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ARGUMENT
Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor și de aceea toți cei implicați în
activitatea de educație trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin
proiectarea activității din unitatea de învățământ atât pe termen scurt prin planurile operaționale, cât și
pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională.
Planul de dezvoltare pe termen mediu a unității școlare trebuie să reflecte strategia
educațională pe termen mediu (4-5 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, local,
de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale
pieții muncii.
Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al
personalului școlii, elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de
dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea
părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse.
La nivelul fiecărei unități școlare proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță
deosebită deoarece concentrează atenția supra finalităților educației (dobândirea de abilități, aptitudini,
competențe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum,
resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe
termen lung a școlii.
Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care
abordarea clasică, tradițională, nu mai prezintă interes. Dorința de a studia se încadrează pe alte
coordonate, în afara constrângerii și prescrierii, coordonate bazate pe convingeri proprii și motivații
puternice, dictate de interesele legate de propria formare și devenire.
Acest P.D.I este conceput pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ, în
concordanță cu noile cerințe privind formarea competențelor cheie la elevi, dar și privind păstrarea
identității naționale în contextul globalizării unei societăți a învățării pe tot parcursul vieții (lifelong
learning).
Se vorbește din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susținută
decât de un sistem de educație performant și flexibil, bazat pe inovație, disponibilitate și cooperare, ca
premisă a concluziunii sociale. În acest context școala noastră urmărește să educe elevul nu numai
pentru a ști, ci mai ales pentru a ști să facă, a ști să fie, a ști să devină, practicând un învățământ cu un
standard înalt de calitate.
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Potrivit prevederilor din Legea Educației Naționale, școala poate să-și conceapă politici proprii
în toate domeniile ce vizează educația și instrucția elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de
principal factor de decizie, asigurând participarea și consultarea tuturor factorilor sociali interesați.
Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces:
la nivelul școlii (democratizarea vieții școlii; inovație și diversificare a ofertei școlare;
asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ și a
condițiilor de realizare a acestuia);
la nivelul comunității locale (implicarea reală și efectivă în funcționarea și
dezvoltarea serviciului educațional; asumarea de către autoritățile locale a
responsabilității privind furnizarea de servicii educaționale; dezvoltarea comunității
prin transformarea școlii în centru de informare și dezvoltare pentru comunitate);
la nivelul societății (corelarea mai bună dintre oferta și cererea pe piața muncii;
integrarea socială prin diferențiere a absolvenților, în funcție de competențe și opțiuni;
promovarea valorilor autentice și a tradițiilor specifice).
Principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele:
•

Centrarea actului educațional pe elevii școlii:
-

strategii didactice abordate,

-

stimularea creativității,

-

modernizarea continuă a bazei materiale,

-

stimularea participării la activității extrașcolare și extracurriculare menite să
lărgească orizontul elevilor;

•

Echilibru între cerere și ofertă:
-

Oferta educațională ține cont atât de resursele umane și materiale de care dispune
școala, cât și de solicitările elevilor și părinților, precum și pe domeniile actuale de
interes:
- utilizarea calculatorului
- comunicarea într-o limbă modernă
- educație pentru sănătate
- educație civică

•

Cooperare scoală-comunitate:
-

Participare la programele și acțiunile organizate de Primăria Municipiului Rădăuți

-

Colaborarea cu ONG-uri, Poliția și alte autorități locale.

Elaborându-și propria ofertă educațională, după ce în prealabil a analizat nevoile și cererile
comunității, fiecare școală depinde de resursele umane și materiale ale acesteia, dar și de condițiile
concrete ale comunității. De aceea își fixează țintele strategice în funcție de misiunea asumată a școlii.
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Realizând proiectul de dezvoltare instituțională, școala își definește propria personalitate, își
construiește identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ține cont de factorii definitorii care conduc
la reușita unui învățământ de calitate: baza materială a școlii; calitatea profesională și morală a celor
care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial și social; o direcționare și structurare
permanentă a învățământului printr-o legislație bine racordată la realitățile și tradiția învățământului
românesc și în concordanță cu evoluția societății pe plan național și realizările învățământului pe plan
internațional.
Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți funcționează ca un tot unitar, creat prin efortul al
structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al
Inspectoratului Școlar Județean și al altor parteneri implicați.
Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra școlii din punctul de vedere al imaginii
acesteia, dar și al activităților și stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea de elaborare a
acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și
acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de strategia
educațională la nivel național, de contextul socio-economic actual și de apartenența europeană.
Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în Legea Educației
Naționale: formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe,
deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:
a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață,
conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;
b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii
durabile;
d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura
națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a
respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural,
asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse
umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) asigurând coerența strategiei pe termen
lung a școlii.
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I.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

1.1 Fişa de identificare a unităţii de învăţământ
Nivelul de învăţământ: primar, gimnazial
Denumirea unităţii de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI
Adresa: str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr.7
Tel/fax 0230561161, email sc_bogdanvoda@yahoo.com, site-ul școlii: www.scoala5radauti.ro
Director: prof. NICUŢĂ PETRU
-

felul numirii pe post: delegaţie

-

actul de numire: decizia nr.1252/24.08.2015

Forma de învăţământ: școală gimnazială, cursuri de zi
Orarul școlii: 8-14 / un singur schimb
Durata: 9 ani
Limba de predare: limba română
Nr. clase / grupe pe an de studiu: - primar – 11 clase
- gimnazial – 9 clase
Nr. total copii – 657 elevi
Nr. de elevi / copii pe clase:
Cl.
pregătitoare
95

Cl. I

Cl. a II-a

Cl. a III-a

Cl. a IV-a

Cl.a V-a

Cl.a VI-a

Cl.a VII-a

Cl.a VIII-a

74

73

60

70

90

65

66

64

Nr. total cadre didactice – 32
-

calificate – 32

Perspectiva de încadrare (posturi vacante)
Populaţia şcolară în scădere, in zona circumscriptiei.
Personalul didactic ce funcţionează este titular (există posibilitatea unor mişcări temporare,
detaşări, concedii).
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1.2 Scurt istoric al
ŞCOLII GIMNAZIALE “BOGDAN VODĂ”
din municipiul Rădăuţi
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Rădăuţi a luat fiinţă în anul 1979, prin Decizia Consiliului
Popular al judeţului Suceava. La baza construcţiei imobilului a stat Proiectul nr. 5387 al Consiliului
Popular al judeţului Suceava – şcoală cu 16 săli de clasă, categoria a II-a. Ea este compusă din două
corpuri: clădirea şcolii şi sala de sport, şcoala având parter şi două etaje şi cuprinzând spaţii destinate
învăţământului teoretic şi laboratoare. De asemenea, există o serie de anexe destinate administraţiei şi
grupuri sanitare pe fiecare nivel.
Intrată în funcţiune ca nouă unitate de învăţământ la 1 septembrie 1979, şcoala a luat fiinţă prin
scindarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3 Rădăuţi, funcţionând în primul an de la darea în folosinţă cu 23
de colective de elevi, din care 13 la ciclul primar şi 10 la ciclul gimnazial, cu un număr iniţial de 786
de elevi.
Şcoala, ca unitate de învăţământ, a fost încadrată în anul intrării în funcţiune cu un număr de
39 de cadre didactice, dintre care 13 învăţători, 24 de profesori şi 2 maiştri instructori.
Primul director al şcolii a fost domnul profesor Colban Gheorghe, care a funcţionat la această
şcoală până în anul 1983. În această perioadă s-a preocupat de buna gospodărire a şcolii, de crearea
unei baze didactico-materiale corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv - educativ. Prin
competenţa sa, şcoala a fost cotată ca una dintre cele mai bune unităţi şcolare din oraş şi din judeţ, atât
în ceea ce priveşte gospodărirea ei, cât şi conţinutul procesului instructiv - educativ.
Şcoala a fost încadrată cu învăţători şi profesori cu o bună pregătire profesională, în cadrul
colectivului didactic îmbinându-se armonios experienţa maturităţii cu entuziasmul tinereţii. În dorinţa
de autoperfecţionare, an de an, tot mai mulţi învăţători şi profesori au susţinut examenele pentru
obţinerea gradelor didactice în învăţământ. În 1989, din totalul de 32 de cadre didactice, un număr de
14 învăţători şi profesori au obţinut gradul didactic I, 8 au gradul didactic II, 7 sunt definitivi, iar 3
sunt stagiari.
De la începutul funcţionării ei şi până în anul 1989, şcoala a găzduit numeroase schimburi de
experienţă, acţiuni de perfecţionare cu unele şcoli din judeţul Suceava şi din alte judeţe. Astfel, în anul
şcolar 1983-1984, s-a desfăşurat schimbul de experienţă cu profesorii diriginţi din zona Rădauţi.
În anul şcolar 1984-1985, au avut loc la şcoala noastră schimbul de experienţă cu responsabilii
cercurilor pedagogice din zona Gura Humorului şi municipiul Suceava, schimbul de experienţă cu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Gura Humorului şi schimbul de experienţă cu responsabilii cercurilor
pedagogice din Bistriţa-Năsăud.
În anul şcolar 1985-1986, s-a desfăşurat la şcoala noastră schimbul de experienţă cu învăţătorii
din Bucecea, judeţul Botoşani.
Şcoala, educaţia în general, joacă un rol central în viaţa fiecărei naţiuni, pentru că, dincolo de
virtuţile sale formative, sistemul educaţiei naţionale este locul în care se transmit şi se însuşesc
valorile democratice, cele care îl transformă pe individ în cetăţean responsabil.
Prin însuşi faptul că se schimbă, lumea noastră e un univers al noutăţii; aceasta înseamnă că
învăţământul/învăţarea, întregul nostru sistem educativ capătă o nouă înfăţişare. Fără adaptarea la nou,
reţetele sau procedeele pe care le-am învăţat o dată pentru totdeauna ar fi prea puţin eficiente în
această continuă evoluţie, care ne pune zilnic în faţa unor situaţii neprevăzute.
Obiectivul fundamental al învăţământului ar trebui să fie, în acest caz, acela de a spori
capacitatea de adaptare a individului pentru ca acesta să se pună de acord repede, teoretic şi practic, cu
noutatea permanentă adusă de schimbare. Tinerii trebuie învăţaţi să trăiască într-o lume straniu de
mişcătoare. Acceleraţia istoriei, de care adulţii iau cunoştinţă comparându-şi tinereţea cu maturitatea,
le apare celor tineri sub forma unor nelinişti. Ei simt că sunt viitorul, care este plin de riscuri.
Noutatea lumii moderne arată cât de important este astăzi să ne însuşim cât mai multe
cunoştinţe, dar şi cât este de necesar să schimbăm OMUL. Trebuie să-l adaptăm acestei mobilităţi în
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care va avea de trăit. Trebuie să-l facem atent asupra viitorului care se pregă- teşte, care se naşte sub
ochii noştri, dar care depinde şi de faptele lui. Această atitudine deschisă, activă, prospectivă trebuie
promovată. A-l pregăti pe om pentru a-i permite să trăiască într-un univers în acceleraţie, înseamnă a-i
da, odată cu acele cunoştinţe indispensabile, „entuziasm, luciditate şi curaj”.
O apreciere corectă a realităţilor învăţământului rădăuţean nu poate începe fără o evaluare a
împlinirilor, care permit o diagnosticare a locului pe care Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 îl ocupă, întrun moment care se vrea al schimbării structurale şi, mai ales, al modificării mentalităţilor.
În fiecare an, activitatea şcolii noastre s-a axat pe problemele legate de comunicare, organizare,
competenţă profesională, respectarea legalităţii, marketing educaţional, imagine şi relaţii comunitare.
Astfel, apreciem că s-a realizat o comunicare intensă, deschisă si eficientă. Promovarea valorilor
umane, caracteristicile unui management superior (curajul, flexibilitatea, respectul pentru ceilalţi) au
avut efecte pozitive în planul relaţionării cu cadrele didactice.
În cadrul Consiliului profesoral, propunerea profesorului de istorie, având sprijinul
directorului , ca şcoala noastră să poarte numele marelui voievod Bogdan Vodă, a fost primită cu
entuziasm de către colegi. Decizia Consiliului profesoral a fost adusă la cunostinţă Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Suceava și Primăriei Municipiului Rădăuţi, care au dat avizul favorabil acestei
solicitări, ţinând seama de bunul renume al instituţiei.
Începând cu data de 6 decembrie 1999, şcoala şi-a luat numele de „Bogdan Vodă”, după
numele domnitorului care a întemeiat Ţara Moldovei şi care este îngropat în ctitoria sa, mănăstirea
„Sfântul Neculai”, amplasată în zona centrală a oraşului Rădăuţi. Evenimentul a prilejuit o
emoţionantă aducere aminte în cadrul festivităţii la care au luat parte numeroase oficialităţi locale şi
judeţene, dintre care amintim pe Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Mihai
Frunză, primarul municipiului Rădăuţi şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Suceava.
În Cartea de Onoare a şcolii a rămas scris pentru posteritate:
„Această şcoală, primind numele voievodului Bogdan, devine o şcoală voievodală; rezultatele
didactice de până acum o îndreptăţesc la acest „botez” sfânt”. Prezenţa cabinetului de religie
marchează viaţa spirituală, creștină a profesorilor și elevilor acestei școli din dulcea Bucovină.
Cu binecuvântări părintești, Arhiepiscop al Bucovinei și Rădăuţilor.”
„Ziua de 6 decembrie 1999 rămâne o zi sfântă pentru această prestigioasă instituţie
şcolară din municipiul Rădăuţi, deoarece după 20 de ani a devenit binecuvântată de
I.P.S. Pimen, ca școală domnească, purtând numele primului domnitor al Moldovei,
Bogdan Vodă. Felicitări învăţătorilor, felicitări tuturor cadrelor didactice și tuturor
elevilor. Dumnezeu să vă ajute! ” Primar Mihai Frunză
De la această dată, ziua de 6 decembrie a fost declarată Ziua Şcolii, prilejuind manifestări care
presupun desfăşurarea unor simpozioane şi comunicări ştiinţifice, reunind materiale, care abordează
toate segmentele vieţii şcolare. Nu sunt ignorate nici activităţile sportive, desfăşurate sub genericul
Cupa „Bogdan Vodă”, şi care înseamnă concursuri de atletism, fotbal, handbal, baschet, tenis de masă
sau de câmp.
Este prima şcoală din municipiul Rădăuţi care îşi schimbă titulatura, confirmând încă o dată, şi
pe această cale, prestigiul de care se bucură în plan educaţional.
La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea şcolii, la data de 6 decembrie 2004, cadrele
didactice, împreună cu elevii, au pregătit un program aniversar special. Acesta a debutat cu un
Tedeum de comemorare, apoi au urmat cuvântul domnului director Petru Nicuţă, înmânarea
diplomelor de onoare cadrelor didactice pensionare, prezentarea unei expoziţii de fotografii şi lucrări
ale elevilor, lansarea unui nou număr al revistei „Generaţii” şi, la final, un frumos program artistic
prezentat de elevii şcolii noastre îndrumaţi de domnii profesori Sîmbotelecan Ioan, Pomohaci Dumitru
şi doamna învăţătoare Amariţei Mihaela.
Printre invitaţii de onoare amintim: inspector general Mihai Vitcu, inspector general adjunct
Virginel Iordache, inspector coordonator şcoală Alexandra Rabiniuc, domnul primar Mihai Frunză,
domnul viceprimar Ilie Sarcinschi, protopop Gheorghe Calancea, preot Vasile Juravle, preot Ioan
Boghean, domnul consilier Dan Mironiuc, membri reprezentativi ai comitetului de părinţi şi
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reprezentanţi ai elevilor, ai presei, directori ai instituţiilor şcolare din municipiu, foste cadre didactice
ale şcolii.
Implementarea reformei scolare, începută de câţiva ani pe baza unei strategii coerente şi
flexibile, îşi arată primele roade la şcoala noastră. Pe baza evaluării anuale a activităţii şcolare a
unităţii , Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă” a reuşit doi ani consecutivi să se plaseze pe locul al III-lea pe
judeţ, fiind desemnată ca unitate şcolară reprezentativă.
Astfel, în urma evaluării instituţionale a şcolii noastre, efectuate pentru anul şcolar 1998-1999,
s-au obţinut 307 puncte. Mai apoi, în anul şcolar 2000-2001, şcoala noastră a obţinut statutul de
unitate reprezentativă, fiind printre primele şcoli generale din judeţ, conform punctajului stabilit după
următoarele criterii:
- nivelul de pregătire al elevilor;
- ponderea elevilor performanţi;
- ponderea personalului didactic cu gradul I;
- calitatea managementului şcolar;
- eficienţa cu care sunt alocate resursele;
- relaţiile şcolii cu părinţii şi comunitatea locală;
- gradul de acoperire cu personal didactic calificat.
Fiecare dintre noi, cadre didactice şi elevi ai acestei şcoli, a contribuit la obţinerea punctajului
pentru statutul de unitate reprezentativă.
Renumele dobândit a atras copii şi din alte zone ale municipiului sau din satele din jur,
fenomen ce a luat amploare mai ales după anul 1989, foarte mulţi dintre elevi reuşind la licee de
renume, urmând cursurile unor facultăţi şi ajungând fie cadre didactice, marea lor majoritate, fie
cercetători, medici, sportivi de renume naţional şi oameni de afaceri.
Pe 21 martie 2000, au participat la un schimb de experienţă în şcoala noastră Zinaida Pînzaru profesor de istorie la Liceul „Nicolae Iorga” din Chişinău, Elena Pintea - profesor de matematică din
Glodeni, jud. Bălţi, Sulzina Ostep - profesor de franceză la Liceul „Teleuşti”, jud. Orhei.
O altă activitate de mare anvergură a constituit deschiderea oficială a cabinetului multicultural
din şcoală, la 19 noiembrie 2003, realizat la iniţiativa domnului profesor de istorie Hrenciuc Daniel,
sprijinit de doamna învăţătoare Doina Harand. Invitaţii au fost primiţi de către elevi îmbrăcaţi în
costume populare şi au vizionat expoziţia de pictură a domnului profesor Ioan Bodnar. S-au prezentat
obiectivele şi finalităţile acestui cabinet, precum şi ale Proiectului elaborat în colaborare cu Uniunea
Ucrainenilor şi Uniunea Polonezilor din România. S-au vizionat un CD dedicat minorităţilor din
Bucovina şi un program artistic prezentat de minorităţi. La final, s-a încheiat un protocol între şcoala
noastră şi Şcoala nr. 137 din Kiev.
Schimbul de experienţă cu Şcoala Horia - Neamţ a avut loc în data de 14 mai 2004.
S-a prezentat Proiectul de cooperare-parteneriat şcolar cu titlul : „Prietenie, cultură, educaţie”. Au avut
loc dezbateri şi au fost prezentate momente artistice de către elevii Şcolii „Bogdan Vodă” şi elevii
Şcolii „Horia” Neamţ.
La 30 aprilie 2004, şcoala noastră a organizat schimbul de experienţă cu directorii din zona
Rădăuţi, reuniune managerială cu tema „Managementul timpului”. A fost o acţiune de amploare ce a
solicitat, în egală măsură, profesori, elevi şi părinţi.
După primirea participanţilor şi vizitarea şcolii, s-a trecut la prezentarea de activităţi
extraşcolare şi extracurriculare. Apoi s-au prezentat materialele informative privind tema
„Managementul timpului”, pagina web a şcolii, temele „Bugetul de timp al elevului” şi „Timpul liber
al elevului”. În continuare, au avut loc activităţi de formare cu tema „Managementul timpului”, cu
dezbateri în plen. Activitatea a avut un succes deosebit, răsplătind munca noastră, a tuturor.
Pe 6 decembrie 2004 s-au sărbătorit 25 de ani de la înfiinţarea şcolii cu un program aniversar
special: tedeum de comemorare, cuvântul directorului Şcolii cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”
Rădăuţi - profesor Nicuţă Petru, înmânarea diplomelor de onoare, intervenţii ale invitaţilor,
prezentarea expoziţiei de fotografii şi lucrări ale elevilor - profesor Dimitrie Roman, lansarea unui nou
număr al revistei „Generaţii”, program artistic susţinut de elevii şcolii sub îndrumarea învăţătoarelor
Mihaela Amariţei, Rodica Colban şi a profesorilor Dumitru Pomohaci, Ioan Sîmbotelecan, Anca
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Clinovschi. Au scris în cartea de onoare inspector Alexandra Rabiniuc, protopop Calancea, învăţător
Vasilovschi Răduţa.
O chintesenţă a gândurilor, eforturilor şi sentimentelor elevilor şi dascălilor şcolii noastre o
reprezintă revista semestrială „ Generaţii”. Apărută în decembrie 1998, revista şcolii s-a bucurat, an de
an, de succes în rândul elevilor, aceştia publicând şi găsind în paginile ei o varietate de teme specifice
vârstei lor din istorie, geografie, literatură, muzică şi modă, curiozităţi, concursuri. Conţinutul, forma
grafică şi structura revistei au suferit modificări calitative de-a lungul anilor, astfel încât aceasta a
devenit competitivă pe plan judeţean. Astfel, în anul şcolar 2000-2001, revista a obţinut o menţiune
binemeritată la faza judeţeană a concursului de reviste şcolare, iar în anul şcolar 2005-2006, locul al
II-lea. Revista „Generaţii” este conectată în mod direct la pulsul şcolii, reprezentând o veritabilă carte
de vizită a celor care studiază şi predau în această instituţie. Din anul 2009 revista obţine an de an
premiul I la faza judeţeană şi în ultimii doi ani (2012-2014) titlul de Laureat la faza naţională, sub
îndrumarea doamnei profesoare Mihaela Amariţei.
O dovadă a valorii cadrelor didactice din şcoala noastră, este prezenţa acestora în diverse
funcţii. Domnul profesor Ioan Bodnar a fost consilier I pe probleme de minorităţi în cadrul Prefecturii
judeţului Suceava, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, domnul profesor doctor Daniel
Hrenciuc a fost inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar judeţean Suceava, domnul
director Petru Nicuţă a fost consilier local al municipiului Rădăuţi, iar domnul profesor Dimitrie
Roman este cetăţean de onoare al municipiului Rădăuţi.
În anul şcolar 2006-2007 s-a lansat studiul monografic al şcolii, la care şi-au adus contribuţia,
în calitate de autori: Harand Doina, Hatnean Cornelia, Nicuţă Petru, Bujdei-Albu Dorina şi coautori
învăţătoarele acestei şcoli. Lansarea a fost făcută în prezenţa mass-mediei, a criticilor literari, foşti
profesori şi învăţători care au contribuit la renumele şcolii. Activitatea s-a desfăşurat în biblioteca
şcolii, locaţie nouă School No.5 Library, realizată cu sprijinul Corpului Păcii, menită să atragă multe
activităţi ce contribuie la perfecţionarea noastră continuă.
Subliniem organizarea Simpozionului interjudeţean „Eco-Şcoala – Exemple de bună practică”
desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, sub coordonarea doamnei
profesoare Cornelia Hatnean şi cu sprijinul directorului Petru Nicuţă. Nu putem uita nici revista
Ecogeneraţii.
De-a lungul anilor remarcăm multiple activităţi educative:
programul Eco Şcoala – steagul verde
Spring Day
expoziţii de icoane, prezentări de obiceiuri tradiţionale de Paşte şi de Crăciun
rezultate deosebite la română, matematică, desen şi educaţie fizică, la nivel naţional şi
internaţional
proiecte umanitare, care implică voluntariatul- „Săptămâna omeniei”
Ziua Şcolii, 6 decembrie
proiectele „U4Energy”, „Codul bunelor maniere”, „O carte pentru şcoala mea”, „Flat Stanley”,
„Learning About Forests”, Tineri belgieni în România – O.V.R Belgia 2005
concursuri naţionale: Euclid, Arhimede, LuminaMath, Cangurul, Tinere condeie, olimpiadele
pe discipline.
Ziua de 6 Decembrie 2009 a reprezentat o altă dată foarte importantă pentru şcoala noastră,
însemnând aniversarea celor 30 de ani de la înfiinţarea oficială a şcolii şi 10 ani de la
conferirea numelui „Bogdan Vodă”. Invitaţii de onoare la această activitate aniversară au fost:
domnul primar Aurel Olărean, inspector şcolar Laurenţa Hacman, foşti directori, foşti
profesori, foşti elevi cu care ne-am mândrit, dar şi actualul colectiv.
Evenimentul s-a remarcat prin două mari activităţi. Prima activitate, serbarea aniversară, s-a
desfăşurat la Casa de Cultură a municipiului Rădăuţi, iar cea de-a doua activitate a avut loc pe data de
12 Decembrie 2009 în cadrul şcolii. Cea din urmă a început cu primirea invitaţilor cărora le-am oferit
drept cadou, pe lângă bucuria de a ne fi alături în această zi, revista „Generaţii”, numărul aniversar. A
urmat slujba de sfinţire a şcolii, continuată de împărtăşirea câtorva gânduri din partea tuturor celor
prezenţi, iar în încheiere toţi invitaţii au participat la o masă festivă organizată în cadrul şcolii. Au
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consemnat în Cartea de Onoare: învăţătoare Simionese Silvia, profesor Nanu Elena, psiholog Câmpan
Angelica.
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România, ISJ Suceava, în parteneriat cu Şcoala cu
clasele I-VIII nr.5 „Bogdan Vodă” şi Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi au
organizat Seminarul Internaţional „Educaţia mileniului III – Educaţia ecologică”, care a avut ca
obiectiv general diseminarea activităţilor din cadrul şcolilor care implementează cu succes programele
internaţionale coordonate de Foundation for Environmental Education şi Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie România.
În Cartea de Onoare a şcolii sunt trecute gânduri din inimă ale unor elevi de excepţie: Rusu
Ioana, Anisia Vlad, Nicuţă Laura, Cojocar Aura, Barna Simona Andreea, Băncescu Vlad, Brăescu
Ana-Maria, Babiuc Diana Mihaela, Trufin Ioana, Chifan Andrei, consulul general al Ucrainei Vasyl
Boiechko, Turenici Catinca, David Cătălina, tinerii belgieni Gilles, Annick, Fabrice, Yannick, oaspeţi
din Franţa, Italia, Spania, Grecia - A.Breliret, Pedro Navaverio, Roberto Laudani, Sento Maria,
Elisseos Theopossiou, inspectori din Ministerul Educaţiei Mirela Olteanu, Adrian Horodnic,
preşedinte Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie – prof. Cornelia Dincă, prof. Buleu Eufrosina,
prof. Cenuşă Violeta, prof. Adrian Botezat, prof. Silvia Botezat, inspector şcolar Tatiana Vîntur, prof.
Vasilica Pavel – Şcoala „Nifon Bălăşescu” Tulcea, prof. Mandache Carmen Iulia – Grup Şcolar
„Dimitrie Negreanu” Botoşani, prof. Crăciun Carmen – Şcoala „Nichita Stănescu” Ceptura – Prahova,
prof. Luminiţa Lupu – Colegiul Naţional „Ioan Cuza” Galaţi, profesor universitar doctor Maria
Pătraescu, profesor universitar doctor Constantin Pătraescu, reprezentanţi din Ucraina, Pîslar Miruna,
Potapenco Georgiana, Şerban Andreea, Ceguş Ioana, Lavric Adina Luisa, Nicuţă Loredana Ionela,
Gheletiuc Adina, Ştefan Oana Teodora, Chelba Ştefana, Boaru Radu, Rotaru Claudiu.
Site-ul specializat admitereliceu.ro a realizat un clasament al tuturor şcolilor gimnaziale din
judeţ, topul fiind realizat în funcţie de media aritmetică a mediilor de admitere. Astfel, în anul şcolar
2012/2013 am fost pe locul IV, iar în 2013/2014 pe locul III, fiind prima şcoală din Rădăuti şi zona
Rădăuti. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi indică
„exigenţă pe parcursul anilor şcolari şi corelarea notelor cu nivelul real al elevilor”, diferenţa notelor
din gimnaziu şi media notelor de la Evaluare Naţională fiind de 0,18 puncte.
La iniţiativa directorului, ca o idee unică la nivelul şcolilor, din anul 2009, pe „zidul cetăţii”,
stă scris citatul „RESPECTĂ-I PE CEI DIN JURUL TĂU...PENTRU CĂ ASTFEL TE RESPECŢI
PE TINE ÎNSUŢI”, care-i invită pe semenii noştri la meditaţie şi, de fapt, la educaţie...
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1.3 ANALIZA INFORMAȚIEI
1.3.1 Analiza informațiilor de tip cantitativ și calitativ
Localul școlii constă dintr-un corp de clădire parter + două nivele. Starea clădirii este bună,
în 2013 a fost reabilitată prin lucrări de izolare termică, modernizarea sălilor de clasă și a grupurilor
sanitare.
Spațiile școlare sunt situate astfel: clădire școală - 2284 mp, sală gimnastică - 602 mp,
anexă sală gimnastică- 56 mp, anexă program Lapte și corn – 15 mp, terenuri de sport – 2030 mp.
Suprafața totală intabulată este de 4987 mp.
Școala dispune de:
20 săli de clasă, din care:
1 cabinet de limba română
1 cabinet limbi străine
1 cabinet matematică
1 cabinet biologie
1 cabinet istorie
1 cabinet geografie
1 cabinet chimie/informatică
1 cabinet fizică
1 cabinet religie
1 cabinet metodic învăţători
1 cabinet educație tehnologică
1 cabinet multicultural
1 cabinet educație ecologică
• o sală sport și terenuri de sport
• platformă geografică
• sala amenajată program “Lapte şi corn”
• o sală cancelarie
• un cabinet director
• 1 birou secretariat
• 1 birou contabilitate
• 1 cabinet medical
• 1 cabinet psihologic
• 1 arhivă
• 1 sală bibliotecă – Centrul de Documentare şi Informare – 11394 volume
• grupuri sanitare la fiecare nivel
material didactic:
• calculatoare/videoproiectoare/imprimante în fiecare sală de clasă
• televizoare
• aparatură fizică-chimie-biologie
• material didactic pe discipline
• rețea internet wireless
Elevii învață în condiții foarte bune. Școala este racordată la rețeaua de termoficare a
municipiului Rădăuți, sistem de supraveghere cu camere video/audio/alarmă.
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DIRECTOR

SECRETARIAT
CONTABILITATE
BIBLIOTECA

CONSILIUL
PROFESORAL

COMISIA PENTRU
CURRICULUM

ASOCIAȚIA DE
PĂRINȚI

COLECTIVE DE
CATEDRĂ (ROMÂNĂ,
MATEMATICĂ)

PERSONAL NEDIDACTIC
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COMISIA METODICĂ
A DIRIGINŢILOR

COMISIA METODICĂ
A ÎNVĂŢĂTORILOR

1.Comisia pt. evaluarea şi asigurarea calităţi
2. Comisia cu perfecţionarea
3. Comisia de orientare scolara si profesionala
4. Comisia de scolarizare si frecventa
5. Comisia cu activ. educative
6. Comisia de verificare a documentelor scolare
7.Comisia PSI si protectia muncii
8. Comisia de mobilitate
9. Comisia de protectie sociala
10. Comisia de ordine si disciplina
11. Comisia de intocmire a orarului
12. Comisia de educatie sanitara
13. Comisia de inventariere
14. Comisia lectoratelor cu parintii
15.Comisia de realizare a proiectelor si parteneriatelor
educationale
16. Alte comisii

Resurse umane
Cadre didactice
Profesori învățământ primar - 10 titulari
Titulari: gradul I – 8
gradul II – 1
definitivat - 1
Profesori – 14 titulari
Titulari: doctorat - 1
gradul I - 10
gradul II - 1
definitivat – 2
Personal didactic auxiliar – 4
• Bibliotecar – 1
• Secretar şef –1
• Secretar – 1
• Administrator financiar – 1
Personal nedidactic – 3
• Muncitor întreţinere – 1
• Îngrijitor - 2
Elevi: - 657
Clasa pregătitoare - 3 clase – 95 elevi
Clasa I – 2 clase - 74 elevi
Clasa a II-a – 2 clase –73 elevi
Clasa a III-a – 2 clase –60 elevi
Clasa a IV-a – 2 clase –70 elevi
Clasa a V-a – 3 clase –90 elevi
Clasa a VI-a – 2 clase –65 elevi
Clasa a VII-a – 2 clase – 66 elevi
Clasa a VIII-a – 2 clase - 64 elevi
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Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare
- anul școlar 2014/2015
REVISTA „GENERAŢII 35”- TITLU DE
JUDEŢEANĂ – Profesor îndrumător Amariţei Mihaela.

LAUREAT

–

ETAPA

DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ – ( media 10 clasele V- VIII)
1. Horodincă Mihai (8 B)
Examenele CAMBRIDGE PET (nivelul B1) – 7 elevi au susţinut examenul
PRELIMINARY ENGLISH TEST, pe care l-au promovat cu succes. Acest certificat se
echivalează cu proba de limba străină la bacalaureat.
1. Bodnărescu Mihai
2. Irinciuc Ștefan
3. Ghețău Melania
4. Cojocariu Tudor
5. Bujdei-Leonte Tudor
6. Popescu Adrian
7. Tiron Teodor
Examenele YOUNG LEARNERS CAMBRIDGE – 21 elevi au susţinut acest
examen, cu cele 3 secţiuni (Starters, Movers şi Flayers). Din păcate, certificatele nu au
sosit din Anglia urmând a fi înmânate la începutul anului şcolar.
OLIMPIADE
•

OLIMPIADE NAŢIONALE
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – etapa finală Sibiu
1. Menţiune – Majeru Adrian (6A) – tenis de masă – prof.Munteanu Radu
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR- etapa zonală Iași
1. Locul II – ECHIPA DE TETRATLON ATLETIC ŞCOLAR PE ECHIPE, nivel
gimnazial, mediul, urban şi rural – Prof. Munteanu Radu - Costea Andrei,
Colibaba Valentin, Olar Razvan, Hrișcă Iustinian, Schipor Gabriel, Vacarean Paul

•

OLIMPIADE JUDEŢENE
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – etapa judeţeană
Limbă, comunicare și literatură română
Premiul III – Puiu Andreea (7A) - prof. Mitric Emilia
Mențiune – Gheţău Melania (7A) - prof. Mitric Emilia
Mențiune – Mironiuc Raluca (7 A) - prof. Mitric Emilia
Lectura ca abilitate de viață
1. Menţiune – Ciubotaru Sabina (5B) - prof. Cazac Brânduşa
2. Menţiune – Puiu Andreea (7A) - prof. Mitric Emilia
3. Menţiune – Pîslar Mara (8B)- prof. Mitric Emilia
LIMBA ENGLEZĂ – etapa judeţeană
1. Menţiunea a III-a – Văcărean Lorena (8B) – prof. Cosovanu Natalia
LIMBA GERMANĂ – etapa judeţeană
1. Premiul I – Manz Ingrid (8 B)- prof. Nanu Daniela
2. Menţiunea – Maftean Bianca (7A)- prof. Nanu Daniela
OLIMPIADA MATEMATICĂ – etapa judeţeană
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1. Premiul III – Horodincă Mihai – (8 B)- prof. Nicuţă Petru
OLIMPIADA DE BIOLOGIE – etapa judeţeană
1. Menţiune – Gheţău Melania – (7A)– prof. Ciotău Maria
2. Menţiune – Puiu Andreea (7A) - prof. Ciotău Maria
OLIMPIADA ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI – etapa județeană
1. Menţiune – Muha Andrei– (8A)– prof. Hatnean Cornelia, Lupoae Negreanu
Carmen, Ciotău Maria
OLIMPIADA DE FIZICĂ – etapa județeană
1. Mențiune – Simota Sabin – (7A) - prof.Lupoae Carmen
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR- etapa judeţeană
1. Locul I- ECHIPA DE TETRATLON BĂIEŢI- Etapa zonală – prof. Munteanu
Radu
- Costea Andrei, Colibaba Valentin, Olar Razvan, Hrișcă Iustinian, Schipor Gabriel,
Vacarean Paul
2. Locul II – Majeru Adrian -6A – TENIS DE MASĂ - prof. Munteanu Radu
3. Mențiune – Costea Andrei (8B) – cros - prof. Munteanu Radu
4. Mențiune – ECHIPA DE FOTBAL BĂIEȚI - prof. Munteanu Radu
- Hrișcă Iustinian, Svichi Andy, Iordache Narcis, Olar Răzvan, Costiuc Daniel, Dubei
Nathanael,Costea Andrei, Colibaba Valentin, Moisiuc Rareș
5. Mențiune – Grigoraș Paul - șah - prof. Munteanu Radu
6. Locul I – ECHIPA DE FOTBAL BĂIEȚI CICLUL PRIMAR-prof. Munteanu
Radu, prof. Onciul Sorin
PATRULA ECO – au participat 92 de elevi din clasele VI-VIII, coordonați de
prof. Hatnean Cornelia, Munteanu Radu, Cosovanu Natalia, Diaconescu Filon
CLASA VERDE – Concurs colectare de deșeuri –prof. Hatnean Cornelia, prof.
Munteanu Radu-diplomele și premiile s-au înmânat profesorilor diriginți
Locul I – clasa a VI-a A – prof. Hatnean Cornelia
Locul II – clasa a III-a A – prof. Harand Doina
Locul III – clasa a II-a –prof. Cherniciuc Ramona
Mențiune – clasa clasa a VII-a A – prof. Cosovanu Natalia
Clasa a V-a A – prof. Bîtă Iulita
Clasa a V-a B – prof. Munteanu Radu
Clasa pregătitoare A – prof. Șerban Camelia
Clasa a II-a B – prof. Chidon-Frunză Mirela
CONCURSURI
CONCURSUL CANGURUL LINGVIST – ENGLEZĂ
PARTICIPARE LA PROBA DE BARAJ NAȚIONALĂ – Cojocariu Tudor (5A) prof. Bîtă Iulita
CONCURSUL „ COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO
1. Premiul I – Ciobaniuc Ariana – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
2. Premiul I – Onică Nicolae – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
3. Premiul I – Reboșapcă Teodora – 2A- prof. Cherniciuc Ramona
4. Premiul I – Irinciuc Alexandru – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
5. Premiul I – Capră Andra – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
6. Premiul I – Crețu Ilinca – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
7. Premiul I – Grigorean Maura – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
8. Premiul I – Buliga Iosif – 4A- prof. Amariței Mihaela
9. Premiul I – Dia Sabina – 4A- prof. Amariței Mihaela
10. Premiul I – Brădățeanu Alexandru – 4B- prof. Bizubac Loredana
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11. Premiul I – Cîrdei Beatrice – 4B- prof. Bizubac Loredana
12. Premiul I – Luchian Sofia – 4B- prof. Bizubac Loredana
13. Premiul I – Ursescu Delia – 4B- prof. Bizubac Loredana
14. Premiul I – Puiu Andreea – 7A- Prof. Mitric Emilia
15. Premiul I – Boțic Teodora – 8B- Prof. Mitric Emilia
16. Premiul I – Corduneanu Paula – 8B- Prof. Mitric Emilia
17. Premiul II – Macovei Ana Maria – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
18. Premiul II – Prelipcean Teodor – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
19. Premiul II – Rotaru Claudio – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
20. Premiul II – Goru Alessandro – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
21. Premiul II – Șurubaru Aurelian – 3B – prof. Nichitean Cristina
22. Premiul II – Bucevschi Andra – 4A – prof. Amariței Mihaela
23. Premiul II – Ciucico Edgar – 4B – prof. Bizubac Loredana
24. Premiul II – Haureș Ilinca – 4B – prof. Bizubac Loredana
25. Premiul II – Pomparău Octavian – 4B – prof. Bizubac Loredana
26. Premiul II – Vicol Ana – 4B – prof. Bizubac Loredana
27. Premiul II – Ghețău Melania – 7A – prof. Mitric Emilia
28. Premiul II – Mironiuc Andreea – 7A – prof. Mitric Emilia
29. Premiul II – Văcărean Lorena – 8B– prof. Mitric Emilia
30. Premiul III – Albu Costin – 2A – Prof. Cherniciuc Ramona
31. Premiul III –Halip Istrate Iulia-2B-prof.Chidon Frunză Mirela
32. Premiul III – Petrescu Bianca-2B-prof.Chidon Frunză Mirela
33. Premiul III – Covașă Emilia – 3B – Prof. Nichitean Cristina
34. Premiul III – Șurubaru Aurelian – 3B – Prof. Nichitean Cristina
35. Premiul III – Dubei Cosette – 4A- prof. Amariței Mihaela
36. Premiul III – Moisuc Irina – 4A- prof. Amariței Mihaela
37. Premiul III – Ungurean Cătălina – 4A- prof. Amariței Mihaela
38. Premiul III – Martinescu Alessia – 4A- prof. Amariței Mihaela
39. Premiul III – Olar Adelin – 4B- prof. Bizubac Loredana
40. Premiul III – Coșman Iulian – 5A – Prof. Mitric Emilia
41. Premiul III – Cotor Ioana – 5B – prof. Cazac Brândușa
42. Premiul III – Fodor Bogdan– 5B – prof. Cazac Brândușa
43. Premiul III – Ududec Sara Mara – 6A – Prof. Mitric Emilia
44. Premiul III –Mihalescu Valentina– 6B – prof. Cazac Brândușa
45. Premiul III –Maftean Bianca– 7A – Prof. Mitric Emilia
46. Premiul III – Condriuc Andrei– 7A – Prof. Mitric Emilia
47. Premiul III – Amăiestroie Simona – 7B – prof. Cazac B.
48. Premiul III – Pîslar Mara – 8B – Prof. Mitric Emilia
49. Mențiune – Florean Eduard –2A – prof. Cherniciuc Ramona
50. Mențiune – Bîzgan Miriam –3B– prof. Nichitean Cristina
51. Mențiune – Tiperciuc Ioana –3B– prof. Nichitean Cristina
52. Mențiune – Andronachi Theodor – prof. Amariței Mihaela
53. Mențiune – Rotari Beatris – prof. Amariței Mihaela
54. Mențiune – Lupu Bianca – prof. Amariței Mihaela
55. Mențiune – Rotar Larisa –5A– prof. Mitric Emilia
56. Mențiune – Susnovici Miruna–5A– prof. Mitric Emilia
57. Mențiune –Gherasim Delia-5B– prof. Cazac Brândușa
58. Mențiune –Prelipcean Ioana -5B– prof. Cazac Brândușa
59. Mențiune –Airinei Eliza –6A– prof. Mitric Emilia
60. Mențiune –Alistar Ștefan –6A– prof. Mitric Emilia
61. Mențiune –Andriuc Călin –6A– prof. Mitric Emilia
62. Mențiune –Olariu Ioana –6A– prof. Mitric Emilia
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63. Mențiune –Galan Iulia -6B– prof. Cazac Brândușa
64. Mențiune –Pânzaru Adriana -5B– prof. Cazac Brândușa
65. Mențiune –Sauciuc Stefanos –7A– prof. Mitric Emilia
66. Mențiune –Mihalescu Valentin –7A– prof. Mitric Emilia
67. Mențiune –Costiuc Daniel -7B– prof. Cazac Brândușa
68. Mențiune –Juravle Sonia -7B– prof. Cazac Brândușa
CONCURSUL NAȚIONAL “FII INTELIGENT” LA MATEMATICĂ
1. Premiul I –Bejinariu Teodora– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
2. Premiul I –Ciobaniuc Ariadna– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
3. Premiul I –Prelipcean Teodor– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
4. Premiul I –Reboșapcă Teodora– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
5. Premiul I –Simota Silviu– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
6. Premiul I –Capră Andra– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
7. Premiul I – Grigorean Maura– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
8. Premiul I – Irinciuc Alexandru– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
9. Premiul I – Petrescu Bianca– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
10. Premiul I – Prelipcean Nicolae– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
11. Premiul I – Văcărean Lavinia– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
12. Premiul I – Anton Luca – 3A- prof. Harand D.
13. Premiul I – Brechler Anamaria – 3A- prof. Harand D.
14. Premiul I – Coșovanu Gabriel – 3A- prof. Harand D.
15. Premiul I – Lascu Paul – 3A- prof. Harand D.
16. Premiul I – Motoc Iris – 3A- prof. Harand D.
17. Premiul II– Grigorean Anghelos– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
18. Premiul II– Rotaru Claudio– 2B- prof. Chidon Frunză Mirela
19. Premiul III –Florean Eduard– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
20. Premiul III – Juravle Mara – 3A- prof. Harand D.
21. Premiul III – Năstasi Ioana – 3A- prof. Harand D.
22. Premiul III – Tiron Luca – 3A- prof. Harand D.
23. Premiul III – Nistor Iulia – 3A- prof. Harand D.
24. Premiul III – Luchian Denis – 3A- prof. Harand D.
25. Premiul III – Clipa Bastian – 4A- prof. Amariței Mihaela
26. Premiul III – Dia Sabina – 4A- prof. Amariței Mihaela
27. Premiul III – Horodincă Alexandru – 4B- prof. Bizubac Loredana
28. Premiul III –Luchian Sofia– 4B- prof. Bizubac Loredana
29. Premiul III – Pomparău Luchian – 4B- prof. Bizubac Loredana
30. Premiul III – Vicol Ana – 4B- prof. Bizubac Loredana
28. Mențiune – Onica Nicolae– 2A- prof. Cherniciuc Ramona
29. Mențiune – Nicșan Melania– 3A- prof. Harand D.
30. Mențiune – Purice Amaris– 4C- prof. Tanasiev M.
CONCURSUL NAŢIONAL „SĂRBĂTOAREA LIMBII MATERNE”-etapa
națională
Premiul II – Cloșcă Teodora – 5B – prof. Ștefan Georgeta
Premiul III -Covaliuc Daniel – 5B – prof. Ștefan Georgeta
CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE TERRA-etapa județeană
Mențiune – Condriuc Andrei – 7A – prof. Bîtă Iulita
CONCURSUL JUDEȚEAN ”DREPTURILE OMULUI, DREPTURILE
MELE”
Premiul II – Kurtoglu Irem – 8A – prof. Hrenciuc Daniel
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CONCURSUL NAŢIONAL „ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU!”- etapa
județeană
Premiul I - Șerban Diana -8B-prof. Diaconescu Filon
Mențiune – Munteanu Oana – 4A – prof. Amariței Mihaela
Mențiune – Iuriciuc Alexandra – 8B-prof. Diaconescu Filon
Mențiune – Muha Andrei – 8A - prof. Diaconescu Filon
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ „ISTEŢII DARBORE”
Premiul I – Medalie – Horodincă Mihai – 8B-prof. Nicuță Petru
Premiul II + medalie – Ciubotaru Sabina-5B-prof. Crasnean Eutazia
Mențiune – Buliga Iosif – 4A-prof. Amariței Mihaela
Mențiune – Florean Sara – 5A-prof. Nicuță Petru
Mențiune – Amăistroaie Mădălina – 5B – prof. Crasnean Eutazia
Mențiune - Țehanciuc Marian – 6A-prof. Crasnean Eutazia
Mențiune – Bujdei-Leonte Tudor – 7A – prof. NicuȚă Petru
Mențiune – Simota Sabin – 7A-prof. Nicuță Petru
Mențiune – Prelipcean Cristian – 8A-prof. Crasnean Eutazia
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „ SPERANŢE ÎN MATEMATICĂ” –
EDIŢIA a X-a
1. Premiul I – Horodincă Mihai - 8B- prof. Nicuță Petru- fără diplomă
2. Premiul III – Schipor Gabriel -8B- prof. Nicuță Petru
3. Mențiune - Kurtoglu Irem – 8A – prof. Crasnean Eutazia
4. Mențiune – Prelipcean Cristian – 8A - prof. Crasnean Eutazia
5. Mențiune – Pîslar Mara – 8B – prof. Nicuță Petru - fără diplomă
6. Mențiune – Văcărean Lorena – 8B – prof. Nicuță Petru
7.
CONCURSUL DE CHIMIE „ CHIMiE HURMUZACHI” – faza zonală –
ediţia a V-a
1. Premiul I – Prelipcean Cristian – 8A- prof. Hatnean Cornelia
2. Premiul II – Muha Andrei – 8A- prof. Hatnean Cornelia
3. Menţiune – Văcărean Lorena- 8 B- prof. Hatnean Cornelia
CONCURSUL JUDEŢEAN „PRIMĂVARA MUZICALĂ”
Locul II vioară – Huțuleac Eduard- 4A – prof. Pomohaci Dumitru
Locul II vioară – Cojocaru Emanuela- 5B – prof. Pomohaci Dumitru
Locul II vioară – Vega Damian- 6A – prof. Pomohaci Dumitru
FESTIVALUL NAŢIONAL „AMBASADORII UNIRII”
Premiul I – Mirăuță Sânziana – 7B – prof. Pomohaci Dumitru
FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ ŞI DANS
„FLOARE DE LOTUS”
Premiul II – Mihalescu Trandafir – 5A - prof. Pomohaci Dumitru
FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE FOLCLOR „E ZIUA
NOASTRĂ”
Mențiune – Mihalescu Trandafir – 5A - prof. Pomohaci Dumitru
CONCURSUL „VOCEA BUCOVINEI” – ASOCIAŢIA EUROACTIV
SUCEAVA
Premiul I + medalie – Cojocar Roberta- 4B
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CONCURSUL JUDEŢEAN „FILE DE POVESTE”
1. Premiul I – Munteanu Anastasia – 0 A – prof. Șerban Camelia
2. Premiul I – Prelipcean Ariana – 1A – prof. Irinciuc Anca
3. Premiul I – Popescul Alexandra – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
4. Premiul I – Moisiuc Andi – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
5. Premiul I – Nastasi Ioana – 3A – prof. Harand Doina
6. Premiul I – Colban Alexandru – 4A – prof. Amariței Mihaela
7. Premiul I – Moisuc Irina – 4A – prof. Amariței Mihaela
8. Premiul I – Dia Sabina – 4A – prof. Amariței Mihaela
9. Premiul I – Martinescu Alessia – 4A – prof. Amariței Mihaela
10. Premiul I – Dubei Cosette – 4A – prof. Amariței Mihaela
11. Premiul I – Ungurean Cătălina – 4A – prof. Amariței Mihaela
12. Premiul I – Clipa Bastian – 4A – prof. Amariței Mihaela
13. Premiul I – Chiprianov Cristian – 4A – prof. Amariței Mihaela
14. Premiul I – Rotari Beatris – 4A – prof. Amariței Mihaela
15. Premiul II – Lungu Elena –0A – prof. Șerban Camelia
16. Premiul II – Mandici Miruna –1A – prof. Irinciuc Anca
17. Premiul II – Prelipcean Teodor –2A – prof. Cherniciuc Ramona
18. Premiul II – Vlonga Naomi –2B – prof. Chidon Frunză Mirela
19. Premiul II – Bodnar Ligia –3A – prof. Harand Doina
20. Premiul III – Cîrdeiu Bianca –0A – prof. Șerban Camelia
21. Premiul III – Vatră Elena –1A – prof. Irinciuc Anca
22. Premiul III – Ciobaniuc Ariadna –2A – prof. Cherniciuc Ramona
23. Premiul III – Năstasi Elena –2B – prof. Chidon Frunză Mirela
24. Premiul III – Nicșan Melania –3A – prof. Harand Doina
EXPOZIŢIA ZONALĂ DE CRĂCIUN „HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!”
1. Premiul I – Cârdei Catinca – cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
2. Premiul I – Leon-Postolachi Eumir - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
3. Premiul I – Popovici Miruna - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
4. Premiul I – Buliga Iosif - 4 A – prof.Amariței Mihaela
5. Premiul I – Rotari Beatris - 4 A – prof.Amariței Mihaela
6. Premiul II – Ungurean Cătălina - 4 A – prof.Amariței Mihaela
7. Premiul III – Popovici Denis – 2 B– prof.Chidon Frunză Mirela
8. Mențiune – Bota Paula - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
9. Mențiune – Cârdeiu Bianca - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
10. Mențiune – Popescu Ana - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
11. Mențiune – Popescu Maia - cl.pregătitoare A – prof.Șerban Camelia
12. Mențiune – Nastasi Elena - 2 B – prof. Chidon Frunză Mirela
13. Mențiune – Grigorean Maura - 2 B – prof. Chidon Frunză Mirela
14. Mențiune – Capră Andra - 2 B – prof. Chidon Frunză Mirela
15. Mențiune – Halip Istrate Iulia - 2 B – prof. Chidon Frunză Mirela
16. Mențiune – Semenov Sofia – 4A – prof. Amariței Mihaela
17. Mențiune – Bucevschi Andra – 4A – prof. Amariței Mihaela
18. Mențiune –Rotari Beatris– 4A – prof. Amariței Mihaela
19. Mențiune – Boicu Vlad – 4A – prof. Amariței Mihaela
20. Mențiune – Plesciuc Sebastian – 4A – prof. Amariței Mihaela
21. Mențiune – Chiprianov Christian – 4A – prof. Amariței Mihaela
22. Mențiune – Martinescu Alessia – 4A – prof. Amariței Mihaela
EXPOZIŢIA ZONALĂ DE PAŞTI „LUMINA ÎNVIERII !”
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1. Premiul I – Murin Miriam – 0 A – prof. Șerban Camelia
2. Premiul I – Prelipcean Ariana – 1A – prof. Irinciuc Anca
3. Premiul I – Vatră Elena– 1A – prof. Irinciuc Anca
4. Premiul I – Prelipcean Teodor – 2A – prof. Cherniciuc Ramona
5. Premiul I – Petrescu Bianca – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
6. Premiul I – Crețu Ilinca – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
7. Premiul I – Grigorean Maura – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
8. Premiul I – Halip Istrate Iulia – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
9. Premiul I – Nastasi Elena – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
10. Premiul I – Capră Andra – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
11. Premiul I – Moisiuc Andi – 2B – prof. Chidon Frunză Mirela
12. Premiul I – Semenov Sofia– 4A – prof. Amariței Mihaela
13. Premiul II – Bota Paula – 0 A – prof. Șerban Camelia
14. Premiul II – Nastasi Ioana – 3A– prof. Harand Doina
15. Premiul III – Rădășan Ioana – 0A – prof.Serban Camelia
16. Mențiune – Cojocar Natalia – 0A- prof.Serban Camelia
17. Mențiune – Maidan Andreea – 0A- prof.Serban Camelia
18. Mențiune – Popa Andreea – 0A- prof.Serban Camelia
19. Mențiune – Rotari Beatris – 4A- prof.Amariței Mihaela
20. Mențiune – Ungurean Cătălina – 4A- prof.Amariței Mihaela
Date statistice pe ultimii 2 ani:
Rezultate evaluare naţională – 2013-2014
Prezentaţi
TOTAL

Reuşiţi

Din care, cu media generală

Total

Fete

Total

Fete

<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

73

34

73

34

4

3

9

5

26

26

Rezultate evaluare naţională – 2014-2015
Prezentaţi
TOTAL

Reuşiţi

Din care, cu media generală

Total

Fete

Total

Fete

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

64

28

64

28

4

9

7

21

23

Păstrând tradiția ultimilor ani, elevii școlii noastre, cu rezultatele obținute, s-au
situat pe locul III la nivel județean și pe locul I la nivelul zonei Rădăuți, fiind admiși la
liceele dorite de ei (Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”, Colegiul Tehnic,
Seminarul Teologic, Liceul cu Program Sportiv, etc.).
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Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţ
ă ăuţi, Suceava
Nr elevi

105

Elevi care au înregistrat progres

105

Din care:
Elevi care au înregistrat progres și au note de
trecere la cel puțin o materie la test intermediar
Elevi care au înregistrat progres dar nu au note de
trecere la cel puțin o materie la test intermediar
Elevi care nu trec sau nu au progres
Scoruri obținute
Materie
Test

Initial
Intermediar
Final
Initial
Intermediar
Final
Initial
Intermediar
Final

Romana

Matematica

Optional

Nr grupe
Pondere din
total

Reprezentari
eprezentari grafice ale rezultatelor obtinute

100%

105

100%

0

0%

0

0%

Medii

Prezenți

6,0
6,9
7,5
6,1
6,9
7,2
7,6
9,5
9,78

105
105
105
105
105
105
105
105
105

(grafic 1 din sheet 2)

(grafic 2 din sheet 2)

Concluzii: din datele
le obtinute se constată ca toti cei 105 elevi au inregistrat progres la testul
final. Dintre acestia, promovati la testul final sunt: 105 elevi la materia optionala, 99 la
romana si 97 la matematica
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1.3.2 Cultura organizațională
Școala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante
sunt cooperaream, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, respectul
pentru profesie, libertatea de exprimare, climatul organizației școlare este deschis,
stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relațiile dintre cadrele didactice sunt deschide,
colegiale, de respect și de sprijin reciproc.
Tipul dominant de cultura pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină.
Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se
valorificarea optimă a acesteia. Relațiile interpersonale existente pentru manifestarea unor
valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii,
respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorința de afirmare. Cadrele didactice,
întregul personal didactic auxiliar și nedidactic au posibilitatea să își pună în valoare
CREATIVITATEA și în același timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE,
construind și realizând activitățile propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.
Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în
capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul Intern care
cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice și personalului nedidactic.
Pe zidul ”cetății” este afișat banner-ul cu sloganul ”RESPECTĂ-I PE CEI DIN
JURUL TĂU, PENTRU CĂ ASTFEL TE RESPECȚI PE TINE ÎNSUȚI”, constituind
elementul fundamental în educația semenilor noștri.
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1.4 Analiza complexă a comunității
DEVIZA ȘCOLII:
EDUCAȚIA ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINȚELE SOCIETĂȚII ÎN EVOLUȚIE

VALORI CHEIE
CALITATE ȘI
EFICIENȚĂ
-experiență
-implicare
-seriozitate

DEZVOLTARE:
-competență
-modernizare

LUCRU ÎN
ECHIPĂ:
-armonie
-toleranță
-demnitate

COOPERARE ȘI RESPECT RECIPROC
Cadru didactic
Cadru didactic
Cadru didactic
Elev
Cadru didactic
Părinți
Școală
Comunitate

Valorile care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt:
Dezvoltare: Vom urmări perfecționarea continuă a personalului angajat pentru
dezvoltarea competențelor profesionale și personale, dotarea cu echipamente, resurse
materiale și instrumente de lucru.
Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creșterea
calității activității instructiv-educative din școală, prin seriozitate, folosind experiența și
implicând toți actorii educaționali.
Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe
seriozitate, toleranță și demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode
participative și consultative.
Colaborare: Vom promova respectul reciproc și cooperarea, prin colaborarea mai activă
cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la nivel local, județean și național cu atribuții
în domeniul educației.
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ANALIZA CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE
Elevii provin din medii diferite din punct de vedere social, financiar, religios, etnic,
cultural, intelectual și cu referire la locul de rezidență și la cerințele educaționale. Elevilor
proveniți din circumscripția școlară stabilită la nivel local li se adaugă alți copii din
celelalte zone, dar și din localitățile limitrofe: Marginea, Dornești, Volovăț, Milișăuți,
Frătăuți.
Deplasarea se efectuează pe cont propriu, cu masinile personale ale părinților sau
microbuze închiriate.
Am început anul școlar 2015-2016 cu un număr de 20 de clase, respectiv 657 elevi
și 32 cadre didactice. Toate sălile de clasă sunt ocupate, inclusiv cabinetele metodice și
laboratoarele. Suntem solicitați la maximum, ca spațiu și timp, nemaiavând locuri
disponibile la nici un nivel al ciclului primar/gimnazial.
Un fenomen actual este plecarea părinților la muncă în străinătate, copiii rămânând
în grija unuia dintre părinți, a altor membri ai familiei sau chiar în grija unor persoane
străine. La începutul anului școlar 2015-2016 erau înregistrați 75 de elevi în această
situație. Numărul elevilor se menține în jurul valorii de 657 de elevi anual. Media elevilor
pe clasă este de aproximativ 32.
COMUNITATEA LOCALĂ
Grupurile de interes în privința dezvoltării instituționale a Școlii Gimnaziale
”Bogdan Vodă” Rădăuți sunt reprezentate de:
administrația locală
părinții
instituțiile locale (Biserică, Poliție, Casa de Cultură, Biblioteca municipală, Centrul
de Studii ”Bucovina”)
În acest fel s-au dezvoltat relații bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoașterea,
aprecierea și întărirea rolului școlii în comunitatea locală. Cadrele didactice și elevii
participă la activitățile realizate în cadrul comunității. Școala colaborează bine cu
autoritățile locale în ceea ce privește repartizarea fondurilor necesare pentru întreținerea și
repararea școlii.
Părinții sunt organizați în comitete pe clase și pe școală și sunt informați
permanent despre procesul instructiv educativ și participă la activitățile școlii.
Școala are relații de parteneriat cu Poliția locală și cu Poliția de Proximitate în
vederea asigurării pazei și siguranței elevilor, pentru combaterea delicvenței juvenile și
pentru realizarea unor ore de educație rutieră/ISU cu participarea cadrelor de poliție.
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CONTEXTUL LEGISLATIV
Prezentul proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu:
Constituția României;
Legea Învățământului nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Programul de guvernare 2013-2016;
Proiectul planului managerial al Inspectoratului Școlar al județului Suceava pentru
anul școlar 2015-2016;
Legea nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic;
Legea privind asigurarea calității în educație – OUG nr.75/2005 cu modificările și
completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de

învățământ

preuniversitar/OM nr.5115/2014;
O.M.E.C.T.S. nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ;
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV Educație;
Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar;
Raportul asupra Stării sistemului național de învățământ, 2014;
Raportul școlii pe anul școlar 2014-2015;
Ordinul MECȘ nr.5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
Regulamentul intern/ROI;
Alte ordine, note, notificări și precizări M.E.C.Ș.
ANALIZA PESTEL
DOMENII
POLITIC

ECONOMIC

CONTEXT LOCAL
-Strategia pe termen lung în domeniul educației este trasată
de LEN nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
-Există politici integratoare pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale;
-Există relații foarte bune între școală și Primărie/Consiliul
local
-Dezvoltarea economică a zonei este satisfăcătoare;
-Potențialul economic al zonei se axează pe turism, pe mici
întreprinderi și companii austriece (Egger/Schweighofer)
-Bugetul Consiliului Local este scăzut;
-Mari diferențe între situația materială a părinților elevilor
care frecventează școala.
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SOCIAL

TEHNOLOGIC

ECOLOGIC

LEGISLATIV

-Relații bune cu părinții și comunitatea locală;
-Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe
mame sunt casnice;
-Există acte nesemnificative de violență și alte abateri
comportamentale;
-În comunitate există locuri în care copiii se întâlnesc,
socializează, desfășoară activități: piscină, parc, Clubul
copiilor, baza sportivă.
-Zona beneficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă și
mobilă de la mai mulți furnizori;
-În oraș și în majoritatea zonelor limitrofe există racordare
la apă curentă, gaz, canalizare, energie electrică;
-Accesul în localitate se face cu microbuze, mașini
personale sau cu taxi.
-Zona depresionară în care este situat orașul este declarată
TURISM ÎN BUCOVINA
-Școala participă la activități de voluntariat privind educația
ecologică;
-În general nivelul curățeniei este destul de bun, zona nu
este poluată.
-Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;
-Trecerea clasei pregătitoare la învățământul primar;
-Blocarea posturilor în instituțiile bugetare influențează
negativ buna desfășurare a activității;

ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ȘCOLII
Analiza s-a realizat pe următoarele paliere:
o curriculum
o resursele umane
o resurse materiale și financiare
o relațiile cu comunitatea și activitatea educativă
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CURRICULUM
PUNCTE TARI
pentru fiecare nivel de școlarizare există
material curricular corespunzător (planuri
de învățământ și programe școlare,
auxiliare curriculare, manuale, caiete de
lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de
probleme, îndrumătoare, softuri
educaționale;
o bună colaborare între învățători și
profesori, mai ales pentru clasele ce
termină ciclul primar și integrarea cu
ușurință a elevilor în ciclul secundar;
programe CDS elaborate de cadrele
didactice ale școlii;
pregătire suplimentară pentru Evaluarea
națională, olimpiade și concursuri școlare;
o tradiție instructiv-educativă concretizată
printr-o imagine foarte bună a școlii atât în
comunitate cât și la nivel județean și
național;
proces instructiv-educativ de calitate
demonstrat prin rezultate școlare bune,
procent de promovabilitate la evaluările
naționale ridicat, premii la olimpiadele,
concursurile școlare, fazele naționale și
județene.
OPORTUNITĂȚI
Ofertele privind cursurile de perfecționare
și formare continuă, înscriere la grade
didactice;
Bune relații cu Inspectoratul Școlar,
Consiliul Local, Casa Corpului Didactic;
CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinței
de informare și cunoașterea în diferite
domenii de activitate;
Existența site-urilor specializate în oferirea
de materiale și soft-uri pentru cadre
didactice;

PUNCTE SLABE
Insuficienta utilizare a materialelor
didactice, a tehnicii informaționale și a
metodelor active în demersul didactic;
Suprapunerea cerințelor, testărilor, ceea ce
conduce la o distribuire inegală a efortului
elevilor;
Slaba implicare a profesorilor în proiecte
europene și de finanțare;
Lipsa autonomiei școlii în selectarea
cadrelor didactice.

AMENINȚĂRI
Instabilitatea legislativă a curriculumului în
sistemul de învățământ;
Avalanșa de oferte de auxiliare școlare din
partea firmelor specializate;
Existența și proliferarea unui mediu negativ
al educației informale, care promovează
valori contrare celor ale școlii.

RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
Echipa managerială preocupată de
creșterea calității procesului didactic, a
bazei materiale și aspectului școlii;
Personal didactic calificat 100%;
90% cadre didactice titulare;
Cadre didactice bine pregătite, dedicate
meseriei și apreciate în comunitate;
Relații interpersonale bune, un climat de
cooperare între cadrele didactice, relații
deschise bazate pe respect reciproc;
Proiecte diverse în care elevii și profesorii
se pot remarca;
O bună participare la cursurile de
perfecționare și formare continuă din partea
CCD și înscriere la grade didactice;
Media pe clasă este de 32 de elevi;

PUNCTE SLABE
Cadre didactice cu norma didactică la mai
multe școli și navetiste;
Elevi cu părinți plecați în străinătate, care
sunt lăsați în grija bunicilor sau altor rude
care nu au un control eficient asupra lor.
Elevii care revin din străinătate și se
acomodează mai greu, deoarece au lipsuri
în cunoștințe.
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Învățător de sprijin;
Profesor psihopedagog.
OPORTUNITĂȚI
Poziție centrală, lângă Colegiul Național
”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, având în
vecinătate Primăria, Biblioteca
orășenească, Centrul de Studii ”Bucovina”,
Mănăstirea Bogdana;
Oferte de cursuri de formare din partea
CCD și altor instituții, programe Erasmus+

AMENINȚĂRI
Scăderea motivației și interesului cadrelor
didactice pentru activitățile profesionale
datorită salariilor mici;
Criza de timp a părinților datorită actualei
situații economice reduce participarea
unora dintre părinți la viața școlară, cu
implicații în relațiile profesor-elev,
profesor/învățător/diriginte, cât și în
performanța școlară a elevilor;
O depreciere a statutului profesorului în
societate (plecând de la nivelul guvernării
și încurajată de mass-media), ceea ce
determină dificultăți în impunerea cadrului
didactic, ca principal factor al educației, în
fața beneficiarilor direcți și indirecți.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
PUNCTE TARI
Școala are o bază materială bună, săli de
clasă cu mobilier modern, laboratoare de
biologie și fizică-chimie, cabinet
psihopedagogic, de limba română, de limbi
moderne, multicultural, educație
tehnologică, bibliotecă, sală de sport, bază
sportivă.
Echipa managerială este preocupată de
îmbunătățirea bazei materiale și a
aspectului școlii;
Siguranță fizică și protecție pentru elevi și
personalul didactic și nedidactic, încadrare
în norme igienico-sanitare corespunzătoare;
Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale,
săli de clasă, laboratoare, cabinete,
bibliotecă, sala de sport;
Cabinet de asistență psihopedagogică;
Servicii de secretariat și administrativcontabile eficiente;
Accesul cadrelor didactice la
calculatoarele, xerox-urile, imprimantele
din școală,
Cabinet CEAC/CDI;
Antrenarea elevilor și părinților în activități
de întreținere și înfrumusețare a claselor și
holurilor școlii;
O bună bază sportivă (sala de sport,
suprafața sintetică).
OPORTUNITĂȚI
Descentralizarea și autonomia
instituțională;
Posibilitatea obținerii de sponsorizări și
donații;
Existența unor spații ce pot fi închiriate în
vederea obținerii unor fonduri bănești;

PUNCTE SLABE
Spațiu insuficient pentru desfășurarea
activității într-un singur schimb (clase cu
peste 32 de elevi).
Număr insuficient de calculatoare la
numărul elevilor din școală;
Lipsa fondurilor pentru recompensarea
activităților de performanță ale elevilor și
cadrelor didactice;
Slaba implicare a unor cadre didactice în
păstrarea bunurilor materiale ale școlii;
Există situații când resursele umane și
materiale ale școlii nu sunt optim
valorificate.

AMENINȚĂRI
Ritmul accelarat al schimbărilor
tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente;
Reducerea finanțării școlii în ceea ce
privește achiziționarea de material didactic,
consumabile, reparații capitale, etc.
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Posibilitatea accesării de fonduri europene
de către personalul didactic, prin proiecte
cu finanțare externă.

RELAȚIILE CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
PUNCTE TARI
O bună implicare a elevilor în activitățile
extrașcolare și extracurriculare la nivel de
școală și comunitate (excursii, serbări,
strângeri de fonduri pentru persoane
defavorizate, acțiuni caritabile la Centrul de
Îngrijire și Asistență);
Rezultate foarte bune la concursurile
artistice și sportive, fazele naționale și
județene;
Întâlniri cu Asociația de Părinți și buna
colaborare cu părinții la nivelul comitetelor
de părinți pe clasă;
Președintele Asociației de Părinți este activ
și implicat în activitățile ce se desfășoară
atât la nivelul școlii, cât și la nivel județean,
în cadrul Asociației județene a părinților;
Buna colaborare între director și consilier
de programe educative și extrașcolare;
Relații bune, întemeiate pe conștientizarea
rolului și locului școlii în comunitatea
locală, cu reprezentanții administrației
locale;
O bună colaborare cu Poliția, Poliția
comunitară;
Parteneriate educaționale cu Clubul
Copiilor, Centrul Cultural ”Bucovina”,
Bilblioteca orășenească, concretizate prin
participarea elevilor și cadrelor didactice la
activități comune: Zilele Rădăuțiului, 1
Decembrie, Ziua Minorităților, Tradiții și
obiceiuri bucovinene, etc;
Revista școlii ”Generații”;
Proiect național cuprins în Calendarul
Activităților Educative la nivel național
”File de Poveste”;
Consiliul elevilor activ și implicat în
problematica școlii și comunității.
OPORTUNITĂȚI
Disponibilitatea și responsabilitatea unor
instituții de a veni în sprijinul școlii
(Primărie, Poliție, Biserică)
Interesul unor școli pentru realizarea de
schimburi de experiență;
Existența posibilității de a aplica pentru
realizarea de proiecte educative,
recunoscute la nivel național;
Posibilitatea promovării imaginii școlii la
nivelul comunității prin ziarul local, site-ul
primăriei, site-ul școlii, revista școlii, alte
publicații.

PUNCTE SLABE
Slabe legături de parteneriat cu firme
private și ONG-uri;
Număr mic de activități educative și
extracurriculare la nivelul claselor pentru
dezvoltarea reală a sensibilității elevilor,
formarea de deprinderi și comportamente
pentru integrarea în viața socială.

AMENINȚĂRI
Bugetul de timp relativ scăzut al părinților;
Consecințele crizei economice continuă să
se facă simțite din punct de vedere al
finanțării/sponsorizării activităților
educative și extrașcolare din partea
părinților, agenților economici, consiliul
local;
Potențialul economic scăzut al orașului,
face ca și interesul firmelor pentru
susținerea activităților educative prin
sponsorizări să fie scăzut.
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAȚIEI ȘI
DIRECȚIILE DE EVOLUȚIE
”Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor”
(Nicolae Iorga)
2.1 VIZIUNEA
Educație în concordanță cu cerințele societății în evoluție
MISIUNEA ȘCOLII
Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți promovează o educație de înaltă
calitate, bazată pe respectarea valorilor morale. Pe zidul ”cetății” stă scris: ”Respectă-i pe
cei din jurul tău, pentru că astfel te respecți pe tine însuți...”. Elevii beneficiază de șanșe
egale pentru formarea lor, prin instruire și educație în vederea dezvoltării libere a
personalității, a creativității a încrederii în forțele proprii și a pregătirii lor pentru viață.
Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil educației,
ținând cont și de valorile antreprenoriale, tehnologice, informaționale, religioase,
ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean
european, creativ dar, și critic și autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană.
Resurse
Personal didactic calificat
Număr constant de elevi
Rezultate școlare bune și foarte bune
Cadre didactice și elevi capabili de performanță
Baza materială bună
Relații interpersonale care favorizează crearea unui climat educațional deschis,
stimulativ
Relații bune, întemeiate pe conștientizarea rolului școlii în comunitatea locală cu
reprezentanții administrației locale
Parteneriate educaționale cu Clubul Copiilor, Centrul Cultural Bucovina,
Biblioteca municipală, Biserica
O bună comunicare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, CCD Suceava,
Consiliul Local și județean
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2.2 ȚINTE STRATEGICE
T.1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a
personalității elevilor, prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul
educației incluzive și a valorilor democrației;
T.2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui
învățământ de calitate;
T.3. Creșterea interesului elevilor și cadrelor didactice pentru realizarea de activități
educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor
spre realizarea în viața publică, exersarea în școală a calității de cetățean;
T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în scopul eficientizării
activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;
T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și de
parteneriate locale, naționale și europene.
2.3.OPȚIUNI STRATEGICE
ȚINTA 1
Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a
personalității elevilor, prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul
educației incluzive și a valorilor democrației.
Motivarea alegerii țintei:
1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educația și
formarea profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor acestuia,
necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
2. Cele opt domenii de competență cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului și a
proiectării didactice.
3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării
sale pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând
nevoia fiecărui elev de a se simți competent, de a se adapta la schimbările
permanente ale societății.
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4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale,,
tehnica informațională, metodele activ-participative.
5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării și evaluării calității
educației.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale;
Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de
învățământ și programe școlare, auxiliare, curriculare, manuale, caiete de lucru,
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale);
materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică și
consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECȘ, site ARACIP,
site ISJ, legislație actualizată;
Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii,
metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din
exterior;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate și putere: ISJ, MECȘ, Primărie, Consiliul Local.
OPȚIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară
-Cunoașterea de către
toate cadrele didactice a
documentelor de politică
educațională elaborate
extern și intern (MECȘ,
ISJ,
școală)
și
implementarea lor prin
planurile specifice ale
catedrelor, comisiilor de
specialitate
-Implementarea
curriculum-ului școlar,
prin parcurgerea integral
a programei și a CDS
utilizând
cele
mai
eficiente mijloace și

Dezvoltarea bazei
materiale și atragerea de
resurse financiare
-Continuarea
modernizării mediului
fizic
școlar
prin
actualizarea mijloacelor
de învățământ;
-Îmbogățirea fondului de
carte;
-Atragerea de fonduri
prin Asociația de Părinți;
-Implicarea activă a
tuturor cadrelor didac
tice în găsirea de
sponsori
pentru
derularea de activități
educative.

33

Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

-Perfecționarea cadrelor
didactice
pentru
utilizarea
și
eficientizarea metodelor
de
predare
activparticipative,
pentru
inițierea și dezvoltarea
de
proiecte
din
perspective
unei
dezvoltări durabile;
-Pregătirea
elevilor
capabili de performanță
în vederea participării
lor la concursuri și
olimpiade școlare;
-Implicarea elevilor în

-Valorificarea și îmbogățirea
elementelor
valoroase
din
tradiția școlii și promovarea lor
în comunitate prin organizarea
de
activități,
prezentarea
rezultatelor
în
buletinul
informativ, revista școlii, site-ul
școlii și al municipiului.
Continuarea
proiectelor
”Tradiții
și
obiceiuri
bucovinene”,
”Acces
la
succes”, ”Educație prin șah”,
JOBS, Programul ”Pierre de
Coubertin 2015”, Convenție de
colaborare
cu
Organizația
”SALVAȚI
COPIII”,

metode
pentru
stimularea
interesului
elevilor;
-Valorificarea
rezultatelor evaluărilor
în
proiectarea
demersului didactic;
-Diversificarea ofertei
de
opționale,
prin
propunerea
unor
programe personalizate,
atractive
-Proiectarea diferențiată
a demersului didactic
-Promovarea
învățării
prin implicarea activparticipativă și prin
experimente
stimulatoare.

vederea responsabilizării
individuale și colective
prin activități curriculare
și de participare activă la
activitățile școlii
și
comunității;
-Implicarea membrilor
comunității locale pentru
susținerea
demersului
școlii privind educația
pentru
dezvoltare
școlară durabilă;

Programul regional ”Educație
în domeniul cultural-limbaje și
coduri culturale”-Universitatea
de Arte ”George Enescu” Iași,
Programul de colaborare cu
Asociația ISEA-Centrul Maria
Ward, Programul ”Sărbători
creștine bucovinene”-Patriarhia
Română, Cambridge Young
Learners, implicând Primăria,
Consiliul
Local,
Consiliul
Britanic.
-Reconsiderarea
ofertei
educaționale în funcție de
nevoile
specifice
ale
comunității și resurselor de care
dispune școala.
-Colaborarea cu autoritățile
locale și cu alți parteneri de la
nivel local și județean implicate
în
actul
educațional,
în
derularea de proiecte și
programe de dezvoltare școlară.

Rezultate așteptate:
•

Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate
cu documentele de politică educațională;

•

A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte
bune, procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului;

•

Rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere
în liceu;

•

Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în
predare-învățare;

•

Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și
naționale.
ȚINTA 2

Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui
învățământ de calitate
Motivarea alegerii țintei:
1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educația și formarea
profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor acestuia, necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală.
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2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere și
orientare și activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea și
combaterea comportamentelor nesănătoase și asigurarea siguranței elevilor.
3. Crearea condițiilor optime în școală contribuie la îndeplinirea misiunii școlii, de a
dezvolta personalități armonioase, autonome și creative.
4. Există în școală resurse umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite
mai eficient de către cadrele didactice.
5. Creșterea calității educației oferite de școală este o idee asumată de către toți factorii
implicați în actul instructiv-educativ.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de
învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, softuri educaționale);
materiale didactice specifice disciplinei consiliere și orientare, echipamente IT,
birotică, consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECȘ, site ARACIP,
site ISJ, legislație actualizată;
Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii,
experți din exterior;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate și putere: ISJ, MECȘ, Primărie, Consiliu Local.
OPȚIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară
-Susținerea în cadrul
orelor de consiliere și
orientare a unor teme
privind educația rutieră,
traficul de persoane,
riscurile consumului de
droguri și substanțe
etnobotanice, educație
pentru sănătate.
-Reactualizarea RI cu

Dezvoltarea bazei
materiale și atragerea de
resurse financiare
-Menținerea în incinta și
perimetrul școlii, a unui
climat de siguranță, a
unui ambient propice
actului educațional prin
implicarea elevilor,
cadrelor didactice,
părinților și a Consiliului
Local.
-Asigurarea bazei
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

-Asigurarea resurselor
umane
necesare
desfășurării în condiții
optime a procesului
instructiv-educativ.
-Repartizarea bugetului
pe
priorități,
cu
consultarea
factorilor
implicați (Contabilitate,
Asociația de Părinți).

-Reactualizarea parteneriatului
cu Poliția în vederea creșterii
siguranței elevilor și cadrelor
didactice, pentru combaterea
delincvenței juvenile și a
manifestărilor
violente,
a
absenteismului, prin realizarea
unor ore de cosiliere și
orientare
cu
participarea
cadrelor de poliție

unele sancțiuni în cazul
nerespectării normelor
de conduită în școală.
-Valorificarea
tuturor
momentelor propice în
cadrul orelor, în vederea
menținerii unui ambient
plăcut și curat, în
favoarea elevilor

logistice pentru
evaluarea elevilor
claselor a II-a, a IV-a,
a VI-a și a VIII-a,
pentru olimpiade
școlare, pentru
activitățile educative și
sportive,
extracurriculare și
concursurile școlare.
-Menținerea în stare de
bună funcționare a
sistemului de
supraveghere video.

- Întreținerea
bazei
materiale existente și
îmbunătățirea acesteia
prin diverse mijloace de
atragere a resurselor.
-Monitorizarea
respectării de către elevi
și personalul școlii a
legislației în vigoare, a
prevederilor
Regulamentului intern

-Inițierea elevilor adoptarea
unui comportament adecvat în
situații
de
urgență
prin
simulările semestriale și prin
orele de dirigenție în colaborare
cu ISU.

Rezultate așteptate:
• Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de
consiliere și orientare și activități educative având în vedere asigurarea condițiilor
optime de studi și siguranță;
•

Numărul elevilor implicați în activități educative școlare și extrașcolare a crescut,
interesul elevilor față de păstrarea bunurilor și a ambientului școlii este mai mare;

•

Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu;

•

Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul școlii și
de condițiile de siguranță din școală;

•

Fluxul activităților desfășurate în școală în domeniul vizat este îmbunătățit.

ȚINTA 3
Creșterea interesului elevilor și cadrelor didactice pentru realizarea de activități
educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor
spre realizarea în viața publică, exersarea în școală a calității de cetățean.
Motivarea alegerii țintei:
1. Fiecare diriginte și învățător are obligația de a desfășura activități educative cu
clasa pe care o îndrumă.
2. Activitățile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfășoară în
contexte variate față de orele de curs.
3. Formarea unei personalități armonioase, autonome și creative nu se poate realiza
numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfășurarea
altor activități.
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4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a
desfășura programe și proiecte educative de calitate.
5. Activitatea educativă în școala noastră a fost un punct forte până în prezent.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale și financiare: programe de activități, proiecte, softuri
educaționale, materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică și
consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP,
site ISJ, legislație actualizată;
Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, consilier educativ,
responsabili de comisii, experți din exterior;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate și putere: ISJ, MECȘ, Primărie, Consiliul Local.
OPȚIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară
-Propunerea de către
fiecare
diriginte
și
învățător a unui program
de
activități
extracurriculare
la
sugestia
și
cu
participarea
tuturor
elevilor;
-Proiectarea
responsabilă
a
activităților
pentru
săptămâna ”Să știi mai
multe, să fii mai bun”, în
vederea
implicării
elevilor în activități în
comunitate și activități
de voluntariat.
-Participarea
la
activitățile
educative
desfășurate în școală sau
în comunitate
-Implicarea elevilor în
organizarea activităților
educative

Dezvoltarea bazei
materiale și atragerea de
resurse financiare
-Implicarea Asociației
de Părinți în atragerea de
persoane fizice și
juridice care prin
contribuții financiare și
materiale să susțină
programe de
modernizare a activității
educative și a bazei
materiale.
-Implicarea elevilor în
strângerea de fonduri
prin desfășurarea unor
proiecte ce vizează
reciclarea sau
valorificarea unor
produse create de ei.
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

-Implicarea unui număr
mare de elevi în
activități
educative,
participarea
la
concursuri artistice și
sportive, indiferent de
etnie,
apartenență
religioasă.
-Continuarea
parteneriatului familieșcoală prin includerea
părinților în activități,
lectorate, diseminări de
bune practici etc.

-Diseminarea în comunitate a
activităților desfășurate de
școală, în vederea creșterii
vizibilității școlii și întărirea
imaginii acesteia în comunitate.
-Menținerea colaborării școalăfamilie-comunitate
prin
activități și acțiuni la care
participă elevii școlii și care fac
să crească prestigiul acesteia în
comunitate.

Rezultate așteptate:
• Toate cadrele didactice propun activități educative în conformitate cu interesele
elevilor și ale comunității, în perspectiva îndeplinirii misiunii școlii;
•

Crește numărul proiectelor educative desfășurate la nivel local, județean, național,
în care școala este implicată;

•

Interesul elevilor și părinților pentru activitatea educativă a crescut, fiind
concretizat în inițiative din partea acestora, numărul participanților, calitatea
activităților desfășurate;

•

Rezultatele foarte bune obținute la concursurile cu tematică educativă propuse de
ISJ, MECȘ sau de alți parteneri educaționali;

•

Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de activitățile
educative desfășurate;

•

Consiliul elevilor este mai vizibil în viața școlii
ȚINTA 4
Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în scopul eficientizării

activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.
Motivarea alegerii țintei:
1. Necesitatea impusă de legislația în domeniul educației și a orientărilor actuale
privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel național și teritorial în domeniul
învățământului cu cele ale unității școlare;
2. Crearea în școală a condițiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaționale a
colectivului de cadre didactice, orientat spre performanță;
3. Îmbunătățirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii
diriginți și colegii de clasă în vederea derulării de activități educative și
extrașcolare;
4. Operaționalizarea criteriilor de monitorizare și evaluare a calității educației
școlare;
5. Elaborarea de strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învățare pentru
toți elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenența etnică, religioasă sau de
altă natură, prin promovarea unui învățământ incluziv;
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6. Existența profesorului psihopedagog și a profesorului de sprijin oferă posibilitatea
desfășurării învățământului incluziv, a consilierii de specialitate pentu elevii cu
cerințe educaționale speciale.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale și financiare: documente specifice managementului școlii,
mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică și consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP,
site ISJ, site CCD, legislație actualizată;
Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii
Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI și
planurile de implementare;
Resurse de autoritate și putere: ISJ, MECȘ, CJRAE, CCD, Primărie, Consiliul
Local.
OPȚIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară
-Cultivarea unui sistem
de valori și a eticii
manageriale bazate pe
transparență,
comunicare și înțelegere,
în care atribuțiile și
responsabilitățile să fie
cunoscute și respectate
la fiecare nivel: al
conducerii,
pe
arii
curriculare, pe domenii
de
probleme,
pe
discipline, pe clase;
-Proiectarea activităților
manageriale pe baza
unei
diagnoze
pertinente,
specifice,
realiste,
cu
ținte
strategice care să vizeze
poceduri de asigurare a
calității în educație;
-Consiliere,
control,
monitorizare, evaluare,
bazate pe reguli și pe
proceduri;
-Aplicarea programelor
naționale, popularizarea

Dezvoltarea bazei
materiale și atragerea de
resurse financiare
-Luarea deciziilor
referitoare la necesarul
resurselor financiare
prin consultarea
organismelor de lucru.
-Gestionarea corectă și
eficientă a resurselor
materiale.
-Realizarea unei baze de
date cu elevii ai căror
părinți sunt plecați în
străinătate.
-Construirea unei baze
de date referitoare la
persoane și servicii de
contact pentru sprijinirea
activităților școlii.
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

-Participarea
echipei
manageriale, a șefilor de
catedră la cursuri de
management
educațional;
-Delegarea
responsabilităților
în
cadrul
echipei
manageriale avându-se
în vedere criteriile de
competență profesională
și managerială, precum
și principiul lucrului în
echipă.
-Distribuirea
de
responsabilități tuturor
cadrelor didiactice, în
vederea
valorificării
potențialului individual
prin
consultare
și
implicare;
-Evaluarea
performanțelor cadrelor
didactice
pe
baza
indicatorilor
de
performanță.
-Vizite efectuate la

-Identificarea, prin evaluare
instituțională, a nevoilor de
educație ale comunității locale
și căutarea posibilităților de
satisfacere a acestora în cadrul
normativ existent și cu resursele
disponibile.
-Elaborarea de rapoarte privind
activitatea de asigurare a
calității educației școlare și
prezentarea lor în cadrul CA și
în buletinele informative.
-Derularea
parteneriatelor
educaționale
în
vederea
eficientizării
demersurilor
educative de la nivelul claselor
și școlii.
-Întâlniri periodice cu părinții
(ședințe, consultații, lectorate).
-Colaborarea cu serviciul social
din cadrul Primăriei pentru
cazurile speciale.

legislației școlare în
rândul
elevilor,
părinților și al cadrelor
didactice;
-Proiectarea activității
educative la nivelul
claselor
respectând
programa
pentru
consiliere
și
alte
documente în domeniu.

domiciliul elevilor de
către
diriginți
și
învățători
pentru
a
cunoaște
îndeaproape
mediul în care aceștia
trăiesc și colaborarea cu
profesorii clasei pentru
ca aceștia să cunoască
problemele elevilor.
-Consilierea elevilor de
către
psihopedagogul
școlii care trebuie să fie
în legătură atât cu
familia elevului, cât și
cu
învățătorul,
învățătorul de sprijin (în
cazul elevilor CES) sau
dirigintele;

Rezultate așteptate:
• Eficientizarea procesului educațional ca urmare a monitorizării atente a activității
desfășurate de către responsabilii de comisii și a conducerii școlii;
•

Valorificarea mai eficientă a resurselor umane și materiale în vederea obținerii de
rezultate și mai bune printr-un management de calitate;

•

O imagine bună în comunitate și în afara acesteia;

•

O relație mai bună cu beneficiarii direcți și indirecți;

•

Relația diriginte-elev capătă o altă dimensiune – dirigintele este atât managerul
clasei, cât și al activităților educative, el creează mediului educogen în clasă,
coeziunea și dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.
ȚINTA 5
Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derulare de proiecte și parteneriate

locale, naționale și europene.
Motivarea alegerii țintei:
1. Noul program Erasmus+ oferă posibilitatea instituțiilor de învățământ de a derula
proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice;
2. Competențele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa și dezvolta
prin participare la proiecte naționale, dar mai ales europene.
3. Derularea de parteneriate oferă elevilor șansa de a se dezvolta și școlii
posibilitatea de a-și îndeplini misiunea.
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4. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel
de proiecte.
5. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce privește managementul proiectelor
Erasmus+.
6. Școala are un nivel scăzut al absorbției de fonduri pe proiecte europene.
Resurse strategice:
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
Resurse materiale și financiare: material de informare privind implementartea de
proiecte, granturi obținute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT,
birotică și consumabile;
Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECS, site ARACIP,
site ISJ, site ERASMUS+, legislație actualizată;
Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte
comunitare, formatori, experți din exterior;
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI;
Resurse de autoritate și putere: ISJ, MECȘ, Comisia europeană, Primărie,
Consiliul Local.
OPȚIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară
-Stimularea elevilor și
cadrelor didactice în
vederea
comunicării
internetului (email, alte
aplicații, forumuri de
discuții) în cadrul unor
proiecte educaționale;
-Informarea
cadrelor
didactice și a elevilor în
legătură cu posibilitatea
desfășurării
unor
proiecte de parteneriat
strategic
sau
de
mobilitate a cadrelor
didactice și a elevilor, cu
aplicabilitate
în
activitățile curriculare;
-Realizarea de proiecte

Dezvoltarea bazei
materiale și atragerea de
resurse financiare
-Reorganizarea spațiului
”Programe europene”
care este pus la
dispoziție cadrelor
didactice și elevilor
implicați în realizarea
proiectelor;
-Sprijinirea financiară a
apariției revistei școlii și
a activităților de
promovare a imaginii
școlii (EcoȘcoala,
JOBS, Acces la succes,
Ziua Școlii, Ziua
Minorităților).
-Alocarea
corespunzătoare a
fondurilor în proiectul
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

-Informarea
cadrelor
didactice cu privire la
oportunitățile
de
colaborare europeană în
cadrul
programului
Erasmus+;
-Formarea
cadrelor
didactice
privind
elaborarea aplicațiilor în
programul Erasmus+;
-Aplicarea la termenele
stabilite pentru obținerea
de granturi în programul
Erasmus+;
-Diseminarea în cadrul
unor activități specifice,
pe site-ul școlii, a
experienței participării

-Popularizarea activității școlii,
a rezultatelor obținute de elevi
și cadre didactice în cadrul
proiectelor în comunitate și în
afara acesteia (mass-media,
internet, publicații, revista
școlii), în vederea creșterii
prestigiului
școlii
și
a
sentimentului de apartenență al
elevilor și al cadrelor didactice;
-Inițierea unor proiecte de
colaborare cu diferite ONG-uri,
firme private;
-Continuarea parteneriatelor cu
instituțiile
din
cadrul
comunității.

comune cu alte școli
(lingvistice,
de
cercetare,
excursii
tematice etc.) din zonă,
din
țară
și
din
străinătate.

bilateral Comenius.

la programele europene
și aplicarea în activitatea
școlară.

Rezultate așteptate:
• Cadre didactice formate în programul Erasmus+;
•

Școala realizează proiecte și aplică în diferite apeluri, pentru obținerea de granturi
pentru proiecte strategice sau de mobilitate;

•

Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se
evidențiază prin creșterea numărului celor care doresc să fie implicați;

•

Rezultatele proiectelor desfășurate sunt vizibile prin diverse oportunități de
diseminare;

•

Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de proiectele
desfășurate;

•

Cultura organizațională va deveni mai puternică, elevii, părinții și cadrele
didactice vor deveni mai conștienți de rolul și de importanța pe care îl au în
școală.

PROGRAME DE DEZVOLTARE
Nr.
crt.
1.

Domeniul funcțional
CURRICULUM ȘI VIAȚA ȘCOLARĂ

2.

RESURSE UMANE

3.
4.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
RELAȚII COMUNITARE

III.

Programe propuse
Calitatea procesului instructive-educativ
Managementul la nivelul școlii și al
clasei
Realizarea de activități educative pentru
exersarea în școală a calității de cetățean
Condiții de studiu și de siguranță
Dimensiunea europeană a școlii

REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE
DEZVOLTARE

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea școlii la începutul anului școlar
2015-2016, pe informațiile obținute din rapoartele responsabililor de comisii, din
informații provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management
educațional. El este avizat de Consiliul de Administrație și este documentul principal pe
baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale școlii. Pentru realizarea
obiectivelor propuse se cere o bună orientare și mobilizare a resurselor umane și material42

financiare, dar pot apărea și condiționări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate,
conjuncturale.
Se vor evalua rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a PDI și se vor compara
cu prioritățile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, ședințele cu
părinții și ale Consiliului de Administrație. Pe perioade scurte (anuale, semestriale),
ținând cont de realitățile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările
datelor de intrare. Acestea vor fi identificate și cuprinse în Planul managerial anual al
școlii.
IV.

EVALUAREA PROIECTULUI

•

Procentul de promovabilitate;

•

Situații comparative ale rezultatelor obținute de elevi la cele două testări (inițială
și finală);

•

Rezultatele obținute de elevi la evaluările naționale;

•

Gradul de integrare a absolvenților în licee;

•

Rezultatele obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare, concursuri
artistice și sportive;

•

Gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă și obținere
de grade didactice;

•

Starea bazei didactico-materiale a școlii;

•

Gradul de implicare în proiecte comunitare;

•

Gradul de satisfacere a beneficiarilor față de activitatea școlii.

Director,
Prof. Nicuţă Petru

Aprobat de Consiliul de Administraţie
din data de 8.12.2015
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