii persoane), comerţ (+ 37 mii persoane).
Situaţia şomajului în Regiunea Sud-Vest

Total regiune:
Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Vâlcea

31.12.2014
8,2%
9,4%
7,5%
10%
8,2%
5,6%
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30.11.2015
7,9%
8,9%
7,5%
10,7%
8%
4,8%

Structura populaţiei
Județul Dolj se confruntă cu unul dintre cele mai accentuate fenomene de
îmbătrânire demografică din România, mai ales în mediul rural.
Reducerea numărului de persoane tinere, ca urmare a scăderii natalității și
migrației, ridică pe termen mediu și lung probleme de asigurare a necesarului de forță
de muncă. Structura etnică și confesională a populației este relativ omogenă, dar
ponderea persoanelor de etnie romă este în creștere. Numărul persoanelor cu studii
superioare a crescut în mediul urban, dar nivelul de instruire al populației rurale rămâne
foarte scăzut.
Există o tendință de depopulare a unor comune mici, cu populație foarte
îmbătrânită și accesibilitate redusă, mai ales de la granița cu județul Mehedinți. Migrația
externă s‐a accentuat în ultimul deceniu, antrenând mai ales populația urbană, cu un
nivel de instruire și calificare mai ridicat.
Populația județului este prognozat să scadă cu 15% până în 2030 și 33% până în
2050.
Date demografice
Proiecţii demografice la orizontul anului 2025
Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei regiunii Oltenia din
ultimii ani, vor fi de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul
diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă,
populaţia în vârstă de muncă ş.a.). Astfel, conform prognozelor INS, populaţia
regiunii va fi în anul 2015 de 2149,4 mii persoane, iar în 2025 de 1950,9 mii
persoane, înregistrând o scădere în perioada 2003-2025 de 16,27%.
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Evolutia populatiei scolare proiectate pentru perioada
2003/2025 INS (mii persoane)
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Grupa 3-6 ani
Grupa 7-14 ani
Grupa 15-24 ani
Total populatie scolara

Anul 2003

Anul 2005

Anul 2010

Anul 2015

Anul 2020

Anul 2025

De asemenea, la nivelul populaţiei de vârstă şcolară, tendinţa de scădere se
menţine, pe toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă
şcolară (3-24 ani) va fi 494,2 mii persoane, iar în 2025 de 400,3 mii persoane,
scăderea pe intervalul de timp 2003-2025 urmând a fi de 40,26 %.
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a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ
,, STRENGHTS “ – PUNCTE TARI
Procesul educațional se desfășoară prin interacțiunea directă între cadru didactic
și elev/elevi. Fiecare cadru didactic urmărește adaptarea la contextul şcolii şi al clasei
de elevi, în scopul realizării obiectivelor educaționale (dezvoltarea competenţelor
elevilor şi a atingerii performanţelor şcolare aşteptate).
Lecţiile se desfăşoară în moduri care îi implică activ pe elevi în dialoguri despre
conţinuturile de învăţare, despre modurile în care învaţă, despre motivaţia lor pentru
învăţare, astfel încât curriculumul să poată fi ajustat in interesul elevilor.
Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin metode alternative.
Majoritatea cadrelor didactice utilizează auxiliare curriculare moderne, în scopul
sporirii randamentului învăţării - fişe de lucru, portofolii ale elevilor, softuri
educaţionale etc.
Oferta educaţională a şcolii se bazează și pe o paletă largă de CDS-uri care sunt
raportate la nevoile elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale și reflectă personalitatea
instituției.

,, WEAKNESSES ” - PUNCTE SLABE
Se remarcă existența unor programe şcolare încărcate, ceea ce face ca în
activităţile de la clasă să fie o pondere încă prea mare a pregătirii teoretice în
detrimentul celei practice, cu accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi.

,, OPPORTUNITES ” - OPORTUNITĂŢI
Oferta mare de CDS-uri ameliorează fenomenul de absenteism şcolar şi
contribuie la dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare.
Există cadrul legal care ne permite obţinerea unor noi forme de învăţământ
în funcţie de cerinţele comunităţii – ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ și accesul la noi forme
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de activităţi extracurriculare, la nivel formal, informal şi nonformal, care ajută la
formarea unor abilităţi de viaţă ale elevilor.
Foarte importantă pentru sistemul de învățământ este diversificarea activităţile de
formare şi reconversie profesională.

,,THREATS ”- AMENINŢĂRI
Un număr prea mare de manuale alternative face ca tratarea unor teme din
curriculum de bază să nu fie întotdeauna unitară, ceea ce se reflectă în rezultatele de la
examenele naţionale.
Din cauza insuficientei promovări a ofertei de muncă pentru tineri, la nivel
local, regional, naţional şi de ce nu, la nivel european, școala riscă să aibă o ofertă
educaţională limitată.

b)DEZVOLTARE RESURSELOR UMANE
,, STRENGHTS “ – PUNCTE TARI
Personalul didactic este calificat în proporţie de 100 %, titulari fiind în proporție
de 83,89%.
Un număr foarte mare de profesori au parcurs stagii de formare continuă, cât şi
cursuri de perfecţionare. Totodată, există cadre didactice care au a doua facultate sau au
dublă specializare.
Relaţiile interpersonale (profesori-părinţi, profesori-profesori, director-cadre
didactice) favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ. Se remarcă și
implicarea managerului în responsabilizarea cadrelor didactice şi a personalului
auxiliar de a recepta noul, asigurând transparență în actul decizional.
Ponderea cadrelor didactice ce utilizează calculatorul este de peste 90%.
Colegiul nostru este renumit prin numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la
concursurile şcolare, la competiţii și olimpiade.
Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (11 comisii
metodice şi peste 30 de comisii tematice).
Poziţionarea pe primele locuri pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la
examenul de absolvire a examenului naţional de bacalaureat şi a evaluării naţionale a
făcut posibil numărul foarte mare de absolvenţi înscrişi în cadrul învăţământului
superior și inserţia socio-profesională ridicată a absolvenţilor la toate formele de
şcolarizare. Totodată se remarcă rezultatele foarte bune ale elevilor la olimpiadele
şcolare, la concursurile școlare pe discipline şi la concursurile sportive.
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Oferta educaţională a şcolii se raportează la nevoile elevilor, părinţilor şi ale
comunităţii locale.
Colegiul are o perspectivă de dezvoltare permanentă, având în vedere că în
structura sa se regăsesc toate ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal.

,, WEAKNESSES ” - PUNCTE SLABE
-insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei didactice
moderne;
-conservatorism şi rezistenţă la schimbare;
-existenţa unor bariere de comunicare interpersonală (comunicare pe orizontală şi
profesor-elev);
-existenţa unor elevi care creează probleme de disciplină (în general, elevi veniţi prin
transfer);
- personal de intreținere insuficient.

,, OPPORTUNITES ” – OPORTUNITĂŢI
-realizarea unor convenţii de parteneriat cu diverse instituţii, fundaţii şi asociaţii ale
comunităţii locale cât și participarea la programe naţionale, europene, internaţionale;
- participarea la concursuri şcolare şi posibilitatea accederii în învăţământul superior pe
baza rezultatelor bune obţinute în liceu;
-posibilitatea diversificării opţiunilor profesionale a elevilor pe parcursul unui ciclu de
învăţământ;
-interesul crescând al mass-mediei pentru a informa la timp şi în mod obiectiv noutăţile
şi evenimentele din sistemul educaţional;
-nevoia de informare despre oferta educaţională a şcolii în rândurile elevilor din
învăţământul obligatoriu.

,,THREATS ”- AMENINŢĂRI
-problemele socio-economice ale familiilor din care provin o parte a elevilor noştri;
-transferarea de la alte unităţi şcolare a unor elevi-problemă în unitatea noastră;
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-lipsa timpului dedicat de părinţi pentru educaţie şi pasarea responsabilităţii totale
şcolii, ca factor singular al formării tânărului;
-insuficienta adaptare a mentalităţilor şi comportamentelor părinţilor la realităţile
cotidiene, dar mai ales în raport cu proprii copii.

c)DEZVOLTARE RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE
,, STRENGHTS “ – PUNCTE TARI
Colegiul nostru dispune de o bază materială corespunzătoare, capabilă să asigure
un învăţământ eficient, formativ-performant, în concordanţă cu specificul şcolii, de o
sală de conferinţe dotată cu echipament IT şi audio-video la standarde înalte,cabinete
şcolare dotate şi amenajate corespunzător.
Incinta exterioară este asigurată printr-un sistem de iluminare performant, camere
video şi acces în unitate cu cartelă magnetică, spaţii exterioare amenajate şi îngrijite la
cel mai înalt nivel, asigurarea unor resurse de apă pentru unitate prin sisteme proprii,
automatizate.
Este remarcabilă preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei
materiale, în îmbunătățirea stării fizice a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de
igienă.

,, WEAKNESSES ” - PUNCTE SLABE
-o parte a mobilierului şcolar este învechit şi nu asigură standardele necesare
desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv-educativ;
-alocaţiile financiare nu sunt în măsură să acopere întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile
la diferite obiective ale colegiului;
-elevii de la clasele primare şi gimnaziale nu beneficiază de spaţii suficiente pentru
orele de curs, pentru ora 0.

,, OPPORTUNITES ” - OPORTUNITĂŢI
-creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii;
-posibilitatea de închiriere a terenului şi sălii de sport după terminarea programului
elevilor, dar și a sălii de festivități pentru diferite evenimente;
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii sau chiar
de modernizare.
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,,THREATS ”- AMENINŢĂRI
-lipsa de interes a sponsorilor şi a societăţilor comerciale în susţinerea activităţii
educaţionale, a activităţilor sportive, concursuri, competiţii şcolare, activităţi
extradidactice;
-nerecunoaşterea performanţelor şi a rezultatelor obţinute în procesul instructiveducativ de către unele instituţii publice;
-dezinteresul societăţii româneşti faţă de problemele specifice învăţământului românesc;
-necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei ca urmare a cantităţii mari de
informaţie şi mereu în schimbare;
-insuficienţa fondurilor financiare datorate crizei economice prin care trece societatea
românească.

d)DEZVOLTARE RELAȚIILOR COMUNITARE
,, STRENGHTS “ – PUNCTE TARI
-existenţa unor relaţii stabile şi durabile (strategice) cu autorităţile locale (Primărie,
Prefectură, Poliţie), dar și cu I.S.J.Dolj, C.C.D.;
-colaborarea şcolii cu instituţii de învăţământ superior de profil, pentru stimularea
continuării studiilor de către absolvenţii de liceu şi pentru creşterea performanţelor
şcolare;
-organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de interes pentru
comunitate şi factorii educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice etc.).

,, WEAKNESSES ” - PUNCTE SLABE
-carenţe de percepţie asupra multiculturalităţii şi a diversităţii etnice;
-lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice, în stabilirea unor punţi de legătură cu şcoli
din spaţiul european;
-absenţa educaţiei pentru colaborare şi a spiritului civic;
-implicarea insuficientă a părinţilor la activităţile extracurriculare.

,, OPPORTUNITES ” – OPORTUNITĂŢI
-dorința Primăriei și Consiliului Local pentru rezolvarea problemelor școlii;
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-disponibilitatea Consiliului reprezentativ al părinţilor privind desfăşurarea unor
activităţi comune: părinţi – profesori – elevi;
-preocuparea altor instituţii similare pentru schimburi de experienţă reciproce;
-sprijinul comunităţii în obţinerea facilităţilor de procurare a echipamentelor (donaţii şi
sponsorizări pentru ameliorarea bazei materiale, etc.);
-lobby din partea părinţilor şi a foştilor absolvenţi privind calitatea educaţiei oferită de
unitatea noastră şcolară.

,,THREATS ”- AMENINŢĂRI
-plecarea părinţilor la muncă în străinătate;
-oferta mică de locuri de muncă;
-slab interes manifestat de agenţii economici locali pentru desfăşurarea de activităţi
comune.

.
Politicul:
Şcoala, alături de alte instituţii, face parte dintr-o societate în schimbare, în
căutarea şi promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor
subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază noua Lege a educaţiei 1/2011,
ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului,
reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ,
pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare
şi umane.
Unitatea noastră de învăţământ funcţionează într-un context politic complex şi în
continuă schimbare, care presupune existenţa unor provocări constante, în căutarea
unor valori reale, şi a unor răspunsuri pe care societatea românească aflată într-o
„tranziţie prelungită” trebuie să le ofere.
Numeroasele schimbări de viziune în ceea ce priveşte politica educaţională a
diferitelor guverne până în prezent, au determinat o instabilitate continuă a vieţii
şcolilor româneşti, motiv pentru care, în căutarea unor soluţii optime, a fost necesar un
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efort comun din partea tuturor actorilor implicaţi în sistemul educaţional de a găsi
soluţii de adaptare la schimbările survenite.
La nivel local, Colegiul Naţional „Carol I” propune să realizeze o cât mai mare
apropiere de instituţiile organizaţionale-administrative ale Municipiului Craiova şi ale
Judeţului Dolj: Primăria Craiova, Consiliul local, Prefectura, Consiliul judeţean, în aşa
fel încât, indiferent de orientarea politică a acelora care alcătuiesc aceste structuri,
acestea să sprijine pe mai departe dezvoltarea unitară a instituţiei noastre.

Economicul:
Din punct de vedere economic, Municipiul Craiova poate fi definit ca o zonă de
interacţiune a unităţilor industriale, comerciale şi servicii, aflată într-o permanentă
schimbare, specifice unei economii de piaţă în „tranziţie”.
Transformările vieţii economice locale din ultimii 20 de ani şi-au pus amprenta în
mod pregnant asupra evoluţiei comunităţii, şi implicit asupra instituţiilor şcolare, pe de
o parte prin încetarea activităţilor unor întreprinderi industriale sau schimbarea
profilului lor de funcţionalitate, iar pe de alta prin apariţia unor societăţi comerciale care
au încercat să contrabalanseze nivelul de ocupaţie al forţei de muncă, şi de contribuţie
la taxele şi impozitele locale.
Nivelul investiţiilor autohtone şi străine în mediul de afaceri craiovean s-a situat
în parametrii destul de modeşti, pentru a putea vorbi despre o creştere reală a nivelului
de trai în zonă, cu toate eforturile întreprinse de către autorităţile locale în acest sens.
În aceste condiţii, implicarea efectivă a oamenilor de afaceri, societăţi
comerciale, firme private etc., în susţinerea financiară a unităţii noastre de învăţământ a
fost una scăzută, fapt relevat şi de interesul scăzut în sponsorizarea activităţilor şcolare.

Socialul:
Cadrul economic complex şi problematic definitoriu pentru comunitatea locală şi-a
pus amprenta, aşa cum era de aşteptat, în mod vizibil, asupra evoluţiei sociale a
acesteia, cu repercursiuni directe sau indirecte în viaţa noastră şcolară.
Problemele sociale specifice angajaţilor din instituţiile publice sau instituţiile
comerciale reprezintă, de fapt, probleme ale unor familii ai căror copii sunt şi elevii
noştri, acestea fiind date în mod deosebit de o rată a şomajului destul de ridicată, de
limitarea sau inexistenţa unor locuri de muncă atractive.
Realităţile cadrului social autohton sunt concretizate şi de interesul justificat al
locuitorilor de a-şi căuta un loc de muncă în străinătate, în speranţa obţinerii unor
venituri mulţumitoare şi a unei vieţi decente pentru ei şi pentru familiile lor. Acestea
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reprezintă doar câteva aspecte care contribuie la crearea unei imagini sociale vizibil
afectate de nesiguranţa locului de muncă, tânăra generaţie, între care şi elevii liceului
nostru, căutând să găsească răspunsuri la aceste provocări.
Cu toate că există o bună parte a elevilor noştri care se confruntă cu probleme
social-economice vizibile, conducerea unităţii şcolare, cadrele didactice şi angajaţii
unităţii depun eforturi să asigure acestora, condiţii optime de învăţământ, masă, cazare
sau petrecerea timpului liber.

Tehnologicul:
În ceea ce priveşte cadrul tehnologic de reprezentare, acesta este determinat de
existenţa unor sisteme de conexiune prin fibră optică a sistemului audio-vizual din
localitate, care oferă posibilitatea informării adulţilor şi tinerilor, deopotrivă.
Consemnăm existenţa mai multor posturi TV şi radio locale care se implică
constant şi activ în prezentarea realităţilor şcolare ale comunităţii, prin dezbateri şi
emisiuni speciale sau prin promovarea de materiale publicitare.
O mare parte a populaţiei municipiului Craiova a fost conectată la Internet, prin
intermediul aceloraşi sisteme de fibră optică, fapt care permite accesul elevilor la o
informare curentă şi suplimentară în diverse domenii de activitate, inclusiv în ceea ce
priveşte materialele de studiu ale programelor şcolare.
Colegiul Naţional “Carol I” s-a adaptat cerinţelor tehnologice moderne şi a venit
în sprijinul elevilor şi al cadrelor didactice prin amenajarea unor cabinete de informatică
şi AEL cu conexiune la Internet, dar şi prin o serie întreagă de activităţi desfăşurate
prin dispozitive tehnice (videoproiector, DVD-player etc.) cu sprijinul informaticianului
şcolii.

Ecologicul:
Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în
protejarea mediului de către unităţile şcolare; educaţia ecologică în școală devine
prioritară, şcoala implicându-se în rezolvarea problemelor de mediu (de exemplu,
sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic,
hârtie, resturi alimentare etc.). Se impune economisirea la maximum a resurselor de
energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.
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Rezultate aşteptate:
Rezultatele aşteptate funcţionează şi ca indicatori generali de performanţă ai
întregii strategii: dacă au fost obţinute aceste rezultate, înseamnă că strategia a fost
aplicată cu succes.
În funcţie de obiectivele şi de opţiunile strategice pe care le-am formulat anterior,
pentru fiecare dintre activităţile implicate de proiectul de dezvoltare aşteptăm anumite
rezultate care să confirme succesul acestui proiect.
În analiza modului de realizare a obiectivelor proiectului de dezvoltare a şcolii,
vom avea în vedere următorii itemi de evaluare:
 analiza abordării problemelor calităţii – principii, politici, analiza anuală a
modului de implementare a curriculumului şi luarea măsurilor care se impun pentru
aplicarea lui eficientă pe toate formele de şcolarizare;
 analiza extinderii parteneriatelor cu agenţii economici;
 analiza culturii calităţii cu participarea tuturor părţilor interesate
 analizarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de
evaluare internă a acestora;
 analiza celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii;
 analiza rezultatelor obţinute în eficientizarea procesului instructiv-educativ, prin
aplicarea noilor metode de predare-învăţare;
 analiza modului de desfăşurare şi a rezultatelor examenelor de absolvire;
 statistici privind oferta pieţei forţei de muncă şi orientarea elevilor;
 analiza rezultatelor obţinute în urma campaniei publicitare;
analiza modului de derulare a contractelor de colaborare şi sponsorizare cu agenţii
economici;
 analiza modului de constituire şi realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
 analiza realizării planului de investiţii şi reparaţii propus, astfel încât să fie
respectate termenele trecute în proiect;
 statistici privind opţiunile elevilor şi planul de şcolarizare;
 relaţionarea unităţii şcolare cu mediul social, cultural şi economic al comunităţii;
 arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor şcolare, conform normelor legale.
Învăţământ incluziv:
Politica managerială a Colegiului Naţional „Carol I” Craiova a vizat în mod
constant asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ
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și pentru elevii care provin din medii sociale defavorizate, aparţinând unor minorităţi,
elevi cu CES, cu părinţi plecaţi în străinătate sau aflaţi în plasament.
Astfel, toate cadrele didactice, angajaţii unităţii, dar şi elevii unităţii au fost
instruiţi să aibă un comportament civilizat, deschis şi afectiv faţă de copiii cu probleme,
în ideea integrării reale a acestora în colectivele şcolii, fără nici o discriminare.
Şcoala a asigurat logistic şi administrativ accesul elevilor cu CES în unitatea
şcolară, având la dispoziţie personal specializat (profesor itinerant), medic, asistent,
părinte supraveghetor, şi a acordat burse sociale sau medicale altor elevi din medii
defavorizate.
A fost, totodată, stabilită o atitudine nediscriminatorie faţă de elevii ce aparţin
unor minorităţi etnice sau religioase, asigurându-li-se toate condiţiile prevăzute de
normativele în vigoare pentru libera exprimare şi accesul neîngrădit la actul
educaţional, în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale şi a formării personalităţii
umane.

Strategia proiectului:
Viziunea şi misiunea unităţii şcolare:

Realizarea şi dezvoltarea
procesului de învăţământ în scopul
creării unor servicii educaţionale
de calitate în vederea satisfacerii
beneficiarilor serviciilor
educaţionale (direcţi şi indirecţi).
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Promovarea unui învăţământ deschis, flexibil şi competitiv capabil:
 Să ofere tinerilor din zona Olteniei oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă
calitate în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, şi etnie sau
apartenenţă politică şi religioasă;
 Să sprijine dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă conforme
dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în
comunitatea care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice;
 Să creeze un climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv-educative astfel
încât elevii, profesorii, angajaţii să vină de plăcere;
 Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte, şi să
pună în valoare calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de aşi defini personalitatea;
 Să asigure un sistem interactiv de relaţionare cu părinţii şi comunitatea locală, în
vederea sprijinirii condiţiilor de dezvoltare psihosomatică a fiecărui elev.

Declaraţia de calitate
Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, ca
furnizor de servicii educaţionale şi formare, îşi
propune realizarea unei activităţi educaţionale
bazate pe standarde de calitate, menite să
îndeplinească aşteptările beneficiarilor (direcţi şi
indirecţi) şi comunităţii.

Obiectivul general al şcolii:
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Obţinerea de performanţe şcolare care să o clasifice permanent între primele şcoli
din România.
Obiective specifice:

 Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale
în concordanţă cu cerinţele pieţei educaţionale din România, dar şi
din Uniunea Europeană;
 Obiectivul nr. 2 – Creşterea continuă a calităţii serviciilor
educaţionale ale unităţii de învăţământ;
 Obiectivul nr. 3 – Asigurarea unui parteneriat eficient al colegiului
cu ceilalţi actori sociali;
 Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în
concordanţă cu exigenţele învăţământului european;
 Obiectivul nr. 5 – Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă
acordată părinţilor în vederea construirii unei cariere de succes a
elevilor;
 Obiectivul nr. 6 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale
a unităţii de învăţământ;
Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea
unui management al calităţii.

T.1. Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte
individuale şi multilaterale, parteneriate cu şcoli şi instituţii.
T.2. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de formare profesională oferite
de unitatea de învăţământ, prin implementarea politicilor pentru asigurarea calităţii
impuse de organismele abilitate şi Uniunea Europeană.
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T.3. Asigurarea bazei materiale proprii, la standarde moderne, pentru pregătirea
elevilor şi creşterea indicatorilor de calitate a absolventilor.
T.4. Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale şi de formare profesională în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean, naţional şi european.
T.5. Formarea tinerei generaţii în spiritul respectării principiului: natură – mediu –
sănătate.
T.6. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere a beneficiarilor de
servicii educaţionale.

Resurse:
Resursele pe care le vom avea în vedere, vor fi menţionate în Planurile
operaţionale ale proiectului şi vizează toate categoriile: umane, materiale şi financiare,
de timp, de expertiză şi de experienţă, de autoritate şi putere, necesare desfăşurării
acestui proiect.
Termene de aplicare:
:
Acest proiect se va desfăşura în perioada 2016-2020, pe parcursul a patru etape:
• Etapa a I-a: 01.09.2016 - 31.08.2017
• Etapa a II-a: 01.09.2017 - 31.08.2018
• Etapa a III-a: 01.09.2018 - 31.08.2019
• Etapa a IV-a: 01.09.2019 - 31.08.2020
Pentru fiecare dintre activităţile cuprinse în acest proiect, se va menţiona
termenul de aplicare corespunzător.
Opţiuni strategice:
:

OPŢIUNI STRATEGICE
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1.
2.
3.
4.

Dezvoltarea curriculară;
Dezvoltarea resurselor umane;
Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat.

1. ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI
CICLUL DE VIATA: 4 - 5 ANI
ARGUMENT :
CICLUL DEMING ( PLAN-DO-CHECK-ACT) – ETAPE:
ANALIZA
PROIECTARE

PLAN

RAPORTARE
REVIZUIRE

A
C
T

MONITORIZARE
EVALUARE

CHECK
IMPLEMENTARE
VERIFICARE
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D
O

REALIZAREA
PROIECTULUI

OPŢIUNI STRATEGICE
Nr.
Ținte strategice
crt.
1. Dezvoltarea

relațiilor
comunitare în țară
și
în
spațiul
european:
proiecte
individuale
și
multilaterale,
parteneriate
cu
școli și instituții

2.

Creşterea calităţii
serviciilor
educaţionale şi de
formare
profesională
oferite de
unitatea de

Optiuni strategice /
Categorii de resurse necesare
RF RM RU RT RI RE RA REX
Căi de acțiune
  
Dezvoltarea relațiilor
comunitare
 Susţinerea echipelor
de lucru pentru
implementarea
şi
obţinerea de noi
proiecte europene
 Susţinerea cadrelor
didactice şi a
elevilor care doresc să
participe în
proiecte
 Activităţi de formare
desfaşurate în
şcoală sau prin CCD
pentru cadrele
didactice care vor să
se implice în
proiecte
 Informarea corectă şi
completă a
cadrelor
didactice,
elevilor şi părinţilor
privind
activităţile
proiectelor de
cooperare europeană
desfaşurate în
şcoală
    
Dezvoltarea curriculară
 Formularea
Principiilor
directoare care să
corespundă nevoilor
întregului grup
 Aplicarea
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învăţământ, prin
implementarea
politicilor pentru
asigurarea calităţii
impuse de
organismele
abilitate şi
Uniunea
Europeană;

principiului TQM in
educatie
 Implementarea
teoriei managementului
calitatii – Deming;
 Proiectarea
managerială generală şi
la nivelul comisiilor în
acord cu documentele
legislative şcolare în
vigoare, cu scopul
eficientizării învăţării;
 Ridicarea
calităţii
demersului didactic, ca
urmare a dezvoltării
profesionale
(studiu
individual, participare
la
cursuri
de
perfecţionare);
Dezvoltarea
resurselor umane
 Aplicarea Planului
managerial de
personal
 Democratizarea
scolii prin
participarea tuturor
factorilor la luarea
deciziilor;
 Stabilirea
curriculumului la
dispoziţia școlii în
concordanţă cu
nevoile de educaţie
ale copiilor şi ale
comunităţii locale,
cu părinţii şi
reprezentanţii
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3.

Asigurarea bazei
materiale proprii,
la
standarde
moderne, pentru
pregătirea
profesională
a
elevilor
şi
creşterea
indicatorilor
de
calitate
a
absolventilor;

comunităţii.
Dezvoltarea bazei
materiale
 Personalizarea
spatiului scolar
astfel incat fiecare
elev sa se simta
reprezentat si
reprezentativ pentru
scoala in care invata;
 Modernizarea bazei
didactico-materiale :
amenajarea şi
optimizarea sălilor
specializate,
dezvoltarea bazei
informatice
aliceului;
 Identificarea
necesarului în
funcţie de aria
curriculară;
 Implicarea
personalului în
identificarea unor
surse pentru
procurarea
necesarului;
 Colaborare cu
părinţii, cu edituri.
 Achizitia de
echipament
electronic de ultima
generatie pentru
fiecare clasa.
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4.

Fundamentarea şi
realizarea ofertei
educaţionale şi de
formare
profesională în
concordanţă cu
cerinţele pieţei
muncii la nivel
judeţean, naţional
şi european;

5.

Formarea tinerei
generaţii
în
spiritul respectării
principiului:
natură – mediu –
sănătate;


Dezvoltarea resurselor
umane
 Reflectarea în oferta
educaţională, a
dinamicii sociale şi
economice, pentru a
face din şcoală o
instituţie flexibilă la
nevoia de formare a
elevilor
 Creşterea rolului
educaţiei nonformale
şi informale, în
vederea dezvoltării
abilităţilor sociale de
viaţă ale elevilor
Dezvoltarea relatiilor
comunitare
Atragerea de resurse
financiare
 Organizarea de
întâlniri periodice
mixte;
 Dezvoltarea unei
activităţi educative
extraşcolare şi
extracurriculare care
să contribuie la
ameliorarea continuă
a procesului de
utilizare a resurselor
umane de care
societatea dispune în
sensul formării
tânărului de tip
european;
 Iniţierea unor
proiecte de factură
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6.

Dezvoltarea
capacităţii
informare,
orientare
consiliere
beneficiarilor
servicii
educaţionale.

de
şi
a
de

internaţională,
parteneriate
educaţionale cu alte
unităţi şcolare.
Dezvoltarea relatiilor
comunitare
 Programe de
educatie pentru elevi
şi părinti

Dezvoltarea resurselor
umane
 Cursuri de formare
continua in didactica
specialitatii si
consiliere si
orientare pentru
cadrele didactice
 Cursuri de formare
continua pentru
profesorii de limbi
straine care predau
la ciclul primar
 Cursuri de limba
engleza pentru
incepatori pentru
personalul didactic
auxiliar
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2. ANALIZAREA AVANTAJELOR OPŢIUNII

satisfacerea
solicitantilor
S1

procesele
sistemului
S2

ELEVUL

S4
instrumentele
schimbarii

S3

oamenii

Strategia Colegiului Naţional „Carol I” este concretizată în promovarea unei oferte
educaţionale care are în centrul activităţii sale elevul şi satisfacerea nevoilor acestuia de
formare pentru o carieră care să fie atractivă pe piaţa forţei de muncă.
Considerăm ca strategia noastră este oportună şi preţioasă deoarece:
- ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii de
învăţământ;
- respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale;
- este realizabilă cu resursele existente şi previzibile;
- foloseşte eficient resursele disponibile;
- conduce la creşterea calităţii educaţiei în şcoală;
- asigură un climat educaţional sănătos, psihointelectual cât şi moral pentru elevi;
- lărgeşte accesul la educaţie al tuturor elevilor şi tinerilor.
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Nr.
crt.
1.

2.

Domenii functionale /
Optiuni strategice

Obiective

Dezvoltarea relațiilor comunitare
 Susţinerea echipelor de lucru
pentru
implementarea
şi
obţinerea de noi
proiecte
europene
 Susţinerea cadrelor didactice
şi a elevilor care doresc să
participe în proiecte
 Activităţi de formare
desfaşurate în şcoală sau prin
CCD pentru cadrele didactice
care vor să se implice în proiecte
 Informarea corectă şi
completă a cadrelor didactice,
elevilor şi părinţilor privind
activităţile
proiectelor
de
cooperare europeană desfaşurate
în şcoală
Dezvoltarea curriculară
 Formularea Principiilor
directoare care să corespundă
nevoilor întregului grup
 Aplicarea principiului TQM
in educatie
 Implementarea
teoriei
managementului
calitatii
–
Deming;
 Proiectarea
managerială
generală şi la nivelul comisiilor
în acord cu documentele
legislative şcolare în vigoare, cu
scopul eficientizării învăţării;

Stimularea vieţii
asociative la nivelul
grupurilor de beneficiari
ai şcolii, transformate în
grupuri de acţiune proactive conectate la
realităţile comunităţii
căreia îi aparţin şi faţă de
care sunt responsabile;
Iniţierea, coordonarea şi
desfăşurarea de activităţi
socio-culturale şi
umanitare cu grupuriţintă eterogene (elevi,
părinţi, voluntari).
Focalizarea întregului
demers managerial al
şcolii în jurul principiilor
directoare
Satisfacerea
beneficiarilor prin
integrarea mediului
educaţional,
îmbunătăţirea şi
dezvoltarea continuă a
activităţii şi schimbarea
continuă a culturii

Resurse educaţio
nale
RU – echipa de proiect
RT – semestrial
RI - TQM
Ciclul DEMING

Responsa
bilităţi
Echipa de
proiect

RU – echipa de proiect
RT – 2 luni
RI - TQM
Ciclul DEMING
RE – absolvirea
cursurilor de master în
„Management de
proiect”
RA – decizie sistemică
cu consultare

Echipa de
proiect
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Termene de
realizare
semestrial

Indicatori de
performanţă
Organizarea
a câte cel
puţin 5 acţiuni
pe semestru (
sociale,
culturale,
umanitare)

oct.-nov.
2016

Coeziunea
grupului de
lucru
Satisfacţia
beneficiarilor

3.

 Ridicarea calităţii demersului
didactic, ca urmare a dezvoltării
profesionale (studiu individual,
participare la
cursuri de
perfecţionare);

organizaţionale în sensul
adaptării la nevoile
beneficiarilor

Dezvoltarea
resurselor umane
 Aplicarea Planului
managerial de personal
 Democratizarea scolii prin
participarea tuturor factorilor la
luarea deciziilor;
 Stabilirea curriculumului la
dispoziţia școlii în concordanţă
cu nevoile de educaţie ale
copiilor şi ale comunităţii
locale, cu părinţii şi
reprezentanţii comunităţii.

Recrutarea personalului
potrivit Planului
managerial de personal
Realizarea încadrărilor,
respectand diagrama de
personal Paetto
Conceperea planului
operaţional al proiectului
de personal
Constituirea Consiliului
de Administraţie,
organismul de conducere
a şcolii, cu un preşedinte
ales prin vot liber
Evaluarea periodică a
personalului

RU - Planul
Echipa de
managerial de personal proiect
RE - Diagrama Paretto Director
RA - Fişele posturilor
REX - Planul operaţional de personal
Fişa de (auto)evaluare

oct.-nov.
2016

oct.-nov.
2016
dec.-ian.
2016
sept. 2016

semestrial
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Asigurarea
şcolii cu
personal
foarte bine
pregătit şi
performant în
proporţie de
100 %
Respectarea
necesarului
iniţial de
personal şi a
proiectiei pe
trei ani
Optimizarea
activităţii
personalului
şcolii
Imbunătăţirea
activităţii în
cadrul şcolii
Democratizar
ea luării
tutror
deciziilor

4.

RF – Achiziţionare
panouri şi materiale de
afisaj;
Achiziţionare
echipamente electonice
moderne;
Achiziţionare materiale
potrivit normativului de
Achiziţia de echipament
dotare minimală;
electronic de ultima
RM – fotografii,
generaţie pentru fiecare
diplome,premii;
clasă;
RU- compartimentul
administrativ-financiar;
RT – anual;
RA – coordonator
Dezvoltarea resurselor
Amenajarea cabinetului
compartimentul
umane
de asistenţă PPS;
administrativ-financiar;
Asigurarea asistenţei psiho- Ofertarea de programe
RF – Achizitionare
pedagogice şi spirituale
sociale şi umanitare, de
materiale potrivit
pentru elevi, părinţi şi
asistenţă şi consiliere
normativului de dotare
cadre didactice;
coordonate de
minimală;
coordonatorul de proiecte RU –consilierul psihoAsigurarea pazei şcolii
şi programe;
pedagog;
24/24 ore.
Compartimentul
Asigurarea serviciului pe administrativ-financiar;
şcoală
RT- periodic în timpul
fiecărui an şcolar;
REX – personal în
unanimitate cu
experienţă de cel puţin
4 ani în domeniu.
Dezvoltarea bazei
materiale
Personalizarea spaţiului
şcolar astfel încat fiecare
elev să se simtă reprezentat
şi reprezentativ pentru
şcoala în care învaţă;

Amenjarea spaţiului
şcolar astfel încât elevii
să aibă sentimentul că
aparţin unei comunităţi
pentru care el contează şi
este important;
Utilizarea echipamentelor
electronice moderne
( tabla ecologică,
computere, flip-chart,
video-proiector ) în
cursul procesului
instructiv-educativ;
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Învaţătorii
claselor;
Coordonator
compartimentul
administrativfinanciar;

Anual

Cpsiho-pedagog
Compartimentul
administrativfinanciar.

periodic

Dotarea şi
amenajarea
unei săli de
clasă/an;
Dotarea
fieecărei săli
de clasă cu o
tablă
ecologică, un
flip-chart şi
un compute/
an;
Dotarea sălii
multifunctiona
le cu
echipamente
electronice
(computer şi
videoproiector , TV
+ DVD;
Eechipament
audio;
Echipament
digital –
camera foto +
video;
Dotarea
cabinetului
PPS;
Desfasurarea

5.

Dezvoltarea relatiilor
comunitare
Crearea structurilor
participative la nivel
comunitar.

Atragerea de resurse
financiare
Valorificarea zestrei
spirituale a comunităţii
Identificarea resurselor
financiare extrabugetare.

Promovarea de programe
de parteneriat cu institutii
reprezentative ale
comunitatii locale
(primaria, consiliul
local, Institutia
Prefectului, politia,
armata, Jandarmeria )
Depunerea de aplicatii
pentru obtinerea de
finantari nerambursabile
prin proiecte de
parteneriat national si
transnational
(bilateral, transfrontalier,
parteneriate pentru

RF – cofinantarea
programelor de
parteneriat intern si
extern
RM – materiale
refolosibile ( hartie,
plastic, sticla, can-uri )
RU - Consilierul de
proiecte si programe
Director, CRP,
consiliul elevilor
RT – periodic, conform
protocolului de
colaborare,
programului de
parteneriat si planului
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Consilierul de
proiecte si
programe
Director

periodic

a cel putin 4
programe
sociale şi
umanitare, de
asistenta si
consiliere/an:
Desfăşurarea
fără sincope
în regim
susţinut şi
constant a
serviciului pe
şcoală după
un grafic
prestabilit.
Promovarea a
cel putin un
program de
parteneriat
insotit de
semnarea
unui protocol
de colaborare
cu fiecare
institutie
reprezentativa
a comunitatii
locale
Depunerea a
cel putin o
aplicatie

invatare, E-Twinning,
Soctares, Matra-Kap,
etc.)
Valorificarea
materialelor refolosibile
in cadrul campaniilor
ecologice ale scolii

6.

Dezvoltarea relatiilor
comunitare
Atragerea de resurse
financiare
Organizarea de întâlniri
periodice mixte

de actiune
periodic, in cadrul
fiecarei linii de granturi
active
RI – site-urile Comisiei
europene
RE – rapoarte,
statistici, diagrame,
studii de impact
RA - Consilierul de
proiecte si programe
Director
REX – coordonarea
acestui domeniu de
catre persoane cu
experienta in initierea,
coordonarea si
derularea proiectelor si
programelor
Stimularea comunicarii si RU - Invatator
colaborarii intre toti
Prof. de lb. engleza
actorii educationali
Prof. discipline
Intarirea spiritului de
complementare
echipa si a sentimentului
Consilierul pentru
apartenentei la o
proiecte si programe,
comunitate de valori
elevi, parinti
RT – periodic, cel putin
de 3 ori pe semestru
REX – coordonarea de
catre cadre didactice cu
experienta in domeniu
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pentru fiecare
linie de
granturi
active
Aprobarea a
cel putin 50 %
din aplicatiile
depuse anual
Obtinerea de
venituri din
valorificarea
materialelor
refolosibile
( cel putin 5
% din totatlul
veniturilor
extrabug.)

Invatator
Prof. de lb.
engleza
Prof. discipline
complementare
Consilierul
pentru proiecte
si programe

periodic

Organizarea
a cel putin 3
actiuni cu
impact /
semestru

7.

Dezvoltarea relatiilor
comunitare
Programe de educaţie
pentru părinţi
„Dezvoltarea resurselor
umane
Cursuri de formare
continuă în didactica
specialităţi, consiliere si
orientare pentru cadrele
didactice;

Educarea parintilor in
situatii precare ( care
intampina dificultati in
educarea copiilor lor)

Actualizarea permanenta
a cunostintelor si
competentelor cadrelor
didactice;
Familiarizarea cu cele
mai eficiente metode de
predare şi învăţare a
limbii engleze ţinând cont
Cursuri de formare
de particularităţile de
continuă pentru profesorii
vârstă şi individuale ale
de limbi străine care predau elevulilor;
la ciclul primar;
Formarea de competenţe
minimale de utilizare a
Cursuri de limba engleză
limbii engleze în situaţii
pentru începatori pentru
concrete de comunicare
personalul didactic
formală;
auxiliar;

RM - Suporturi de
curs,
materiale promotionale,
materiale de curs,
oferta CNFP si CCD
Dolj
RU – echipele de
formatori, personalul
şcolii;
RT – stagii de 5
săptămâni pentru
programul „Educăm
aşa”
Stagii de formare
acreditate Euroteacher
Stagii de trei zile de
abilitare a profesorilor
de lb. moderne in
tehnicile specifice
instruirii la ciclul
primar;
Stagii de o lună pentru
cursurile de lb. engleză;
RI – suporturile de curs
RE – rapoarte,
diagrame, studii de
impact;
RA – coordonatorul de
programe şi proiecte
REX – formatori CCD /
areditaţi.
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Echipa de
formatori
„Educam asa”

Periodic in
fiecare an
scolar

Directorul si
Periodic in
coordonatorul de fiecare an
proiecte si
scolar
programe

Intarirea
colaborarii
şcoală-familie
în sensul
ameliorării
educaţiei
copilului de
vârstă şcolară
mică la şcoală
şi în afara ei;
Imbunătăţirea
performanţelo
r individuale
prevăzute în
strategia de
dezvoltare
profesională;
Imbunătăţirea
activităţii în
cadrul şcolii;
Desfăşurarea
a cel puţin
unui stagiu
anual pentru
fiecare tip de
curs.

ANALIZA PROIECTULUI: AVANTAJE ŞI RISCURI
Avantajele vizate prin proiectul de dezvoltare al şcolii, pe termen scurt şi mediu, sunt:
- Asigurarea unui plan de şcolarizare realist în concordanţă cu nevoile şcolii, cerinţele şi nevoile comunităţii;
- Menţinerea şi creşterea prestigiului şcolii, prin ridicarea permanentă a calităţii pregătirii teoretice şi practice a
elevilor, dezvoltarea şi modernizarea bazei didactice a scolii;
- Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii şcolii;
- Continuarea procesului de perfecţionare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active de grup şi a
metodelor moderne de evaluare;
- Accesarea FSE pentru facilitarea accesului adulţilor la formare profesionala continuă.
Riscurile proiectului de dezvoltare instituţională sunt:
- Nerealizarea în totalitate a planului de şcolarizare propus datorită scăderii populaţiei de vârstă şcolară şi a
veniturilor populaţiei;
- Posibilitatea acutizării fenomenului de absenteism sau abandon şcolar, ca urmare a creşterii şomajului şi
inflaţiei la nivelul naţional şi judeţean;
- Reducerea normelor didactice şi a angajaţilor unităţii şcolare, ca efect al micşorării numărului elevilor la clase.
- Declanşarea crizei economice, care influenţează negativ costurile la energia electrică, termică, precum şi
celelalte cheltuieli administrative;
- Reducerea drepturilor salariale, care determină slaba motivare şi implicare a angajaţilor în procesul muncii.

IV. Monitorizarea şi evaluarea proiectului:
Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
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Se va urmări sistematic:
- corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat
- realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate.
INSTRUMENTE:
- rapoarte şi procese verbale ale responsabililor;
- fişe de monitorizare;
- chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;
- sondaje de opinie.
Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de realizare (actualizare) prin:
· Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare
· Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, al Consiliului profesoral, al
tuturor comisiilor de la nivelul școlii
· Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și Consiliului de Administraţie
· Revizuire periodică şi corecţii.
Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta in:
· Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor.
· Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de predare – învăţare –
evaluare.
· Realizarea periodică a unor fişe referitoare la implementarea acţiunilor individuale.
· Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute.
· Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a ţintelor.
· Stabilirea impactului asupra comunităţii.
Proiectul de dezvoltare instituţională pe perioada 2016-2020 a fost realizat respectându-se procedura de
întocmire a planului de dezvoltare instituţională, procedura de întocmire a planului operaţional şi procedura de analiză
SWOT.
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