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Proiectul de dezvoltare instituţională al Grupului Şcolar „Matei Basarab” pentru perioada 2011-

2016 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care 

activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 

activităţii unităţii. 

 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de 

referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza  

programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe 

termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Judeţean 

Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, Comitetul Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 

Muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică, de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj, Planul 

Regional de Acţiune în Învăţământul Profesional şi Tehnic, Planul Local de Acţiune în Învăţământul 

Profesional şi Tehnic şi Planul de Acţiune al Şcolii. 

 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, rezultatele sondajului efectuat 

în rândul elevilor, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi 

de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

 

Programele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale Guvernului 

României privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale 

de dezvoltare instituţională în perioada 2011-2016. 

 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze inovarea, 

competiţia, valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze 

tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 
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