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„Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să
gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea
supremă a vieţii lor.” (Albert Einstein)
I.

ARGUMENT

În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală.
Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de
calitate a vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori
referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe
aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modalităţile de distribuire în societate a
educaţiei.
Cheia calității unității noastre școlare, parte a învăţământului preuniversitar de elită, constă
în termenul de “adaptare”: o adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile
societăţii romaneşti, la nevoile elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un învăţământ
preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor şi principiilor democratice, a
drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind conceput într-un spirit de transparenţă,
responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de educaţie, cât şi a familiei – elev şi
părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional.
Demersul de a realiza un Program managerial de dezvoltare europeană are ca puncte de
plecare și referință: strategiile Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale,
prioritățile strategice din Politica Guvernului, Strategia Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice în domeniile Reducerea părăsirii timpurii a școlii, Învățarea pe tot
parcursul vieții precum și Planurile de acțiune sectorială, Proiectul de dezvoltare regională,
Planul managerial al ISJ Suceava precum și pe Planul de Dezvoltare Instituțională 2017-2021.
Fiecare obiectiv al Program managerial de dezvoltare europeană se bazează pe promovarea
educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și
în societate precum și pe mutarea accentului în actul educational de pe transmiterea de
informatie pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și
umană.
Colegiul Național „Dragoș Vodă”, școală de nivel European ce poartă titulatura de „Școală
Europeană” din 2017, poate îndeplini acest deziderat datorită acţiunilor propuse prin care s-a
reuşit creşterea indicatorilor de performanţă și a calității activităţilor şcolare şi extraşcolare la
un nivel cât mai înalt.

II.

BAZA CONCEPTUALĂ

Baza conceptuală a prezentului Plan de dezvoltare europeană o reprezintă legislaţia în
vigoare, și anume:
Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011.
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului
didactic și didactic auxiliar nr.6143/01.11.2011.
Programul de Guvernare pe perioada 2017 – 2020, capitolul Politici educaționale și
Fonduri europene.
Hotărârea de Guvern nr. 518 din 10/07/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar: Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5. alin (1) A a,b, B a, Art. 6 alin (1), (2)
Strategia Europa 2020, Bruxelles, 3.3.2011
Decizia de instituire a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii adoptată de
Parlamentul European și Consiliu la 15 noiembrie 2006 (Decizia nr. 1720/2006/CE)
O.M. 4469/2012 referitor la Metodologia privind folosirea instrumentelor Europass și
Youthpass, publicată în M. OF. 508/2012.
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O.M. nr. 5564/2012 referitor la Metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în
context nonformale și informale a cadrelor didactice și de echivalare a acestora în
credite pentru educație și formare profesională.
Ghidul programului european Erasmus + 2020
Apelul european pentru acreditare
Apelul național pentru acreditare
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru
cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020)
III.

DECLARAȚIA DE IDENTITATE

Colegiul Național „Dragoș Vodǎ” Câmpulung Moldovenesc este o instituție de
ȋnvǎțǎmânt preuniversitar, subordonatǎ Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Ministerului
Educației și Cercetǎrii, având ca atribuție fundamentală formarea tinerilor. Colegiul Național
"Dragoș Vodă" oferă studii liceale cu o durata de 4 ani, pe 4 profiluri teoretice: 2 reale:
matematică-informatică și științe ale naturii, respectiv 2 umane: filologie și științe sociale.
Cultura educaționalǎ ȋn cadrul Colegiului Național „Dragoș Vodǎ” se caracterizeazǎ prin
continuitatea valorilor, credințelor și semnificațiilor, ȋmpǎrtǎșite de toți membrii instituției
Colegiul Național „Dragoș Vodă” are ca obiectiv fundamental educarea, instruirea,
formarea spirituală, multiculturală şi transmiterea valorilor şi modelelor europene întregii
comunității educaționale (profesori, elevi, părinți, stakeholderi). Dorim să satisfacem nevoia
fiecăruia de a fi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre
înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice. Şcoala
dispune de un colectiv de cadre didactice şi elevi cu deschidere pentru colaborare cu colective
din alte ţări, pentru participare la proiecte de reformă educaţională.
Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o
diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și
părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate
izvorî din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa generații mobile și
active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui
mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare.
Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni,

determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de
răspuns la provocările lumii contemporane. Proiectele Școlare Etwinning, Euroscola și
Erasmus+ au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație,
încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea
conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile
informaționale. Aceste proiecte sunt promovate și susținute financiar de către Comisia
Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale, se derulează în învățământul preuniversitar și implică un număr mare
de persoane: elevi, părinti, toate categoriile de personal didactic, precum și comunitatea locală
asociații non guvernamentale s.a.
IV. DIAGNOZA MEDIULUI ORGANIZAȚIONAL
Diagnoza de sistem s-a consolidat printr-o analiză sintetică a unității de învățământ din
perspectivă organizațională și a implicat următoarele domenii:
1.dimensiunea structurală, având ca elemente:resursele umane și cultura organizațională;
2.dimensiunea instrumental-strategică ce a inclus:mediul fizic, condițiile materiale,
modalitățile de comunicare intra și extraorganizaționale, tipul de management;
3.dimensiunea socio-afectivă și motivațională ce a vizat: climatul organizațional, relațiile
interpersonale și intergrupale, modalitățile de motivare și promovare;
4. dimensiunea integrării în comunitate, dezvoltarea durabilă și deschiderea europeană.
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IV.1. COORDONATE GEOGRAFICE ALE COLEGIULUI NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ”,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Câmpulung Moldovenesc (până în 1950 Câmpulung, uneori Câmpulung-Bucovina, în
germană Kimpolung) este municipiu în județul Suceava, Bucovina, România. La
recensământul din anul 2011, localitatea avea o populație de 16.722 locuitori, fiind al patrulea
centru urban ca mărime al județului. Orașul este localizat în depresiunea intramontană
Câmpulung, ce desparte Obcinele Bucovinei de Munții Stânișoarei.
Municipiul Câmpulung Moldovenesc este situat în regiunea nord-est a României.
Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.914.518, fiind astfel cea mai populată regiune a
țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/km². (49,7%)
dintre locuitori sunt de sex masculin, iar (50,3%) sunt de sex feminin. Românii reprezintă
97,9% din populație, cea mai importantă minoritate fiind rromii, reprezentând 1,2 % din
populație. Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelalte
regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative, funcțiile sale principale fiind coordonarea
proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeană.
Repere de cultură și istorie bucovineană: Biserica romano-catolică Înălțarea Domnului –
Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului; Biserica Sfântul Dumitru; Biserica Sfântul
Nicolae; Biserica Adormirea Maicii Domnului; Fosta prefectură a județului Câmpulung, azi
Muzeul „Arta Lemnului”; Fosta primărie – clădire monument istoric; Colegiul Național
„Dragoș Vodă” – clădire cu valoare arhitecturală, construită în perioada 1919-1934; Banca
Comercială Română – clădire monument istoric construită în 1940; Muzeul Etnografic „Ioan
Grămadă” și Casa „Grămadă Gheorghe” – clădire monument istoric construită în 1817;
Sinagoga veche – lăcaș de cult evreiesc.

IV.2. BAZA MATERIALĂ
Colegiul Național „ Dragoș Vodǎ” are urmǎtoarele spații de școlarizare: 1. Un corp de
clǎdire principal care adǎpostește 26 săli de clasă, 3 laboratoare – fizicǎ, chimie, biologie,
bibliotecǎ dotată cu 44614 volume, cabinet de consiliere psihopedagogicǎ, capela, sala de
festivitǎți cu 230 locuri, birourile și sala profesoralǎ; 2. Corpul de clǎdire secundar, care
adǎpostește laboratoare informatică conectate la internet, 2 multimedia, cabinet limba franceză
conectat la internet, 2 cabinete limba engleză conectate la internet, cabinet de ştiinţe sociale,
cabinet de istorie-geografie, cabinet medical, cabinet stomatologic; 3. Salǎ de sport, ȋn
interiorul areia este amenajatǎ o salǎ fitness și o bază sportivă – 3 terenuri: handbal, baschet,
volei.
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Dotarea cu calculatoare: numǎr total de calculatoare 119, din care 106 utilizate de elevi.
Dotarea modernă mai cuprinde 10 imprimante, 2 scanere, 1 laptop, 7 video-proiectoare, 8
televizoare
Școala este dotatǎ cu centralǎ termicǎ proprie, modernǎ, care deservește cele douǎ clǎdiri ȋn
care se organizeazǎ cursurile . Sala de sport este dotatǎ cu douǎ centrale proprii : una pentru
vestiare și una pentru salǎ.
Corpurile de clǎdire ȋn care se desfǎșoarǎ activitatea didactică sunt corespunzǎtoare
standardelor de calitate. Materialul didactic existent, imbinat cu strategiile de predare- ȋnvǎțare
tradiționale, dar și moderne, ajutǎ la realizarea unui ȋnvǎțǎmânt de calitate și eficient.
IV.3. DINAMICA STRUCTURII COLEGIULUI
Colegiul Național "Dragoș-Vodă" oferă studii liceale cu o durată de 4 ani, pe 4 profiluri
teoretice: 2 reale: matematică-informatică și științe ale naturii, respectiv 2 umane: filologie și
științe sociale.
Profilul matematică-informatică oferă elevilor șansa de a studia intens aceste două
discipline: informatică – până la 4 ore /săptămână, matematică - 4 ore/săptămână și fizică - 3
ore/săptămână. Profilul științe ale naturii are un orar axat pe studiul fizicii - 3 ore/săptămână,
chimiei - 2 ore/săptămână și biologiei - 2 ore/săptămână. Programul Filologiei este în
preponderent format din ore de limbă și literatură română, limba engleza și limba franceză, cu
pana la 5 ore/săptămână fiecare. Științele sociale au în componență ore de istorie, limba
română, limba franceză și limba engleză, cu pana la 3 ore/săptămână.
Elevii colegiului nostru provin în principal din mediul urban, de la școli foarte bune dar
sunt admiși în învățământul liceal și elevi din mediul rural, în general cu medii bune și foarte
bune. În anul 2019 s-a remarcat o creştere a mediei de admitere la clasa aIX-a în cadrul
colegiului ( 8,14-matematică-informatică, 8,09 –ştiinţe ale naturii, 7,35-filologie, 7,23 –ştiinţe
sociale).
IV.4. RESURSA UMANĂ
CORPUL PROFESORAL
În anul şcolar 2019-2020 activitatea de predare-invaţare a fost susţinută de: 37 cadre
didactice de predare, din care: 28 titulari ai colegiului, 1 profesor angajat pe perioada
viabilităţii postului, 5 suplinitori calificati, 2 profesori titulari în alte unități scolare, 1 consilier
psihopedagog, 8 cadre didactice auxiliare. Dintre cadrele didactice titulare : 6 sunt metodişti, 7
sunt responsabili de cerc pedagogic, 6 membri in consilii consultative pe discipline, 7 sunt
membri în Corpul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional, 1 inspector şcolar, cu
doctorat – 4, cu gradul didactic I – 23, cu gradul didactic II – 5, cu definitivat – 2, debutanţi 3. Preocupările echipei şi ale managerului în mod deosebit au vizat activităţile de parteneriat cu
ONG-uri şi reprezentanţi ai instituțiilor, deoarece aceştia vor fi viitorii beneficiari ai serviciilor de
educaţie oferite de instituţia de învăţământ. Dintre preocupările noastre nu au fost excluse nici
celelalte cadre didactice, oferindu-le tuturor posibilitatea să se afirme şi să se implice în aceaşi
măsură în activitatea de îndrumare şi dezvoltare a elevilor ca personalităţi. Realizarea
obiectivelor propuse se poate vedea prin rezultatele obţinute în activitatea didactică, dar şi în
activitatea extraşcolară prin rezultate la concursuri şcolare şi olimpiade.
ELEVII
Selecția elevilor ce studiază la colegiul nostru se face în conformitate cu legislația în
vigoare și cu procedurile proprii. La liceu, pentru clasa a IX-a, repartiția computerizată stabilită
la nivel național reprezintă principalul mod de admitere dar pentru specializările matematică
informatică intensiv engleză și matematică informatică intensiv informatică se organizează
testare la disciplinele engleză, respectiv matematică, după o procedură specifică colegiului.
Elevii de liceu sunt admiși la clasele cu profil engleză intensiv și informatică intensiv pe baza
promovării cu media minimă 6 a unei testări la limba engleză, respectiv matematică, și
conform mediei de admitere. În vederea popularizării ofertei școlare se organizează o caravană
în școlile gimnaziale, se participă la Târgul de ofertă educațională, se publică în massmedia, se
organizează „Zilele Școlii”.
PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ, 2020-2022
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Înalta pregătire pluridisciplinară oferită de corpul profesoral de o calitate excepțională
asigură în fiecare an un procent de admitere în unitățile de învățământ superior de 90%.
Performanţele şcolare înregistrate de-a lungul anilor ilustrează prestigiul de care se bucură
unitatea noastră şcolară. Anual au loc ample manifestări cultural – ştiinţifice sub genericul
“Zilele Şcolii”, în cadrul cărora sunt organizate simpozioane pe diferite teme, sesiuni de
comunicări ştiinţifice ale profesorilor şi elevilor, mese rotunde, lansări de carte, întâlniri cu
scriitori şi personalităţi de seamă, vizite, excursii şi seri cultural distractive. Marcăm
dimensiunea europeană prin celebrarea de evenimente de nivel european: 28 septembrie-„Ziua
dreptului de a ști”, 13 noiembrie- „Ziua educației nonformale”, 15-17 octombrie
„Erasmusdays”, 9 mai- „Ziua Europei”, 26 septembrie- „Ziua internațională a limbilor străine”,
săptămâna ”Media Literacy- Global Media and Information Literacy week”, eveniment
UNESCO, 1-19 noiembrie- „19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței împotriva copiilor și
a tinerilor“ în cadrul proiectului educațional de parteneriat cu Federația internațională a
comunităților educative- FICE România, Programul european de promovare a utilizării
creative, utile și sigure a internetului de către copii, coordonat de asociația „Salvați copiii”:
„Facilitatorulul Ora de Net”, „Zilele Francofoniei”- organizate anual în luna martie. În cadrul
acestor acţiuni sunt invitaţi elevi şi de la alte colegii dar şi şcolile cu care avem proiecte de
parteneriat.
Un loc aparte în activitatea cadrelor didactice şi elevilor il reprezintă editarea revistelor
“Lyceum” și “Bucovina strămoșească”. Publicaţia valorifică imensul potenţial de valori de
care dispune colegiul, a fost onorată cu distincţii judeţene şi naţionale şi reuneşte într-o aleasă
formulă literar-ştiinţifica poezii, proză, traduceri, eseuri, recenzii, referate etc. contribuind la
instruirea tinerilor cu noi cunoştinţe în diferite domenii de cercetare şi creatie literatura, limbi
moderne, geografie, istorie, biologie, informatică etc. numărându-se totodată formarea gustului
în spiritul valorilor autentice ale dragostei şi responsabilităţii pentru cuvântul scris.
În anul școlar 2019-2020 un număr de 8 elevi au promovat examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională și dețin Certificat Cambridge. Totodată 10 elevi au promovat examene cu
recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale și dețin Certificat ECDL. În
vederea unei desfășurări în condiții optime a proiectelor și activităților etwinning, elevii și
profesorii Colegiului Național „Dragoș Vodă” colaborează cu informaticianul școlii în vederea
identificării și rezolvării oricăror probleme de ordin tehnic și de siguranță online. De
asemenea, în cadrul orelor de TIC elevii sunt instruiți în această privință și sunt consiliați în
vederea unei utilizări sigure și eficiente a platformei etwinning și a spațiului virtual în general
în procesul de învățare. Între instituția noastră și părinți există o stransă colaborare în vederea
unei bune derulări a activitatilor extracurriculare europene.
BENEFICIARII INDIRECȚI AI EDUCAȚIEI
Părinții elevilor noștri sunt constituiți în Asociația de părinți a Colegiului Național
„Dragoș Vodă”. Președintele acestei asociații este d-nul Constantin Badale. Asociația s-a
constituit ca personalitate juridică în 2013.
IV.5. DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITATEA
Pentru Colegiul Național „Dragoș Vodă”, comunitatea reprezintă o entitate socială globală în
care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar sentimentul de ingrup este foarte puternic
şi are rădăcini în tradiţii profunde. Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate se bazează pe
principiul complementarităţii serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care
activează în comunitate. Succesul parteneriatului şcoală – comunitate locală este bazat pe
legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi reprezentanţii şcolii. În demersul
nostru organizatoric-educaţional, contăm pe sprijinul comunităţii locale, al Consiliului Local al
municipiului Câmpulung Moldovenesc, al Primăriei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava,
al tuturor factorilor implicaţi sub o formă sau alta în viaţa şcolii, pentru a reuşi să facem din
colegiul nostru a veritabilă şcoală europeană. Toate aceste demersuri sunt concentrate pe
interesele stricte ale elevului. Elevul este considerat partener în actul educaţional şi se
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urmăreşte dezvoltarea armonioasă psiho-intelectuală, precum şi dezvoltarea aptitudinilor
fiecărui individ în parte. Înţelegând că fiecare elev este o individualitate şi că fiecare îşi are
particularităţile sale, se poate desfăşura o activitate constructivă, determinându-l pe fiecare
elev să-şi dezvolte propriile calităţi, astfel încât fiecare să fie în stare să-şi construiască un ideal
în viaţă şi în societatea integrată în comunitatea europeană.
IV.6. EXPERIENȚA EUROPEANĂ
În perioada 2014-2015 Colegiul Național „Dragoș Vodă” a desfășurat Proiectul
Erasmus+ KA1 de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare ”Utilizarea limbii engleze-factor de
performanță ȋn eduacție” pe parcursul anului școlar 2014-2015 și care a avut un impact foarte
puternic asupra formării continue şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din şcoala
noastră. Astfel, un număr de 8 profesori din toate ariile curriculare, au participat la 3 cursuri de
formare în Anglia și Scoția, îmbogăţindu-şi considerabil abilitățile de comunicare ȋn limba
engleză, dar și cunoştinţele legate de istoria, civilizaţia, cultura şi învăţământul din aceste ţări:
Marea Britanie"Immersion Course for Teachers of English" Edinburgh -2 cadre didactice ,
profesori de limba englezǎ; Marea Britanie"English for European Educators" 3 cadre didactice
( profesori de fizicǎ, istorie, respectiv limba și literatura românǎ); Marea Britanie "Better
English for Teachers"-3 cadre didactice ( profesori de matematicǎ, religie, educație vizualǎ)
Drept consecință, acestea au determinat o creştere semnificativă a calităţii activităţilor
didactice şcolare şi extraşcolare, beneficiarii principali fiind elevii noştri. Totodată, profesorii
şi-au format abilităţi relevante pentru activitatea şi dezvoltarea lor profesională, şi-au
îmbunătăţit abilităţile organizaţionale şi de management al clasei, şi-au extins reţeaua de
contacte profesionale şi şi-au construit legături noi, valoroase şi durabile cu cadre didactice din
alte ţări europene, şi-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare, acurateţea şi fluenţa în limba
engleză, şi-au perfecţionat competenţele sociale şi culturale, şi-au îmbunătăţit competenţele de
utilizare a mijloacelor informatice (internet, platforme de colaborare virtuală, software
educational) şi, nu în ultimul rând, gradul de satisfacţie în munca lor a crescut considerabil. De
asemenea, fiecare participant la mobilităţi, a simţit o reîmprospătare bine venită a atitudinii
personale faţă de predare, întorcându-se cu forţe noi şi pregătiţi să ia parte la procesul de
schimbare propus de şcoală şi demarat prin intermediul acestui proiect Erasmus+.
Ca o continuare a proiectului Erasmus+ anterior, în perioada 2016 – 2017 Colegiul
Național „Dragoș Vodă” a derulat proiectul Erasmus+ KA1 de mobilitate în domeniul
educaţiei şcolare “Prin Creativitate și Inovare, către Performanță” ȋn perioada 01.09.201631.12.2017, ce a permis unui număr de 15 cadre didactice din toate ariile curriculare să
participe la 6 cursuri de perfecționare ȋn Anglia, Spania, Franța, Finlanda și Irlanda: Ștefaroi
Ionela (profesor de limba română), Cojocariu Ioana (profesor de geografie), Debren Nicolae
(profesor de fizică), Ciubotariu Mariana (profesor de chimie), Mihăilescu Cătălin (profesor de
biologie), Iosep Roxana (profesor de limba română), Ciocan Petrică (profesor de istorie),
Zancu Daniela (profesor de biologie), Cojocari Moroșan Alexandru (profesor de religie),
Cârloanță Angelica (consilier educativ), Carp Gabriela Dorina (director), Carp Cezar (profesor
de matematică), Niță Iulia (profesor de desen), Gagniuc Ramona și Hrițcu Alina (profesoare de
limba engleză). Cursurile de formare s-au desfășurat în Marea Britanie: ”Creative
Methodology for Teachers” -2 cadre didactice ( profesori de geografie, limba și literatura
românǎ); Finlanda:”Get up with natural sciences!” - 3 profesori de stiinte (fizica, chimie,
geografie); Spania: ”Innovative approaches to teaching” - 3 profesori (istorie, limba română,
biologie); Irlanda:„Talking to people-Cooperative Methodology for Teaching” - 2 profesori
(religie și consilierul educativ); Spania : ”Structured Study Visit to Schools/ Institutes
&Training Seminar” – 3 profesori (directorul colegiului, profesorul de educație vizuală și un
profesor de matematică); Anglia: ”Drama Techniques for the English Language Classroom” 2 profesori de limba engleză. Beneficiile educative ale participării la aceste cursuri au fost:
dobȃndirea unor cunostinte privind utilizarea de idei practice ȋn demersul didactic, dezvoltarea
abilitatilor privind utilizarea de idei motivationale pentru elevi, ȋmbunătățirea competențelor de
utilizare a creativitatii in procesul instructiv-educativ, dobandirea de cunostinte privind
utilizarea eficienta de metode si tehnici educationale europene noi, imbunatatirea abilitatilor de
utilizare eficienta a metodelor practice centrate pe elev, dezvoltarea abilitatilor de comunicare
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in procesul instructiv-educativ, schimb de experienta si de bune practici cu profesori din țări
europene, contactul direct cu sisteme educaționale europene, îmbunatățirea capacității
manageriale și dobândirea de competente noi pentru coordonarea colectivului scolii,
dezvoltarea competentelor lingvistice de comunicare ȋn limbile engleză și franceză.
Implicarea Colegiului în programul European Erasmus+ a continuat cu derularea
proiectului Erasmus+ KA1 de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare ”Strategii inovatoare de
îndrumare pentru incluziune socială” aflat în desfășurare în perioada 01.09.2018-31.08.2021 își
propune formarea unui numar de 15 cadre didactice ale școlii și un reprezentant din personalul
didactic auxiliar în scopul promovării unui demers didactic de calitate, care să ofere șanse
egale tuturor elevilor pentru atingerea succesului școlar: Ștefaroi Ionela și Ghidion Dorina,
profesoare de limba română, Piticari Mihai (profesor de geografie), Debren Nicolae (profesor
de fizică), Ciocan Petrică (profesor de istorie), Cojocari Moroșan Alexandru (profesor de
religie), Cârloanță Angelica (consilier educativ), Zancu Daniela (profesor de biologie),
Ciobanu Adina (profesor de fizică), Gagniuc Ramona (profesor de limba engleză), Carp
Gabriela Dorina (director), Carp Cezar (profesor de matematică), Niță Iulia (profesor de
desen), Nistor Adelina (profesor de limba engleză) și Ștefăroi Octavian (profesor de istorie).
Mobilitățile derulate deja au fost: Italia: „Behaviour and conflicts new methodologies,
motivation and cooperation strategies” – 2 profesori ( facilitatorul Consiliului școlar al elevilor
și responsabilul comisiei de proiecte europene); Spania: „Anti-Bullying: School Strategies
towards Success” – 2 profesori de limba română din care unul este responsabilul comisiei
pentru prevenirea și combaterea violenței); Spania: „Mastering Classroom Management” - 3
cadre didactice (din care 2 directori și un profesor diriginte); Olanda:„Coaching Paths” – 3
profesori cu specializările istorie, geografie și respectiv fizică. Prin participarea la cursurile de
formare prevăzute în cadrul acestui proiect, profesorii participanți dobândesc competențe: de
consiliere a elevilor aflați în situatia de risc de părăsire timpurie a școlii și a părinților lor; de
aplicare a unor metode/ strategii/tehnici de lucru la clasele eterogene de elevi pentru asigurarea
incluziunii; de promovare a unui învățământ incluziv, care acordă șanse egale de dezvoltare și
succes tuturor elevilor; de promovare și implementare a nediscriminării,a valorilor
democratice,a egalității de șanse la educatie; de comunicare în limba engleză. Rezultatele
așteptate în cadrul școlii ale aplicării cunostințelor și competențelor dobândite, constau în
crearea și întreținerea ambianței optime în care elevii nu au motive să se simtă discriminați, ei
beneficiind de ajutorul și îndrumarea competentă a profesorilor. Printr-o atitudine deschisă,
empatică, de înțelegere și sprijin, cadrele didactice susțin elevii aflați în situații de risc,
proveniți din medii dezavantajate, astfel încât să fie eliminat riscul de discriminare și să fie
create și menținute premisele succesului școlar pentru toți elevii. Alte beneficii așteptate:
consolidarea relatiilor școală-familie-comunitate; comunicare eficientă între profesoriconducere-elevi-parinti; încheierea de parteneriate transnationale între instituții educative;
promovarea valorilor europene; dezvoltarea personală și profesională a profesorilor. Realizarea
obiectivelor acestui proiect de mobilitate va contribui la atingerea țintelor strategice ale
colegiului: asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor, formarea continuă a cadrelor
didactice, creșterea calitatii
actului didactic, diversificarea activităților școlii pentru
dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. Implementarea acestui proiect conduce la
promovarea și imbunătățirea imaginii școlii în comunitate, care recunoaste si apreciază
eforturile școlii de promovare și implementare a unui învățământ incluziv, ce acordă sanse
egale tuturor elevilor, indiferent de mediul de proveniență, de situația familială sau de origine
și îi sprijină în vederea atingerii succesului în plan personal și profesional.
Proiectul eTwinning „Culture to come catch my rhythm” (2016), realizat ȋn parteneriat
cu școli din Bulgaria, Turcia,Grecia și Italia și–a propus drept obiective: redescoperirea și
promovarea valorilor tradiționale strămoșești prin implicarea elevilor și a cadrelor didactice la
diverse activități legate de folclorul țarilor implicate în proiect; cunoasterea unor elemente din
tradițiile și cultura țărilor partenere; formarea unor abilități de recondiționare a materialelor cu
specific tradițional; dezvoltarea interesului elevilor față de folclorul local și cel internațional;
dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză . Derularea acestui proiect a avut o
serie de rezultate care au contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a educației oferite de
scoala noastră: s-au inițiat și dezvoltat contacte cu elevi din școli europene; a crescut interesul
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elevilor față de elemente folclorice locale și internaționale; elevii implicați și-au îmbogățit
cunoștințele cu privire la tradițiile și cultura unor țări europene; s-a dezvoltat conștiința
apartenenței la spațiul european precum și la diversitatea culturală a acestui spațiu.
Proiectul: „Sera social-didactică” în cadrul Programului international "Social
Innovation Relay" realizat în parteneriat cu Junior Achievement ȋn anul școlar 2014-2015, ȋn
care au fost implicați elevi ai colegiului nostru, ȋmpreună cu elevi din alte instituții de
ȋnvățămȃnt din oraș, a avut drept rezultate: valorificarea si transpunerea in practică a
cunostintelor antreprenoriale ale elevilor; dezvoltarea caracterului inovativ si a abilitatilor
antreprenoriale, de comunicare și lucru ȋn echipă; implicarea elevilor la nivelul comunitatii;
identificarea nevoilor comunitare si sprijinul social al categoriilor defavorizate. Rezultatele
implicării elevilor au fost valorizate prin studii de caz pe problemele inovarii sociale și
participarea unui echipaj al colegiului la faza etapa nationala a competitiei. Implicarea
părinților ȋn diverse etape ale acestui proiect, al comunității locale-întreprinzători locali, al
primariei ȋn derularea proiectului au asigurat sustenabilitatea activităților proiectului, au
condus o mai bună conștientizare asupra preocupărilor extrascolare ale colegiului și la
ȋmbunătățirea imaginii colegiului în comunitate.
Proiectele eTwinning „Art in my city”, ”Within You' we can succeed”, „Easter in our
country and our school”, „Connecting Europe” (2018), implementate ȋn colaborare cu școli din
UE au avut drept obiective o mai bună cunoaștere a istoriei și culturii orașelor de care
apartineau școlile implicate ȋn proiect.Schimbul de idei și opinii ȋntre elevii școlilor
participante au permis o mai bună comunicare între tineri de aceeași vârstă, din țări
diferite,descoperirea treptată a istoriei, culturii, dar și a frumuseții orașelor de reședință.
Derularea acestor proiecte a contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene a educației oferite
de scoala noastră: s-au inițiat și dezvoltat contacte cu elevi din școli europene; a crescut
interesul elevilor față de elemente folclorice locale și internaționale; elevii implicați și-au
îmbogățit cunoștințele cu privire la tradițiile și cultura unor țări europene; s-a dezvoltat
conștiința apartenenței la spațiul european precum și la diversitatea culturală a acestui
spațiu.Prin activitățile desfășurate ȋn cadrul proiectelor, elevii participanți și-au ȋnsușit valori
fundamentale ale culturii naționale și internaționale, au contribuit la dezvoltarea dimensiunii
europene a școlii, contribuind la indeplinirea misiunii colegiului.
Proiectul din cadrul Programului international "Social Innovation Relay" derulat de
Junior Achievement Romania în parteneriat cu NN Group ȋn anul școlar 2017-2018, ȋn care au
fost implicați elevi ai colegiului nostru, ȋmpreună cu elevi din alte instituții de ȋnvățămȃnt din
oraș, a avut drept rezultate: valorificarea și transpunerea în practică a cunoștintelor
antreprenoriale ale elevilor; dezvoltarea caracterului inovativ și a abilitatilor antreprenoriale,
de comunicare și lucru ȋn echipă; implicarea elevilor la nivelul comunitatii; identificarea
nevoilor comunitare si sprijinul social al categoriilor defavorizate. Rezultatele implicării
elevilor au fost valorizate prin studii de caz pe problemele inovarii sociale și participarea
unui echipaj al colegiului la faza etapa nationala a competiției. Implicarea părinților ȋn diverse
etape ale acestui proiect, al comunității locale-întreprinzători locali, al primăriei ȋn derularea
proiectului au asigurat sustenabilitatea activităților proiectului, au condus o mai bună
conștientizare asupra preocupărilor extrașcolare ale colegiului și la ȋmbunătățirea imaginii
colegiului în comunitate.
Activitățile National Selection, Regional Selection, activități desfășurate de European
Youth Parliament ( EYP) Romania la care au participat un număr de aproximativ 5 elevi ai
colegiului nostru ȋn decursul ultimilor trei ani școlari, au avut drept obiective: creșterea
interesului tinerilor asupra politicii Parlamentului European, dezvoltarea aptitudinilor de
organizare și promovare a activităților unei sesiuni desfășurate în Parlamentul European,
dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, acumularea de cunoștințe privind tehnici de
leadership. Prin învăţarea funcţiilor instituţiilor europene şi mai ales a Parlamentului European,
EYP permite tinerilor să se familiarizeze cu modul de gândire şi de viaţă al altor națiuni, să
respectediferenţele dintre ele, să lucreze în echipă, să poată stăpâni mai multe limbi şi să
înţeleagă motivul conflictelor internaţionale. Impactul asupra elevilor participanți la aceste
acțiuni a constat ȋn: dezvoltarea interesului elevilor față de activitățile desfășurate de European
Youth Parliament; creșterea implicării elevilor în programele europene; dezvoltare personală şi
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creşterea capacităţii de a lucra în echipă; dezvoltarea capacităţilor de comunicare atât în limba
maternă cât şi într-o limbă de comunicare internaţională, engleza; creşterea încrederii în
propriile forţe, a motivaţiei, abilităţilor sociale.
Proiectul Youth Exchanges susținut de Erasmus+”Stil de viață sănătos/Healthy
Lifestyle” (4.08.2015 – 16.08.2015), aurmărit creșterea gradului de conștientizare în rândul
tinerilor cu privire la necesitatea abordǎrii unui stil de viață sănătos, promovarea dialogului
intercultural; încurajarea participanților și determinarea lor de a participa la activități în natură.
Proiectul s-a adresat unui numǎr de 40 de tineri cu deficiențe mintale ușoare, deficențe de
vorbire ușoare, tulburări de atenție și hiperactivitate, din două țări, România și Cehia și a fost
coordonat de Asociatia Evolution, Reșița. Un elev al colegiului nostru a fǎcut parte din grupul
țintǎ al proiectului. Impactul asupra școlii noastre a constat ȋn dezvoltatarea dimensiunii
europene a colegiului, iar impactul asupra elevilor școlii ȋn creșterea gradului de conștientizare
a necesității implicării în activități de ajutorare a tinerilor cu dizabilități. Elevii au ȋnțeles cǎ
toți suntem responsabili de educarea și integrarea persoanelor cu nevoi speciale în societate.
De noi toți depinde integrarea și educarea tinerilor cu cerințe speciale, în deosebi a celor cu
dizabilități ușoare care se pot remedia.Șansa lor de a deveni oameni normali și responsabili
depinde de educațiea, cooperarea și toleranța pe care fiecare om îl poate oferi acestora.
Proiectul Erasmus+ Youth Exchanges „Traditions…today and tomorrow!” (14 –
22.12.2015), la care a participat un elev al colegiului, și-a propus: promovarea incluziunii
sociale a tinerilor cu oportunitățireduse; dezvoltarea conștientizării privind importanța
tradițiilor și a locurilor natale în viața de zi cu zi; promovarea învățării interculturale și
depășirea stereotipurilor; promovarea soluțiilor privind oportunități de muncă prin activități
educative non-formale, workshop-uri, discuții și brainstorming; împărtășirea de soluții pentru
combaterea șomajului. Prin activitățile desfășurate la acest schimb de tineri respectiv: activități
de cunoaștere, de team building, de învățare interculturală, activități tradiționale și tradiții din
diverse țări europene, de combatere a șomajului și activități de promovare a programelor
Erasmus+, s-a realizat implicarea activă a participanților privind conștientizarea de noi
oportunități de muncă. La nivelul instituției noastre, elevul Colegiului Național „Dragoș Vodă”
participant la schimbul de tineri, și-a dezvoltat interesul asupra oportunităților de muncă oferit
de activitățile meșteșugărești locale, aspect ce s-a diseminat și manifestat în cadrul activităților
de promovare a tradițiilor folclorice desfășurate cu ocazia „Zilelor Colegiului”.
Proiect Erasmus+ Youth Exchanges „Beating mindless student’s eating” (aprilie 2016),
la care a participant un elev al colegiului nostru, s-a desfǎsurat ȋn aprilie 2016, avut drept grup
țintǎ 32 de tineri și 8 lideri de tineret și a fost coordonat de Sillamäe Vanalinna SchoolchildrenTurcia. Proiectul și-a propus - descoperirea celor mai bune metode și mijloace de a îmbunătăți
regimul de hrană al elevilor în școli prin adăugarea în meniul școlar a unor feluri de mâncare
tradiționale și sănătoase; dezvoltarea competențelor cheie prin activități practice (workshopuri, comunicarea cu experți, vizite în cantine școlare etc); dezvoltarea abilităților de
comunicare în limba engleză. Prin participarea la activitǎțileproiectului, elevul și-a dezvoltat
abilitățile de lucru în echipă și abilitățile de comunicare în limba engleză, iar pǎrinții acestuia
și-au manifestat o mai mare dorință de implicare în activitățile școlare și extrașcolare.
Proiectul Erasmus+ Youth Exchanges „WWWith.E+Games.welCOMe/Inclusion”
(1.04.2018 – 31.03.2019), a urmărit creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul
cum programul Erasmus+ Youth Exchanges poate sprijini incluziunea social; înțelegerea
modului în care pot fi folosite jocuri (tradiționale, de masă, non formale) ca instrumente pentru
responsabilizarea tinerilor și învățarea interculturală; oferirea de spațiu și a motiva și încuraja
tinerii pentru discuții și schimbul de bune practici prin intermediul învățării nonformale;continua dezvoltare a controlului de sine și înțelegerea diversității prin învățare și
jocuri interactive; crearea de rezultate tangibile și intangibile direct de la tineri pentru tineri,
indiferent de mediul din care provin (religios, social, financiar și nivelul educațional); ajutarea
participanților (tineri și lideri) să-și dezvolte competențele și să fie certificate cu un document
Youthpass (de inițiativă, creative, sociale, interculturale, lingvistice); sporirea vizibilității și
eficienței programelor de învățare non-formală și Erasmus+. Proiectul s-a adresat unui numǎr
de 30 de tineri și 6 lideri din Cipru, România, Armenia, Spania, Serbia, Ucraina coordinator
fiind Network for European Citizenship and Identity (Cipru). Doi elevi ai Colegiului Național
PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ, 2020-2022

Pagină 11

COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC

„Dragoș Vodă” au fǎcut parte din grupul țintǎ al proiectului. Impactul asupra școlii noastre a
constat în creșterea dorinței de implicare a cadrelor didactice în programe Erasmus+ Schimb
de tineri; reformarea și îmbunătățirea politicii și practicii vizând dezvoltarea învățării
interculturale; dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului prin implicarea în proiecte
Erasmus+ ulterioare; asupra elevilor: creșterea interesului elevilor față de programele
Erasmus+ Schimb de tineri; participanții au apreciat mai mult diversitatea culturală, socială,
lingvistică și au lucrat activ cu oameni din medii interculturale; tinerii cu oportunități reduse au
înțeles și conștientizat oportunitățile pe care le oferă programele Erasmus+; participanții și-au
dezvoltat abilitățile sociale, de management și competențele creative și lingvistice; asupra
părinților: creşterea implicării părinţilor în activităţile şcolii.
Activitǎțile realizate anual ȋn parteneriat cu grupul Educativa, au constat ȋn prezentǎri ale
programelor de studiu Edmundo și au avut drept grup țintǎ elevii claselor a XI-a și a XII-a ale
colegiului. Activitǎțile si-au propus: informarea cu privire la oportunitățile de studiu în
străinătate; oferirea de informații elevilor cu privire la sistemele de învățământ din unele țări
europene; oferirea de consiliere și asistență în procesul de aplicare la o universitate din
străinătate. In urma sesiunilor de formare „Educativa-oportunități de studiu în străinătate
pentru elevi”, elevii au fost informați asupra oportunitǎților de a-și continua studiile ȋntr-o
țarǎ europeanǎ și consiliați asupra modalitǎților de a aplica pentru a fi admiși ȋntr-o
universitate europeanǎ. Prin participarea la aceste sesiuni de formare și a unor cadre didactice
ale colegiului, se asigurǎ formarea cadrelor ȋn vederea consilierii tuturor elevilor noștri , care
au astfel posibilitatea de a beneficia de o ȋndrumare continuǎ și constantǎ ȋn aceastǎ direcție – a
aplicǎrii pentru continuarea studiilor universitare ȋntr-o țarǎ europeanǎ. Aceste activitǎți
contribuie la ȋndeplinirea misiunii școlii - de a facilita integrarea optimǎ a absolvenților
colegiului ȋn mediul academic, dar și la conturarea mai precisǎ a dimensiunii europene a
colegiului, ca școalǎ care este parte a comunitǎtii europene a instituțiilor de educație.
Proiectul „Joc de strategie politică locală: Fără tineret nu se poate clădi un stat”
desfășurat în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung s-a derulat ȋn perioada 31.X02.XI 2019, a avut drept grup țintǎ un numǎr de 25 elevi ai colegiului nostru. Coordonatorul
proiectului a fost Fundația Friedrich Ebert Stiftung. Prin acest proiect s-a urmǎrit contracararea
dezinteresului tinerilor faţă de reprezentanţii politici și politică, în general; acumularea de
informații privind mecanismele democratice de participare la luarea deciziilor publice;
deprinderea de abilități și dezvoltarea unei atitudini civice, abilitǎti de antreprenoriat,
conștientizarea calitǎții elevilor de cetăţeni şi de membri ai comunităţii din care fac parte. In
cadrul activitǎților, elevii au participat la o ședință reală de consiliu local în calitate de cetățeni
în data de 31.X.2019, apoi au simulat o ședință de consiliu local al tinerilor, desfășurată în sala
de ședințe a Consiliului Local din municipiul Câmpulung Moldovenesc pe data de 2.XI.2019 și
prezidată de către primarul localității, ȋn care au discutat și supus aprobǎrii proiecte de
dezvoltare comunitarǎ pe care le-au ȋntocmit ȋn prealabil. Prin implicarea în acest proiect,
elevii au dobândit abilități privind aplicarea principiilor de bază ale politicii locale,
argumentarea logică și medierea unui conflict. Ei au beneficiat de oportunitǎți: de a deveni
consilieri locali pentru o zi și de a propune proiecte concrete la subiecte de interes pentru ei; de
a dobândi informații despre politica locală prin metode nonformale alături de traineri cu
experiență;de a lucra în echipă alături de alți tineri implicați din localitate; de a formula
proiecte pentru comunitate alături de consilierii locali reali și a purta o dezbatere în prezența
primarului. Colegiul a beneficiat de dezvoltarea colaborării cu instituțiile locale implicate în
proiect și dezvoltarea dimensiunii europene a colegiului.
Proiectele realizate anual ȋn parteneriat cu Agenția spațială europeană (ESA) sau
Agenția spațială română (ROSA): Curs de formare profesori CANSAT, EXO-RO si Astro PI,
EU robotic week, EU Code week, Hour of code, World Space Week–care au drept grup țintă
elevii colegiului nostru de la profilul real și cadre didactice ce predau discipline reale,urmăresc
implicarea în proiecte de inginerie la nivel european; îmbunătățirea activității de cercetare în
școală, dezvoltarea competențelor ȋn domeniul astronomiei, dezvoltarea dimensiunii europene
a colegiului, dezvoltarea abilitățile de lucru în echipă, responsabilizarea comunității asupra
nevoilor școlii, creşterea implicării părinţilor în activităţile şcolii, creșterea popularității
roboticii în rândul elevilor. Activitățile realizate ȋn parteneriat cu ECDL România și BEBRAS:
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obținerea certificatului ECDL, participare la concursul Bebras au avut drept consecințe
atragerea unui numar cat mai mare de elevi către programare și aprofundarea T.I.C,
dezvoltarea unor abilități de a crea si implementa un software, implementarea unor noi metode
de predare a TIC conform cu normele europene în domeniu.
Școala noastrǎ rǎspunde nevoilor de dezvoltare și inovare ale elevilor prin activitǎți
extracurriculare. Activitatea clubului de roboticǎ ȋn ultimii 3 ani școlari dovedește interesul de
care se bucurǎ clubul ȋn rândul elevilor pasionați de tehnicǎ și informaticǎ aplicatǎ. Aici elevii
ȋnvațǎ sǎ aplice cunoștințele acumulate ȋn cadrul orelor de informaticǎ, dar și noțiuni noi, de
tehnicǎ, care nu se studiazǎ prin disciplinele din trunchiul comun. Anual ei participǎ la
concursuri naționale și internationalede roboticǎ, organizare de Egenția Spațialǎ Europeanǎ
(ESA), de ESERO sau de instituții de profil din țarǎ.
Proiectele cu care colegiul a participat la concursul Euroscola, edițiile 2017 și 2019,
„La maison traditionnelle de Bukovine-objet du patrimoine national et europeen. Projet de
champagne d’information et de sensibilisation” și „Through Education and Work to Success.
Campanie de promovare a unei cariere în slujba comunității (doctor Agneta Pal)” ȋn care
elevii s-au implicat activ, au contribuit la educarea elevilor ȋn spiritul muncii, al cinstei,
onestității, dezvoltându-le abilitățile de lucru ȋn echipă, de comunicare și relaționare.
Experienţa dobȃndită prin derularea proiectelor europene, a condus la dezvoltarea unei
conştiinţe culturale europene, la crearea unui sentiment de apartenenţă la o comunitate mai
largă de naţiuni, la o familie europeană. Elevii noştri au devenit mai conştienţi de necesitatea
unei educații moderne, mai încrezători, mai pregătiţi şi mai responsabili. Cadrele didactice
participante au beneficiat, de ȋmbogățirea cunoștințelor metodice, de oportunități de dezvoltare
personală și profesională.
Paleta largă de activități educative și proiecte implementate de unitate, specificul lor şi
tematica abordată permit aprecierea generală că întregul colectiv de profesori şi de elevi a
beneficiat de rezultatele acestora, pe termen scurt şi mediu. Un număr de circa 40 de profesori
şi peste 600 de elevi s-au implicat direct în implementarea proiectelor, în calitate de membrii
ai echipelor de proiect, beneficiari, colaboratori, respectiv membrii ai grupurilor ţintă şi
participanţi la diferite activităţi asociate lor. Din această perspectivă, putem afirma că
dimensiunea europeană în educaţie aduce un plus valoare incontestabilă obiectivelor şcolii,
realizându-se asigurarea de şanse egale, dezvoltarea în rândul elevilor a simţului de
răspundere, dezvoltarea capacităţii tinerilor de a acţiona autonom, de a avea încredere în
propriile judecăţi, de a evalua probleme în mod critic, de a inova, de a se adapta la inovaţii,
dezvoltarea capacităţii elevilor de a obţine performanţe la nivel maxim în activităţile pe care le
desfăşoară, creşterea disponibilităţii de a învăţa, de a se pregăti permanent, dobândind
cunoştinţe şi abilităţi care să-i ajute să se integreze şi să reuşească într-o societate europeană
aflată într-o permanentă schimbare.
Urmare a implicării ȋn activități și proiecte educative, calitatea demersului didactic a crescut,
rezultatele elevilor s-au ȋmbunătătit, atȃt ȋn ceea ce privește interesul pentru propria educație și
formare personală, cȃt și sub aspectul rezultatelor școlare. Una dintre dovezile unui învăţământ
de calitate în şcoala noastră, sunt premiile obţinute de elevii noştri la concursurile şi
olimpiadele judeţene și naţionale, precum și procentul de promovare al bacalaureatului - ȋn jur
de 90%, ȋn fiecare an. Așa cum se observă din documentele manageriale, numărul total de
absențe este ȋn continuă scădere, a crescut implicarea elevilor ȋn viața școlii, prin intermediul
activităților organizate de Consiliul Școlar al Elevilor, a crescut numărul și s-au diversificat
activitățile extrașcolare.
IV.7.ANALIZA SWOT
Analiza mediului intern a fost realizată pentru următoarele cinci segmente:
➢
curriculum;
➢
resurse umane;
➢
resurse materiale şi financiare;
➢
dezvoltare durabilă;
➢
management
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PUNCTE TARI
-Programele CDŞ elaborate de cadrele didactice ale şcolii sunt în concordanță cu interesele
imediate sau pe termen lung a beneficiarilor educației și cu obiectivul de dezvoltare europeană
a școlii;
-Implicarea elevilor colegiului în promovarea examenelor de obținere a diplomelor de
certificare a competențelor lingvistice și digitale cu recunoaștere europeană ;
Resursa materială și financiară a unității permite desfășurarea în condiții optime a
parteneriatelor europene ;
-Relațiile intra și interinstituționale sunt adevcare, diverse și adaptate climatului;
-Corpul de cadre didactice este unul de înaltă factură morală și profund preocupat de investiția
în formare și performanță;
-Existența Consiliului elevilor cu o bogată activitate în comunitate;
-Implicarea Asociației de părinți a colegiului în susținerea performanței și a dezvoltării
durabile a unității școlare, prin prisma parteneriatelor cu comunitatea locală și europeană
-Calitatea deosebită a serviciilor educative furnizate de colegiu și a contribuției acestora la
dezvoltarea personală a elevilor și a comunității, promovării valorilor europene și ale
cetățeniei active ;
- Inserarea instrumentelor informaționale în demersul educațional;
-Încrederea dovedită a beneficiarilor în calitatea serviciilor de consiliere a dezvoltării
personale și profesionale în carieră oferite de colegiu;
-Dezvoltarea dimensiunii europene prin parteneriate, participarea la cursuri cu valoare
europeană și schimburi de bune practici;
- Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele participative şi consultative)
pentru a dezvolta un climat organizațional pozitiv, o stare de spirit armonioasă a angajaților, cu
o scară a valorilor solidă, cu atitudini, opinii și credințele sănătoase;
- Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori de educație nonformală și informală de înaltă
factură morală și continuarea relațiilor cu partenerii județeni, regionali, naționali și europeni.
- Calitatea echipamentelor şi mijloacelor necesare comunicării, mijloacelor de informare,
adaptate diversificării strategiilor educaționale și în concordanță cu nevoile educabilior
însumând: 119 nr.total calculatoare din care 106 nr. calculatoare utilizate de elevi iar 7
calculatoare sunt utilizate în scop administrativ; existența rețelei dinamice de internet;
-Existența unor strategii competente de promovare a imaginii de furnizor solid de educație, și a
modalităților de motivare și promovare: premierea elevilor distinși la concursurile regionale,
naționale și internaționale premieri desfășurate cu ocazia „Zilelor școlii”, popularizarea
olimpicilor în holul de onoare a școlii, pe site-ul instituției și în mass-media, la Târgul de
ofertă educațională;
-Climatul organizațional este de tip deschis, propice dezvoltării, democratic consultativ,
caracterizat prin existența procesului de consultare bidirecțională între director, Consiliu de
administrație și Consiliul profesoral, cu participarea la proceul decizional al Consiliului
elevilor și a Consiliului consultativ al părinților și Asociației de părinți a colegiului precum și
a reprezentanților sindicatului;
-Existența unui mediu neconflictual, cu relații de cooperare între elevi și dascăli, între părinți și
colectivul de profesori și departamentul de management, între personalul auxiliar și cel
didactic;
-Pagina web a colegiului – www.dragosvoda.ro
PUNCTE SLABE
- Slaba dezvoltare a competențelor media (media literacy) și a practicilor incluzive pentru
cadrele didactice a colegiului
- Lipsa măsurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea bullying-ului și în special al
cyberbullying-ului in cazul elevilor
- Criza de timp a părinţilor, preocupaţi de asigurarea unui loc de muncă mai bun se reflectă
atât în relaţia cu şcoala, cât şi în performanţa şcolară a elevilor;
- Fluctuaţie de personal la anumite catedre datorată scindării normelor (matematică, limba
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română, biologie);
- Insuficienta motivare a unor cadre didactice pentru realizarea unor proiecte de colaborare
europeană;
- Inexistența profesorului titular la discipline socio-umane;
- Reticenta unor cadre didactice în schimbarea de atitudine față de noutățile din sfera
politicilor educaționale și a tehnologiilor informaționale;
-Existența unui număr mic de profesori creatori de bloguri didactice accesibilile la nivel
european;
- Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare extrabugetare;
- Clădirea în care funcționează instituția necesită reparații capitale
- Un număr redus de cadre didactice folosesc mijloacele media la orele de curs ;
- Se remarcă uzura fizică şi morală a unor materiale didactice;
- Slaba supraveghere a copiilor în timpul petrecut acasă, în cazul unor familii monoparentale
sau cu părinți plecați în străinătate;
-Procentul profesorilor implicați în proiecte internaţionale şi de finanţare este redus;
OPORTUNITĂȚI
- Proiectarea ofertei curriculare şi utilizarea la maximum a resurselor materiale şi umane, cu
respectarea cerinţelor elevilor în scopul creşterii calităţii învăţării şi optimizarea bugetului de
timp;
- Creșterea interesului cadrelor didactice în accesarea cursurilor de dezvoltare personală și
mai ales a celor cu dimensiune europeană;
- Promovarea experienței și a exemplelor de bună practică a cadrelor didactice participante la
proiecte Comenius, Erasmus+ și Etwinning;
- Ofertă variată de cursuri de perfecţionare din partea CCD Suceava, universităţilor sau a
furnizorilor europeni;
- Existența personalului didactic cu statut de profesori metodiști, profesori formatori, membrii
ai Consiliilor Consultative pe specialitate, membrii în Corpul de experți manageriali; profesori
cu doctorat;
-Existenţa unui corp profesoral de elită, implicat în activităţi de formare continuă ;
-Obținerea statutului de Centru de pregătire Cambridge și de centru acreditat ECDL;
-Dotarea celor 2 cabinete de informatică și a cabinetului multimedia;
-Şcoala are bibliotecă cu sală de lectură (peste 44.000 de volume); cu materiale şi mijloace
didactice moderne primite în ultimii ani;
-Ataşamentul faţă de şcoală a unor personalităţi, foşti elevi ai liceului.
AMENINȚĂRI
-Conjunctura actuală sufocă statutul social al cadrelor didactice;
-Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore din planul cadru și a numărului mare
de teme, scăzând astfel interesul pentru implicarea și în actiități extracurriculare;
- Dificultăţi în atragerea sponsorilor.

MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI VALORILE ȘCOLII
V.1 Viziunea scolii
Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” , o şcoală cu tradiţie, modernă şi performantă, ancorată
ȋn realităţile societăţii româneşti și europene, promotoarea unui învățământ de calitate,
orientat pe valori, creativitate, cunoștințe fundamentale și specifice.
V.2 Misiunea școlii
Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” îşi propune să asigure un nivel ridicat de performanţă
şcolară, care să permită absolvenților integrarea optimă ȋn mediul academic și pe piata muncii.
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Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” promoveazǎ dezvoltarea calitǎților și aptitudinilor
fiecǎrui elev ȋn vederea educǎrii ȋn spiritul muncii, al cinstei, onestitǎții, construindu-le
personalitatea prin dobândirea de cunoștințe de cultura generalǎ, prin formarea de abilitǎti
practice ȋn vederea dezvoltǎrii competențelor cheie și a ȋnsușirii valorilor fundamentale ale
culturii nationale si internationale.
Un interes deosebit se acorda pregǎtirii elevilor pentru ȋntelegerea si aplicarea
principiilor democratice, a dezvoltarii abilitǎților de comunicare și relationare, aprecierii
valorilor culturale si artistice din patrimoniul universal.
V.3. VALORILE EUROPENE DEZVOLTATE ÎN ŞCOALĂ SUNT:
1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se
exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr,
bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie;
2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de
dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă
provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin
stimularea acestora;
3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale
şi internaţionale;
4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la
nivelul instituţiei noastre.
VI.

STRATEGIA MANAGERIALĂ DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ

Elaborarea obiectivelor strategice după radiografierea stării managementului educațional
s-a bazat și pe optica politicilor educaționale ale învățământului românesc corelate la
politicile europene în domeniul educațional, sintetizate în programul „Europa 2020”,
implicând elemente privind:
- etosul instituției, coeziune, climat, lucru în echipă, având ca finalitate dezvoltarea
resurselor umane;
- flexibilitate, disponibilitate, inovație, având ca finalitate creșterea și atragerea de resurse;
- managementul informației, comunicare, având ca finalitate stabilitatea și controlul;
- viziunea, misiunea și valorile specifice colegiului;
- monitorizare, control, evaluare, având ca finalitate intervenția și îmbunătățirea calității
actului managerial;
- transparență și integritate.
Strategiile Programului de dezvoltare europeană 2020-2022 vizează menținerea unui
cadru de dezvoltare instituțională și a unui cadru al calității care să asigure dezvoltarea
competențelor cheie necesare fiecărui individ uman, pentru succesul și dezvoltarea personală,
pentru cetățenie activă, pentru a deveni persoane care învață pe tot parcursul vieții, pentru
integrare socială și inserție pe piața muncii și sunt în concordanță deplină cu viziunea
Comisiei Europene, cu specificarea că politica europeană de promovare a calităţii este
complementară demersurilor şi politicilor naţionale, promovarea calităţii implicând avantaje
şi oportunităţi prin asigurarea corelării și coeziunii diferitelor inițiative și politici existente la
nivel național, astfel încât să se poată profita de toate sinergiile și economisirile posibile și
prin reducerea, până la eliminare, a unor redundanţe şi a altor factori care determină risipirea
resurselor.
În anul 2017 Colegiul Național „Dragoș Vodă” obține titlul de ”Școală Europeană”.
Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea
eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea
certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu
de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene
din domeniul educației și formării profesionale, desfășurându-se sub Înaltul Patronaj al
Președintelui Parlamentului European.
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Baza materială permite legături permanente cu partenerii noştri din şcoli aparţinând
Comunităţii Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea şi aplicarea strategiilor de
învăţare europene. Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă viziune a
şcolii dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Schimburile de experienţă au
condus la asimilarea de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în dezvoltarea
competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi exprimare culturală.
Astfel, se conturează pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un profil ,,de formare
european”, pentru a învăţa să înveţe pe parcursul întregii vieţii. Sunt oferite instrumente ale
muncii în echipă, o pregătire adecvată dezvoltării competenţelor de comunicare şi colaborare,
iniţiativă şi autonomie, a unor competenţe sociale şi transculturale.
Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc este promotorul diversităţii
culturale şi al schimbului liber de valori la scară locală, naţională şi internaţională, prin
achiziţia de informaţii privind culturile ţărilor europene dar şi prin promovarea imaginii
României peste hotare.
Strategia instituțională privind activitățile de cooperare și de mobilitate europeană implică
priorități strategice ce vizează:
• Realizarea țintelor strategice ce vizează dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, cuprinse
în documentele manageriale ale școlii;
• Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor pentru implicarea în proiecte
internationale
• Diseminarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii interesului privind
implicarea în acest gen de activități, proiecte, programe
• Valorizarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii efectului multiplicator
și a valorii adăugate la nivel institutional.
Pornind de la opțiunile strategice conținute de Planul de dezvoltare instituțională 2017-2021,
pentru perioada 2020-2021 ne propunem următoarele obiective:
Nr.
crt.

Domeniul

1. Dezvoltare curriculară

Obiective
•

•

•
•

•

2. Dezvoltarea
umane

resurselor

•

•

•

adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de
formare ale elevilor;
flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale,
permanent adaptate la cerinţele social-economice;
dezvoltarea proiectelor educaţionale internaţionale;
inserarea abordării crosscurriculare în demersul
educațional
promovarea unei politici educaţionale conforme cu
cea din comunitatea europeană, în scopul asigurării
egalităţii de şanse pentru toţi, a nediscriminării, a
educaţiei multiculturale în limbi străine în vederea
creșterii calității educației
monitorizarea perfecţionării/ formării continue a
cadrelor didactice, conform legislaţiei în vigoare şi a
nevoilor personale;
organizarea activităţii de recrutare/ selecţie a
cadrelor didactice pe criterii care să vizeze integrarea
culturală şi creşterea valorii corpului profesoral;
promovarea unei culturi a învăţării pe tot parcursul
vieţii prin dezvoltarea de activități metodice și
stimularea participării cadrelor
didactice la
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•

•

relaţiilor •

3. Dezvoltarea
comunitare

•

•

•

•

4. Asigurarea
calităţii

şi

evaluarea •

•

•

•

simpozioane, consfătuiri și sesiuni științifice, precum
și la activități cu dimensiune europeană accentuată
valorificarea experienţei didactice a cadrelor cu CV
ce dimensiune europeană
motivarea
participării cadrelor didactice la cursuri
de perfecţionare şi stagii de specialitate în țară și
străinătate în vederea desfăşurării unui proces
intructiv-educativ la cele mai înalte standarde
reconsiderarea
parteneriatului
şcoală-familie,
implicarea activă a familiei în activitatea școlii;
încurajarea schimburilor de experienţă cu elevii şi
profesorii din alte şcoli, din ţară sau Comunitatea
Europeană;
formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de
valorile europene prin încurajarea toleranței și a
dialogului intercultural și promovarea mozaicului
interetnic
înțelegerea existenței și valorizarea pluriculturii, de
formare a unui orizont multicultural
armonizarea intereselor legate de dezvoltarea
personală a individului cu cele ale comunităţii
locale,regionale, naționale și europene şi cu
solicitările societăţii actuale
elaborarea unor instrumente de evaluare adecvate
specificului unităţii şcolare, care să corespundă
prevederilor Standardelor de referinţă;
îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea
unor schimburi de experiență și bune practici cu
profesori și elevi din instituții similare din străinătate
asigurarea bazei materiale şi logistice necesare
realizării unei oferte educaţionale de calitate
crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă,
permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al
dezvoltării civismului, voluntariatului, a cetățeniei
active
și
a
dialogului
intercultural.

VII. CONCLUZII
Participarea la activităţi la nivel european, contribuie la cunoaşterea altor sisteme de
educaţie din cadrul comunităţii europene, a realităţilor din mediile educaţionale europene.
Astfel se poate face o mai bună apropiere socială şi culturală între membrii comunităţii
educative europene, apropiere care contribuie la transferul de bune practici educaţionale,
înlesneşte accesul tuturor cadrelor didactice la tot ce este nou atât în materie de didactică cât
şi de specialitate, permite deschiderea către educaţia multiculturală toate aceste având rolul de
a determina implicarea şi mai activă a elevilor în cunoaşterea realităţilor europene prin
componentele procesului instructiv-educativ.
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Implicarea activă în proiecte de cooperare europeană permite abordarea structurii
familiei noastre europene, în scopul formării tinerilor prin cunoaşterea realităţilor sociale,
culturale din care rezultă dimensiunea europeană în educaţie.
DIRECTOR, prof. Carp Gabriela Dorina
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