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„Această școală care poartă numele voievodului
Bogdan a devenit o școală voievodală; rezultatele didactice
de până acum o îndreptățesc la acest botez sfânt...”
I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
(din discursul rostit la 6 decembrie 1999
cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență
și primirea oficială a titlului școlii)
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Argument

Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria,
tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de învăţământ este un loc binecuvântat prin
menirea sa plină de nobleţe şi generozitate - aceea de a forma şi cultiva personalităţi, de a
deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul pentru cunoaştere, dar şi prin modul în
care a fost realizată această datorie de-a lungul timpului, pentru multe generaţii, care,
trecând pe acolo, au dat valoare acelei instituţii. Este de datoria noastră să arătăm
generaţiilor de astăzi - elevi şi profesori, dar şi celor interesaţi - eforturile predecesorilor
noştri. Această încercare de elaborare a unei Monografii a Şcolii este un pas modest spre
a ilustra eforturile şi profesionalismul înaintaşilor noştri, un simbol al recunoştinţei şi
aprecierii muncii lor.
În paginile ei, rememorăm fapte, întâmplări, evenimente din viaţa şcolii. Timpul
nu le-a alterat sensurile. Peste ani, imagini proiectate pe ecranul memoriei recompun
existenţa unui spaţiu de suflet. Dacă am reuşit să surprindem esenţa acestui zbor
necontenit spre tărâmul încă neatins al Absolutului, veţi hotărî dumneavoastră - cei care
i-aţi trecut pragul ca elevi sau ca profesori.” O dedicăm împlinirii a 35 de ani de existenţă
şi consecvenţă în educaţie de calitate.
Monografia adună în paginile sale secvenţe din timpul care s-a scurs peste
martorii evenimentelor, peste şcoala care şi-a primenit lăcaşul cu unul modern, care
satisface toate cerinţele şi exigenţele societăţii actuale. Sărbătoarea cinsteşte efortul
constructiv, de orice natură ar fi el, de reculegere în faţa celor care au bătătorit drumul
spre slova cărţii, de recunoştinţă faţă de cei care o slujesc în prezent cu credinţă şi
asigură viitorul pe drumul continuei dezvoltări a şcolii româneşti.
Despre dascăli ne amintim cu plăcere în orice moment al vieţii. Aceştia au
format și formează în continuare sufletul şcolii, fără de care instituția nu ar avea nicio
valoare. Nu putem discuta despre şcoală ca de o simplă instituţie fără să amintim trăirile,
emoţiile, speranţele, necazurile ori bucuriile celor care i-au trecut pragul. La ceas
aniversar, urăm viaţă lungă şi succese tuturor celor care au dat valoare acestei instituţii şi
au contribuit la creşterea prestigiului Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” din Rădăuţi.
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înfiinţarea Școlii Gimnaziale „Bogdan
Vodă”din Rădăuţi, autorii urează tuturor elevilor (mai ales absolvenţilor din anul
aniversar), dar şi cadrelor didactice, putere de muncă şi împliniri.

Autorii
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Capitolul I
Prezentarea şcolii

I.1 Scurt istoric al Școlii Gimnaziale “Bogdan Vodă” Rădăuţi
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” 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. Școala 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 Rădăuţi.
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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 care va avea de trăit. Trebuie să-l facem atent asupra viitorului care
se pregăteşte, 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 Gimnazială
„Bogdan Vodă” Rădăuți îl ocupă, într-un 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 și 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
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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 reprezentanţi ai elevilor, ai presei,
directori ai instituţiilor şcolare din municipiu, foste cadre didactice ale şcolii.
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Implementarea reformei școlare, 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 „Bogdan Vodă” Rădăuți 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, majoritatea, 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-o 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 de reprezentanți ai minorităţilor. La
final, s-a semnat un protocol între şcoala noastră şi Şcoala nr. 137 din Kiev.
Schimbul de experienţă cu Şcoala Horia din 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 Gimnaziale „Bogdan Vodă” şi elevii Şcolii „Horia” Neamţ.
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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; 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
Gimnaziale „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
Clinovschi. Au scris în cartea de onoare inspector Alexandra Rabiniuc, protopop
Calancea, învăţător Vasilovschi Răduţa.
O chintesenţă a gândurilor, a 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
9
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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 mândrim, 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
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 Gimnazială „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
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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 Rădăuți şi zona Rădăuți. 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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I.2 Oferta Școlii Gimnaziale “Bogdan Vodă” Rădăuţi
DEVIZA: „Educaţie în concordanţă cu cerinţele societăţii în evoluţie”
MISIUNEA: Oferim tuturor elevilor şanse egale pentru formarea lor, prin instruire şi
educaţie în vederea dezvoltării libere a personalităţii, a creativităţii, a încrederii în forţele
proprii şi a pregătirii lor pentru viaţă.
RESURSE UMANE:

Profesori îmvăţământ primar:
 gradul I – 9
 gradul II – 0
 definitivat – 1

Profesori:
 doctor – 1
 gradul I – 16
 gradul II – 4
 definitivat – 4

Personal didactic auxiliar: 4

Personal nedidactic: 3

Elevi: 601
 ciclul primar – 330
 ciclul gimnazial – 271
RESURSE MATERIALE:

Săli de clasă: 16

Cabinete / laboratoare:

chimie

fizică

biologie

informatică

religie

educaţie tehnologică

limba română

matematică

geografie

ecologie

multicultural

limba engleză / limba germană
12
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Centrul de documentare / bibliotecă
Cabinet psihopedagogic
Cabinet medical
Sală şi terenuri de sport
Platforma geografică

Laborator chimie

Cabinet de istorie

Cabinet de desen

Cabinet de geografie

Cabinet eco

Cabinet de religie
13
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Cabinet de educație tehnologică

Cabinet de limba și literatura română

Biblioteca

Cabinet de matematică

Cabinet de fizică
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Terenul de sport

Sala de sport

Cabinet medical
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Capitolul al II-lea
Resurse umane

II.1 Dascăli de astăzi

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

PETRU NICUŢĂ
petrunicuta@yahoo.com
Română
19.04.1964
Masculin
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Profesor de matematică
1 septembrie 1990 până în prezent - Şcoala cu clasele I –
VIII nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi
1 septembrie 1987 – 31 august 1990 – Şcoala cu clasele I –
VIII nr. 1 Rădăuţi
Profesor de matematică
1989 - 1990 – director
1993 -1998 – director adjunct
1998 până în prezent – director
- mentor în domeniul matematicii / fizicii - 2012
- expert în management educaţional - 2012
- membru în Consiliul Consultativ al directorilor pe judeţul
Suceava – din 2009 până în prezent
- membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de
matematică pe judeţul Suceava – 2006 - 2009
- preşedinte/ vicepreşedinte / membru în comisii de examen
capacitate/ testare (evaluare) naţională/ admitere /
bacalaureat
- metodist al ISJ – matematică, din 1997 până în prezent
- responsabil Cerc pedagogic – matematică, din 1997 până
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Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii
Educaţie şi formare

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

în prezent
- director adjunct la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 5
„Bogdan Vodă” Rădăuţi, 1993 - 1998
- director la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 Rădăuţi, 1989 –
1990
- profesor de matematică din 1987 până în prezent
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi,
str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 Rădăuţi, str. Dobrogeanu
Gherea nr. 12
Învăţământ preuniversitar
- „Oportunităţi pentru o carieră didactică de calitate
printr-un program naţional de formare continuă a
profesorilor
de
matematică
din
învăţământul
preuniversitar” POSDRU/87/ 1.3/S/62882-2014
- Formarea continuă a profesorilor de matematică în
societatea cunoaşterii - 2012
- Cursuri postuniversitare – Management Educaţional, 2006
– 2009
- „Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de
evaluare a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar (DeCeE)” – 2008
- „Managementul şcolii incluzive”, în cadrul proiectului
PHARE „Şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare”, 2008
- „Managementul proiectelor finanţate – accesarea
fondurilor structurale” 2002 – 2006
- Centrul de excelenţă pentru tineri capabili de performanţă
– 2003 - 2010
- Stagiu de pregătire „Management şi finanţare” – 2000
- Gradul didactic I în învăţământ – 1998 – 2000
- Stagiu de formare pentru directori de şcoli - „Şcoala
Mileniului III” - 1998
- Evaluator/ propunător de subiecte la olimpiade/
concursuri la nivel local, judeţean şi interjudeţean – din
1995 până în prezent
- Stagiu de iniţiere în probleme de management şcolar –
1994 - 1995
- Lucrări, articole de management şi de specialitate în
Şcoala Suceveană, Preocupări didactice, revista Sinus,
Euclid – din 1991 până în prezent
- Profesor de matematică
- Director
- Metodist
- Mentor
- Expert
- Matematică
- Pedagogie / psihologie
- Managementul educaţional
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Informatică
- Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de matematică
- Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
- ISJ Suceava
- CCD Suceava

Limba română
Limba franceză / limba engleză
Înțelegere
Vorbire
Ascultare
Citire
Participare
Discurs
la
oral
conversație
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
- Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din
facultate, unde am participat la activităţile incluse în
proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul
facultăţii.
- O bună capacitate de comunicare interpersonală
- Experienţă în managementul de proiect şi al echipei
- Pornesc de la principiul conform căruia oamenii trebuie
puşi în situaţii prin care să-şi arate calităţile, nu defectele
- Funcţionez în învăţământ de 24 de ani, din care 19 ani în
funcţii de conducere (director, director adjunct, metodist)
- Spirit organizatoric şi multă experienţă în logistică
- Capacitate de a administra şi coordona oamenii, proiecte
şi bugete în timpul activităţilor profesionale şi de
voluntariat. În perioada 2004 – 2008 am fost consilier local
în Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi, secretar al
Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi cultură, activităţi
sportive şi de agrement, culte, relaţii internaţionale şi mass
– media
- Participare activă la viaţa comunităţii rădăuţene, la acţiuni
de solidaritate socială, în relaţii internaţionale, de colaborare
sau înfrăţire, pe care Municipiul Rădăuţi le are cu oraşe din
UE, dar şi din Ucraina şi Republica Moldova
- O bună pricepere şi deprindere în construcţii (fundaţii,
structuri de lemn, acoperişuri) şi elemente de mecanică
(reparaţii maşini şi aparate electrice şi electrocasnice),
dobândite în cadrul voluntariatului
- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM
(WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM)
- Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe
calculator
- au fost dobândite prin formare profesională, context
profesional, seminarii, activităţi de voluntariat, la nivelul
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Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Anexe

unităţii de învăţământ, ISJ, CCD şi studii postuniversitare
la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
- În domeniul sportiv am participat şi câştigat numeroase
concursuri de şah la nivelul liceului şi apoi în facultate. Am
făcut parte din echipa de fotbal Laminorul Roman –
juniori, perioada 1980 – 1982.
- Pasionat de grafica pe calculator
- Hobby: ciclism, tenis de masă
Categoria B din anul 1990
Publicaţii:
- Să învăţăm matematica prin concursul naţional
EUCLID – Editura Didactica Publishing House,
2011/2012, 2012-2013, 2013-2014
- Studiul monografic al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 5
„Bogdan Vodă” Rădăuţi, Editura Cygnus, 2007
- Teste de matematică, Editura GIL, 2003
- Revista de matematică „Sinus”, Editura Cygnus
(articole publicate din 2000 până în prezent)
- „Să învăţăm matematica prin Concursul Naţional
Euclid”, Editura DPH, 2011
- Căsătorit din 1986:
- soţia – profesor de matematică la Şcoala cu clasele I –
VIII nr. 4 „Regina Elisabeta” Rădăuţi
- copii: – Laura – PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L./
PwC, departamentul Risk Assurance, funcția Senior
Associate
– Ionela – elevă în clasa a XI – a la Colegiul Naţional
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi
Documente ce atestă activitatea de formare şi pregătire
profesională.
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

MIHAELA AMARIŢEI
mihaela_amaritei@yahoo.com
Română
21 octombrie 1967
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Profesor pentru învăţământ primar, grad I
-

Membru al Corpului Experților în Management
Educațional –din 2012
Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Suceava
(2010-2011, 2011-2012)
Metodist al Inspectoratului Şcolar Suceava (20092010, 2012-2013, 2013-2014)
Consilier educativ (din 2010)
Membru în Consiliul de administraţie al şcolii (din
2010)
Secretar al Consiliului de Administraţie
Responsabil probleme educative şcolare şi extraşcolare
Responsabil Comisia pentru organizarea de activităţi
educaţionale şi serbări şcolare
Responsabil Comisia de redactare a revistei şcolare
Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Membru în Comisia de realizare a pliantului şcolii şi a
unei mape de prezentare specifice şcolii
Membru în Comisia pentru proiecte/programe de
cooperare europeană
Membru în Comisia de îmbunătăţire a paginii WEB a
şcolii
Membru în Comisia de reactualizare a Studiului
monografic al şcolii
Membru în Comisia de Evaluare Naţională la clasa
a VIII a
Membru în Comisia de Evaluare a cadrelor didactice
pentru obţinerea titularizării în învăţământ
Membru în Comisia de Verificare şi Evaluare a
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-

-

-

-

Gradaţiilor de merit - ISJ Suceava (2010, 2011)
Membru în Comisia de Evaluare Naţională la clasa
a IV a (2012)
Organizator şi evaluator la Concursurile Naţionale
„Voinicel”, „Piciul”, „ Smart”, „Discovery”, „Pisaro”,
„Incondeiaşul”, „Super Piticot”.
Evaluator
la
Concursul
Naţional
„Micul
Matematician”, faza judeţeană
Evaluator la Concursul Naţional de matematică „Fii
inteligent”
Evaluator la Concursul Interdisciplinar organizat de
ISJ Suceava
Evaluator la Concursul Naţional de matematică
„Euclid”
Evaluator la Olimpiada de educaţe civică- clasele IIIIV
Voluntar în cadrul Organizaţiei „Salvaţi Copiii”
Coordonator al revistei clasei „Petale de lumină” premiul I la Concursul Judeţean de Reviste Şcolare
Coordonator al revistei ecologice „Floare ce colţ” - 4
premii I la Concursul Judeţean de reviste şcolare şi
jurnalistică, 4 premii I la Concursul de reviste de
ecologie din Cadrul Simpozionului Internaţional
„Educaţia ecologică- Educaţia mileniului III”- 2 premii
I la Concursul Interjudeţean de reviste ecologice
(2008, 2009, 2010, 2011)
Coordonator al revistei şcolii „Generaţii” 30, 31, 32,
33, 34 - 5 premii I la Concursul judeţean de reviste
şcolare şi jurnalistică (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
şi titlul de Laureat (2013), titlul de Laureat la etapa
națională a concursului (2014).
Principalele proiecte/programe coordonate:
• Learning About Forests - Program Mondial„Pădurea - aurul verde al Terrei” (2005-2014)
• U4Energy- proiect european lansat de Comisia
Europeană (2010-2012)
• Campania Globală pentru Educaţie - proiect lansat
de Organizaţia „Salvaţi Copiii” (2011-2013)
• File de poveste - proiect judeţean lansat și promovat
în Calendarul Activităţilor Educative (2012-2014)
• Săptămâna omeniei - proiect umanitar - 2 premii II
la Concursul judeţean de proiecte umanitare (20082009)
• Let’s do it, Romania! - campanie naţională de
voluntariat (2011-2012)
• Doodle 4 Google- „România mea este...” - 2012
• Ziua verde a şcolilor - 2012
• Dăruieşte, de Crăciun! - proiect umanitar - 2012
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•
•
•
•
•
Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Dăruieşte o jucărie, fă un copil să zâmbească!proiect umanitar - 2013
Codul bunelor maniere - proiect al şcolii (20112014)
Alb şi roşu - puritate şi dragoste
Zece pentru şcoala mea
Anotimpuri...de poveste!

Studii
Master în managementul instituţiilor educaţionale „Managementul prin proiecte”
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava - Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei
Colegiul de Institutori Suceava - limba engleză
Liceul Pedagogic „Emil Bodnăraş” Suceava
Profesor pentru învăţământ primar
- Master în management - 120 credite ECTS (august
2010)
- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei - 180 credite ECTS
(iunie 2008)
- Colegiul de Institutori - limba engleză
- Grad didactic I
- Formare continuă - MAGISTER II - Management şi
comunicare - 30 credite (i2006)
- Formare continuă - Mentalitate şi identitate europeană25 credite ( 2009)
- Formare continuă - Iniţiere IT şi utilizare AEL- 25
credite (2007-2008)
- Program de formare - informare a învăţătorilor
încadraţi la clasa I- 11 credite (2003)
- Stagiu de formare continuă - Managementul
proiectelor finanţate. Accesarea fondurilor structurale40 ore (9-25 noiembrie 2006)
- Stagiu de formare continuă - Consiliere şi orientare- 24
ore (2008)
- Curs „Managementul proiectelor pentru granturi de
dezvoltare şcolară” - (2008)
- Curs´„Scrierea proiectelor pentru finanţare” - 24 ore
(2008)
- Curs „Şcoala de Vară” - „Tendinţe actuale în Știinţele
Educaţiei. Creativitate şi reflecţie în profesia didactică”
(7-12 iulie 2008)
- Managementul proiectelor finanţate de UE - CCD
(2010-2011) - 25 credite
- Managementul activităţilor de formare a cadrelor
didactice - CCD- martie 2013 - 24 ore
- Magister XXI- 2014 - „Management și comunicare” 25 credite

22

STUDIU MONOGRAFIC

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Competențe și aptitudini

Limba română
Limba engleză (avansat) – capacitatea de a preda în limba
engleză (Colegiul de Institutori – secțiunea limba engleză)
Limba franceză (mediu)
- aptitudini manageriale (expert în Management
Educațional – punctaj maxim; masterand în management;
cursuri de formare în management și comunicare)
- apitudini și competențe artistice:
• Dansul popular (membru al ansamblului folcloric
“Florile Bucovinei” al Casei de Cultură Rădăuți
(1992 - 1996) – turnee în țară și în străinătate).
Participări la concursuri și festivaluri folclorice.
• Dansul modern (angajat al Clubului Elevilor
Rădăuți cu jumătate de normă – predare dans
modern) – 1993-1995.
• Formații de dans la clasă – participare cu elevii la
spectacole și concursuri de dans (Premiul I la
Concursul Județean de dans – 2003; Premiul II –
2013; Premiul II – 2005; Premiul III - 2008) –
parteneriat cu Clubul Elevilor Rădăuți
• Educație plastică (lucrare științifică pentru
obținerea gradului didactic I în educația plastică)
“Metode și tehnici de lucru”

Proiect județean “File de poveste”
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Funcția ocupată
Perioada

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de

IULITA-DORINA BÎTĂ
iulitabat@yahoo.com
Română
07.07.1958
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Învăţământ
1983 - prezent
Şcoala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă” Rădăuţi
Profesor de geografie şi limba engleză
1990 – prezent, profesor titular al Catedrei de geografie de la
Şcoala Gimnazială ,,Bogdan-Vodă”, Rădăuţi, jud. Suceava
- 1988–1990, Şcoala cu clasele I–X Frătăuţii Vechi, jud.
Suceava
-1986–1988, Şcoala cu clasele I–X Gălăneşti, jud. Suceava
- 1985–1986, Şcoala cu clasele I–VIII Buda-Zvoriştea, jud.
Suceava
- 1983–1985, Şcoala generală Bivolărie-Vicovu de Sus, jud.
Suceava
-Membru în Consiliul de administraţie al şcolii; lider de
sindicat; director - adjunct/manager educaţional (1998–2003);
profesor diriginte;
- Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor diriginţi,
aria curriculară ,,Consiliere şi orientare”/ ,,Om şi societate”.
1979–1983
Profesor, Diplomă de licenţă
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie-
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învăţământ / furnizorului de
formare

Disciplinele principale
studiate
Competenţe și abilități sociale
și organizatorice

Geografie-Geologie, specializarea Geografie-Limba şi
literatura engleză
- Definitivatul în învăţământ, 1986;
- Gradul didactic II, 1993
- Gradul didactic I, 1998;
- Programele de formare profesională: Multiculturalitatea
în educaţie şi Teoria inteligenţelor multiple, organizate de
Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, la Casa Corpului Didactic
Suceava, 2000;
- Programul de formare continuă, modulul Metode şi
tehnici active de învăţare, organizat de Casa Corpului
Didactic Suceava, (15 ore), 22–27 noiembrie 2004;
- Programul de formare continuă Programul naţional de
dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor
didactice (DeCeE), acreditat de C.N.F.P. (60 de ore, 15
credite), octombrie–noiembrie 2008;
- Programul de formare continuă Mentalitate şi identitate
europeană, acreditat de C.N.F.P. (89 de ore, 25 de credite),
martie–iunie 2009.
Geografie, Limba şi literatura engleză
Ghid turistic intern şi internaţional
Coordonator grup relaţional în cadrul „Uniunii Germanilor
Bucovineni” din Rădăuţi
Vicepreşedinte voluntar ,,Habitat pentru Umanitate”,
Filiala Rădăuţi

Promoția 2009-2013, diriginte prof. Iulita Bîtă
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naționalitatea
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

LOREDANA ELENA BIZUBAC
Română
25.09.1975
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Profesor învăţământ primar
1.09.2009 – şi în prezent
Profesor învăţământ primar
Activităţi specifice postului
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi,
str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, jud. Suceava
Activitate didactică
1.09.1995 – 1.09.2009
Învăţătoare/ Activităţi specifice postului/ Activitate
didactică
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 ,,Bogdan Vodă”,
str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr 7, Rădăuţi, jud Suceava
2012 - ...
Expert în cadrul proiectului strategic ID 63113
,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele
I-IV – program de formare continuă de tip blended learning
pentru cadrele didactice din învăţământul primar”
Desfăşurarea activităţilor de formare în cadrul proiectului
menţionat cu învăţători din jud. Suceava care urmează să
preia clasa pregătitoare
2012 - ...
Profesor metodist - Educaţie permanentă
Reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava în
teritoriu
2011 - ...
Responsabil al Cercului coordonatorilor de programe şi
proiecte educative, zona Rădăuţi – Siret
Organizarea activităţii de cerc pedagogic al consilierilor
educativi, din zona Rădăuţi – Siret
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2010 - ...
Formator educaţie formală şi informală LLP/LdV/
VETPRO/RO/2009/021
Desfăşurarea activităţilor de formare cu prof. diriginţi din
judeţ în domeniul educației formale şi nonformale
2010 - ...
Formator judeţean Educaţie parentală
Organizarea cursurilor de educaţie parentală cu părinţi din
judeţul Suceava
2010- ...
Profesor metodist pentru învăţămant primar
Reprezentant al Inspectoratului Şcolar Suceava în teritoriu
2007- ...
Formator judeţean Consiliere şi orientare
Formarea cadrelor didactice din judeţ pe Consiliere şi
orientare
2007- 2010
Membru în Consiliul Consultativ al ISJ, compartimentul
Învăţământ primar
Activităţi specifice compartimentului
2005 - ...
Membru în Consiliul Consultativ al ISJ, compartimentul
Educaţie formală şi nonformală
Activităţi specifice compartimentului
2005- 2011
Consilier educativ
Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă”, Rădăuţi
Coordonarea de proiecte şi programe educative
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2010 - ...
Program de studii universitare – master
Psihologie - ,,Psihologia medierii conflictelor”
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei
august 2012
Adeverinţă - Program de formare a experţilor în cadrul
proiectului „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV, program de formare continuă de tip blended
learning pentru cadrele didactice din învăţămantul primar”,
SOFTWIN SRL, acreditare MECTS-CNFP prin O.M. 4961
din 02.08. 2012, POSDRU ID 3113
martie 2012
Certificat de participare - Program de formare în cadrul
proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă
a personalului din învăţământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului
de credite profesionale
transferabile”, Proiect POSDRU ID 3777

27

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

august 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Educaţie pentru sănătate/ Decidenţi – 10 credite
profesionale, Fundaţia Tineri pentru tineri
iunie 2010 – iulie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Managementul proiectelor finanţate UE – 25 credite
profesionale, C.C.D. „George Tofan” Suceava
mai - iunie 2011
Adeverinţă - Seminar de formare a formatorilor în cadrul
proiectului „Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a
incluziunii sociale”
Proiect POSDRU ID 41523, MECTS, Direcţia Generală
Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
aprilie 2011
Certificat de participare – Forumul şcolar „Experienţe de
participare şi decizie în proiecte de educaţie civică” / I.S.J.
Suceava, Ambasada SUA
aprilie 2011
Adeverinţă – masă rotundă „Program de pregătire pentru
părinţi – schimbări mici, diferenţe mari” în cadrul
proiectului „Dezvoltarea de servicii de parenting în
Romania” / Organizaţia Salvaţi copiii
ianuarie 2011
Certificat de participare – Modul de formare „Disciplinare
pozitivă” / Psychology Center, Iaşi
octombrie 2010 – ianuarie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Educaţie plastică – 15 credite profesionale, Casa Corpului
Didactic „George Tofan” Suceava
august 2010
Certificat de acreditare – Program de educaţie parentală
„Cum să devenim părinţi mai buni”
februarie – aprilie 2009
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Mentalitate şi identitate europeană – 25 credite profesionale
Centrul Naţional de Formare a Personalului din
Învăţământul Preuniversitar
27 februarie – 7 martie 2009
Certificat de absolvire – ocupaţia de formator / S.C. Info
Educaţia S.R.L
22-27 mai 2008
Adeverinţă – Program de formare continuă
Strategii didactice moderne în predare, învăţare, evaluare /
CCD Suceava
oct – dec 2007
Instruirea în societatea cunoaşterii – 25 credite
profesionale/ SIVECO România S.A.
26-28 ianuarie 2007

28

STUDIU MONOGRAFIC

Informaţii suplimentare

Adeverinţă – Stagiul de formare „Consiliere şi orientare”
Formator judeţean, ISJ Suceava, CCD Suceava
2004 – 2006
Certificat de acordare a gradului didactic I pentru
învăţământ primar
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
23-28 noiembrie 2006
Adeverinţă – curs de formare a inspectorilor educativi şi a
coordonatorilor de programe şi proiecte
Managementul de proiect, Educaţie non-formală,
Managementul resurselor umane, Evaluare şi calitate,
Parteneriat / ISJ Vâlcea, CCD Vâlcea
decembrie 2002
Adeverinţă - „Utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei”
Sisteme de calcul, Procesorul de texte Microsoft Word,
Noţiuni de Internet / ISJ Suceava
septembrie 2001
Certificat de acordare a gradului didactic II pentru
învăţământ primar
Universitatea „ Ştefan cel Mare” Suceava
septembrie 1997
Certificat de acordare a definitivatului în învăţământ
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Suceava
1990 – 1995
Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Suceava, profil
pedagogic – învăţător
Publicaţii: (coautor/autor)
Ghid metodologic pentru coordonatorii de programe şi
proiecte educative (FnonF), Editura George Tofan, Suceava
2010, ISBN 978-606-8159-70-637
Consiliere şi orientare, Ghid pentru învăţători, clasele a IIIa şi a IV-a, Editura George Tofan, Suceava, 2007, ISBN
978-973-88338-7-6
Consiliere şi orientare, Fişe de lucru, clasa a III-a şi a IV-a,
Ed. George Tofan, Suceava, 2007,
ISBN 978-973-88338-8-3
Ghidul profesorului diriginte, Ed. George Tofan, Suceava,
2007, ISBN 978-973-88338-6-9
Şcoala cu clasele I-VIII Nr 5 ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi,
Studiu monografic, Ed. Cygnus, Suceava, 2007
ISBN 978-973-1768-00-7
Înainte de abecedar, prima mea carte de şcolar,
editura G. Tofan, 2011, ISBN 978 – 832 – 8559 – 30 - 5
Caiet de evaluare predictivă, clasa I, ed. George Tofan,
Suceava, 2007 ISBN 978-973-88338-6-9
Asociaţii profesionale
Membru fondator al Asociaţiei învăţătorilor Suceava
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data nașterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcția ocupată
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare
Perioada

CARINA-NICOLETA BOTEZAT
carinanicoleta@ymail.com
Română
22 octombrie 1972
Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă” Rădăuţi
Profesor învățămȃnt primar -23ani vechime
Grădinița Nr.5 –Rădăuti-5ani - educatoare
Grădinița Nr.8 - Rădăuti -3ani - educatoare
Ṣcoala Gimnazială Rădăuți - 2ani-ȋnvățătoare
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”-8ani - învățătoare
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți - 5ani-profesor
învățământ primar
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
2009-2014
Profesor învățământ primar
Membră în comisia pentru educație sanitară
Membră în comisia pentru prevenirea delicvenței
Membră în comisia de verificare a ritmicității notării
Membră în comisia pentru organizarea activităților
extrașcolare
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”-1991
Colegiul „Dimitrie Cantemir” - Iaşi- 1998 educatoareînvăţătoare
Universitatea „Spiru Haret” 2010 - Facultatea de
Sociologie-Psihologie – Bucureşti
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Nivel de clasificare naţională
sau internaţională

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Definitivat (2000),
Gradul didactic II (2004),
Gradul didactic I (2010),
Iniţiere și utilizare AEL,
Mentalităţi şi identitate europeană’’,
„Art-ed-aed lundens” competenţe lingvistice (limba
engleză),
„Consiliere și orientare”, „Educaţie economică”,
„Demersul investigativ în predarea știinţelor la ciclul
primar, restructurarea sistemului de formare continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale și
transferabile”
„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV - program de formare continuă de tip
"blended learning" pentru cadrele didactice din
învăţământul primar”.
Coordonez activitatea la clasă.
Am organizat programe cultural-artistice cu diferite ocazii.
Am făcut parte din:
•

Comisia de organizare a Proiectului Naţional
Olimpiadele Cunoaşterii ediţia a VI- a, 2010-2011

•

Comisia de organizare a Concursului Canguraşul
Matematician, organizat de MECT, Asociaţia
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie
şi Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma, 2011

•

Comisia de organizare şi evaluare a Concursului
de matematică ISTEŢII DE ARBORE, organizat
de ISJ Suceava, 2009

•

Comisia de organizare şi evaluare a Olimpiadei de
educaţie civică, organizată de ISJ Suceava în
colaborare cu Colegiul Naţional ,,Eudoxiu
Hurmuzachi”, 2009

•

Comisia de evaluare a lucrărilor la Concursul
Interjudeţean
de
Matematică
,,VIITORII
OLIMPICI” ediţia a III-a, 2009

•

Comisia

31

de

organizare

a

Seminarului
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Internaţional ,,Educaţia Mileniului III –
Educaţia Ecologică” - ediţiile a IV-a, a V-a şi a
VI-a
•

Comisia
de
organizare
a
Concursului
Internaţional de Matematică Aplicată Cangurulproba de baraj, etapa judeţeană, 2010

Comisia de organizare şi evaluare a Concursului
Interdisciplinar, 2011
Am organizat şi coordonat grupuri de elevi în tabere
şcolare.
Utilizez în mod frecvent tehnologia modernă
•

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

-utilizarea sistemului de operare Windows XP Proffesional;
-utilizarea şi gestionarea fişierelor;
-utilizarea unui procesor de texte;
-utilizarea unui tabelator;
-creare şi utilizare a unei prezentări;
-dezvoltarea şi utilizarea unei baze de date;
-formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând
mijloacele specifice unui sistem informaţional;
-crearea unei pagini WEB;
-utilizarea lecţiilor existente în biblioteca AeL;
-crearea lecţiilor şi testelor într-un format propriu şi
prezentarea lor pe platforma AeL, prin utilizarea resurselor
de tipul imagini, fişiere salvate ca pagini WEB, prezentări
PPT salvate ca pagini WEB.
Am conceput proiecte cu atragere de fonduri extrabugetare
pe care le-am folosit la clasă, unde am investit în:
calculatoare, videoproiector, ecran de proiecţie,
imprimantă, mobilier nou.
Elevii pregătiţi de mine au participat la diferite concursuri
şi olimpiade şcolare unde au obţinut locuri fruntaşe.
Cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN sau
ISSN, unde am publicat:
2008- lucrarea ,,Bucuria de a fi copil într-un oraş curat şi
frumos !”
2011- lucrarea ,Creativitate, joc şi ecologie”
2011- publicaţii în revista ECO GENERAŢII
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Permis(e) de conducere
Informații suplimentare

carnet de conducere categoria B
„Culegere de matematică clasele I-IV” - Carina Botezat
Revista „Muguraşii” (română- germană)
Revista „În lumea animalelor”
Colaborator: revista „ECHO”, revista „Generaţii”, Revista
„Mugurii”

Serbare tradițională de Crăciun
2013
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale

BRÂNDUŞA-TEODORA CAZAC
Română
01.06.1958
Învățământ

1981 – 2014
Profesor - limba şi literatura română
2001-2011 Responsabil Catedra de limba şi literatura
română
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”, Rădăuţi, Judeţul
Suceava (1982 – 2014)
Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Rădăuţi, Judeţul
Suceava (1981 – 1982)
Învăţământ

1977 – 1981
LICENŢIAT filologie
Română - Franceză

Universitatea „Ştefan ce Mare”, Facultatea de Litere,
Suceava, Str. Universităţii, Nr. 1, Suceava
Definitivare în învăţământ, sesiunea august 1985
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Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză
Alte competenţe şi aptitudini

Înțelegere
Ascultare
Citire

X
X

X

Vorbire
Participare
Discurs
la
oral
conversație
X

o
Profesor evaluator în Comisia Capacitate/ Teste
naţionale/; Profesor evaluator la Olimpiada de limba română
,,Mihai Eminescu”;
o
Profesor evaluator la Concursul ,,Ionel Teodoreanu";
o
Profesor evaluator la Concursul ,,±Poezie”;
o
Profesor evaluator la Concursul
„comunicare.ortografie.ro”;
o
Profesor evaluator pentru disciplina Limba şi
literatura română, pentru tezele cu subiect unic, Examenele
Naţionale;
o
Profesor evaluator pentru disciplina Limba şi
literatura română, pentru examenul de bacalaureat (1992);
o
Profesor evaluator pentru disciplina Limba şi
literatura română, pentru examenele de admitere în liceu.

Septembrie 2013

35

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi tipul instituției
Perioada
Numele şi tipul instituției
Responsabilități

Educaţie şi formare
Perioada

Competenţe profesionale
dobândite

RAMONA CRISTINA CHERNICIUC
cherniciucfr@yahoo.com
Română
17.03.1977
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Ciclul primar

2004-2011
Profesor învăţământ primar - gradul I
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi nr. 7, jud. Suceava
2011-2014
Profesor învățământ primar
Responsabil manuale clase primare
Responsabil recensământ
Membru CEAC
1996 - absolvirea Şcolii Normale „Mihai Eminescu”, profil
pedagogic-învăţători, Suceava;
2001 – Zertificat Deutsch, Goethe Institut, Iaşi;
2005 - Curs de iniţiere IT şi utilizare AeL;
2009 - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea
pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
2013 – mentor
2013 – formator
2014– master „Managementul Instituţiilor Educaţionale”
Utilizarea sistemului de operare Windows XP Proffesional;
Proiectarea
didactică
a
conținuturilor
specifice
învățământului primar;
Predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor,
conduitelor caracteristice vârstei şcolare mici - ciclul primar
Transpunerea conţínuturilor ştiinţifice în activităţi didactice
specifice ariilor curriculare din învăţământul primar;
Consilierea educaţională a elevilor din învăţământul primar;
Managementul clasei de elevi;
Investigarea domeniului educațional prin metode de cercetare
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Publicaţii

specifice.
Cursuri de formare
- 2012- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competentelor
- cheie la şcolarii din clasele I-IV - SOFTWIN SRL
- 2013 - Limba engleză în predarea altor discipline, în
activităţi formale şi nonformale - CCD
- 2014-Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea
manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei (55668) –
ARACIP
2012 – articol „Animalele sălbatice – simbolul statorniciei” –
diseminare LaAF publicat în volumul „Seminarul
Internaţional Educaţia Mileniului III - Educaţia Ecologică”
2012 – articol „Crăciunul micilor şcolari” publicat în Ghidul
metodic
cu
lucrările
simpozionului
internaţional
„Deschide-ţi inima, creştine”
2013 – articol „Prietenii apelor” publicat în volumul
Progres şi performanţă în educaţie – simpozion
interjudeţean
2013 - articol „Fructele şi legumele toamnei” – publicat în
volumul „Experienţe Educaţionale” colecţia „Parteneriat în
educaţia pentru mediul înconjurător”

Vizită în parcul central Rădăuţi

În mijlocul naturii-activitate de plantare de copaci
37
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Calificarea / diploma
obţinută

MIRELA CHIDON - FRUNZĂ
frunza_mirela@yahoo.co.co.uk
Română
10.04.1977
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Învățământ
18 ani
Profesor învăţământ primar şi preşcolar
1996-2000: Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”
2000-2003: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
2003-2010: Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi
2010-2014
Profesor învăţământ primar
Coordonator al clasei a II-a B
Responsabil lectorate părinţi
Responsabil colaborări cu teatrele naţionale
Organizator concursuri şi activităţi în parteneriat cu instituţii
educative
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Învăţământ

- 2012-2014 - masterat - Managementul Instituţiilor
Educaţionale în cadrul Universităţii ,Ştefan cel Mare”
-2009-2010 -Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei - specializarea
„Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”
-2004-2007- Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea
„Economia comerţului, turismului şi serviciilor”
-1999-2002-Colegiul Universitar de Institutori- direcţia de
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Competenţe profesionale
dobândite

Calificarea/ diploma
obținută

studiu- limba engleză
-1991-1996 Şcoala Normală “Mihai Eminescu”, profil
pedagogic- secţia învăţători, Suceava
-Certificat formator şi mentor - 2013
-Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor
cheie la şcolarii din clasele I-IV - SOFTWIN SRL - 2012
-Certificat Cambridge - Limba engleza în predarea altor
discipline, în activităţi formale şi nonformale - CCD – 2012
-Atestat- Intel-Teach - Instruire în societatea cunoaşterii2011
-Certificat de formare profesională-Educaţie plastică-C.N.F.P,
prin CCD Suceava, 2011
-Certificat- Dezvoltarea personală a elevului – Demers
didactic creativ - AÎIC, prin CCD Constanţa - 2011
-Atestat - Managementul proiectelor europene - C.N.F.P, prin
CCD Suceava-2010
-Atestat - Mentalitate şi identitate europeană - C.N.F.P, prin
CCD Suceava-martie-iunie 2009
-Certificat de participare - Educaţie pentru mediu prin
intermediul programelor şi proiectelor - prin CCD
Suceava, noiembrie-2008
-Atestat- Educaţie economică şi antreprenorială eficientăC.R.E.E Bucureşti în parteneriat cu ISJ Suceavanoiembrie2008-februarie2009
-Adeverinţă - Stagiu de formare - Consiliere şi orientare prin
CCD Suceava-2008
-Atestat - Iniţiere IT şi utilizare AeL - SIVECO România-20072008
-Adeverinţă - Educaţie civică în învăţământul primar- noiembrie
2005
-Certificat - Curs de formare în educaţie pentru sănătate-fundaţia
,,Tineri pentru tineri” în colaborare cu MEC-iunie-2005
-Certificat - program de training – Devieri de conduită la copiiAsociaţia de Ştiinţe Cognitive din România-martie 2005
-Adeverinţă - Tehnici de lectură - CCD Suceava-iunie 2004
profesor în învăţământul primar şi preşcolar
Coordonator şi colaborator în cadrul proiectelor:
-internaţionale:
•
LeAF (Learning About Forests) în cadrul programului
mondial de educaţie pentru mediu înconjurător susţinut de
MEC şi MMGA, 2008, 2009 , 2010, 2011.
•
„Flat Stanley” proiect mondial de corespondenţă în
limba engleză – 2010-2014.
•
U4Energy, realizat la iniţiativa Comisiei Europene şi
finanţat prin programul Intelligent Energy Europe, 2011.

39

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

•
Proiectul educativ internaţional ,,Săptămâna Educaţiei
Globale” - 2010.
-naţionale:
•
Eco-Şcoala - Program mondial organizat de CCDG
Bucureşti 2009, 2010, 2011.
•
,,O carte pentru şcoala mea”, 2009, 2010, 2011.
•
Proiectul naţional ,,Let's Do It România”, 2010.
•
Programul naţional ,,Zilele porţilor deschise”, 2010.
-locale:
•
,,Bucuria de a fi copil” - proiect de parteneriat
educaţional, 2008
•
,,Anotimpuri de poveste” - proiect educaţional, 2009.
•
,,Tradiţii şi obiceiuri bucovinene” - proiect de
parteneriat educaţional, 2010/2011
•
,,Hai la drum, prichindeilor” - program educaţional,
2010
•
,,Şcoala bunelor maniere” - proiect educaţional, 2010.
•
,,HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L”, 2010
•
,,Lumina Învierii”, 2011

Serbarea Abecedarului 2014
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Informaţii suplimentare

NATALIA COSOVANU
nata_vanu@yahoo.com
Ruși- Lipoveni
31.08.1976
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Cadru didactic
1998-2013
Profesor
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
1994-1998
Diploma de licență
Limba și literatura engleză
Universitatea „ Al. I Cuza” Iași
Cursuri formare:
• Introducere în tehnologia informației (CNEE și
CCD Suceava, 2012);
• Dimensiuni europene în predarea limbii engleze
(CCD Suceava, 2012);
• Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea
manualului ARACIP (ARACIP, 2013).
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / Competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivel de clasificare naţională
sau internaţională

MARIA VIORICA CIOTĂU
ciotaumaria@yahoo.com
Română
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Cadru didactic
1989-2001
Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți
Profesoară biologie
2002-2014
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi nr. 7, jud. Suceava
Responsabil cu FORMAREA CONTINUĂ în școală
Responsabil cu EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE în școală
Promoția 1984 - Studii Universitatea ″AL. I. CUZA″ IAȘI
Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie
Profilul Biologie, specializarea Științe Naturale și Agricole
Biologie – Agricultură
O bună pregătire metodico-științifică în domeniu
Abilități practice pentru desfășurarea experimentelor de
laborator
Cunoștințe de psihologie școlară
Cursuri de formare Paideia Universitatea “Ștefan cel Mare”
Suceava
Mentalitate și identitate europeană C.C.D. Suceava
Ecologie și protecția mediului C.C.D. Suceava
Înscrisă la gradul didactic I
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Competențe și abilități sociale
Competențe și aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă, spirit de inițiativă, o bună capacitate de
comunicare
- receptivitate la nou
- putere de muncă în situații limită
- abilități de relaționare cu cei din jur
- respect, punctualitate, profesionalism, inițiativă în plan
educațional și administrativ în cadrul colectivului și al
instituției
- participare la proiecte educative „U-Energy”, „Săptămâna
educației globale”, „O carte pentru școala mea”,
„Săptămâna omeniei”.
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea obţinută
Disciplinele principale
studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

EUTAZIA LĂCRIMIOARA CRASNEAN
crasneaneutazia@yahoo.com
Română
19.10.1954
Învățământ

1977- prezent
Profesor de matematică
Membru în Consiliul pentru curriculum „Matematică şi ştiinţe”
Responsabil aria curricular „Matematică și științe”
Resposabil în Comisia de întocmire a orarului
Membru în Comisia de mobilitate
Membru în Comisia de verificare a documentelor şcolare
Membru Comisia de orientare școlară și profesională
1977-1979 Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Rădăuţi
1979- prezent Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Învăţământ

1973-1977
LICENŢIAT matematică
Matematică
- Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Matematică
- Definitivare în învăţământ, sesiunea septembrie 1981
- Cursul de formare continuă în vederea utilizării AeL (36ore)2005
- Seminarul de formare Managementul clasei, C.C.D. (12ore)2005
- Metode şi tehnici active de învăţare, C.C.D. (15ore)-2004
- Cursul de formare profesională INIŢIERE ÎN UTILIZAREA
CALCULATORULUI, C.C.D. (40ore)-2005
- Programul de formare continuă pentru cadrele didactice din
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învăţământul preuniversitar PAIDEIA, Modulul I – Proiectarea,
organizarea şi evaluarea activităţii didactice, acreditat de
C.N.F.P. (90 de ore, 30 de credite), iunie 2007
- Programul de formare continuă Programul naţional de
dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
(DeCeE), acreditat de C.N.F.P. (60de ore, 15credite), octombrienoiembrie 2008
- Programul de formare continuă Mentalitate şi identitate
europeană, acreditat de C.N.F.P. (89 de ore, 25 de credite),
martie-iunie 2009
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Limba română
Limba franceză – utilizator elementar
Limba engleză – utilizator elementar
- Profesor evaluator în comisiile: Capacitate/ Teste naţionale/
Teze cu subiect unic/ Evaluare naţională
- Profesor evaluator la Olimpiada de matematică, etapa locală,
etapa judeţeană
- Profesor evaluator la Concursul naţional interdisciplinar de
limba română şi matematică „ ± Poezie”, etapa locală, etapa
judeţeană
- Organizator principal şi evaluator al Concursului naţional de
evaluare în educaţie la disciplina matematică
- Participare la Campania globală pentru Educaţie 2011
- Participare la Proiectul naţional „Let’s do it România”, 2010
Utilizator elementar Microsoft Office (Word, PowerPoint,
Excel)
Navigare web

Limba franceză – elementar
Limba engleză - elementar
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi

Educaţie şi formare

Calificarea / diploma obţinută

DOMNICA CRĂCIUN
craciundomnica@yahoo.com
11.05.1959
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Învățământ gimnazial
Din 1992 până în prezent
Profesor de religie ortodoxă
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
- Responsabil la nivelul școlii al comisiei „Om și Societate”
- Coordonator al Comisiei Metodice a Profesorilor de religie
din zona Rădăuți, 1994-1996
- Membru în Consiliul consultativ la disciplina Religie al
Inspectoratului Școlar din 2008 până în prezent
- Membru în comisia de elaborare a subiectelor și evaluare
a olimpiadei de religie, faza locală și faza județeană, 20082012
- Participant în proiecte educaționale: „Sfânta Liturghielocul împărtășirii cu Hristos”, 2009, 2010
- Acorduri de parteneriate cu Protopopiatul Rădăuți, Casa
Municipală de Cultură, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
prin expoziții tematice: „Lumina Învierii”, „Hristos se
naște, slăviți-L!”
- Participant proiecte: „U4Energy”, „Săptămâna Educației
Globale”, „Eco-Școala”
- Colaborator cu articole în revistele școlii - „Generații”,
„Eco-Generații”
Gradul I în învățământ - mai 2012
Gradul II în învățământ - august 2000
Definitivat în învățământ - august 1996
Certificat „Alunna uditrice” (26, 30), Centrul de Studii de
Teologie, Milano, iunie, 2006
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Disciplinele principale
studiate / Competenţe
profesionale dobândite
Nivel de clasificare
națională/ sau internațională
Calificarea/diploma obținută
Cursuri de formare

Elemente din Noul Testament despre viața spirituală,
Personaje în căutarea lui Hristos din literatura contemporană
Studii post-universitare
Licențiat în Teologie - teologie ortodoxă pastorală,
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, august 1995
Licențiat cu Diplomă de inginer, specializarea Zootehnie,
Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu”, București, 1989
Cursuri de psihopedagogie susținute de Lect. univ.dr. Sorin
Cristea, aprilie-mai 1996, „Casa Corpului Didactic,
Suceava”

Promoția 2009 – 2013, profesor diriginte Domnica Crăciun
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

FILON DIACONESCU
Loc. Calafindești, jud.Suceava, România
Română
10.05.1960
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, Şcoala Gimnazială
Calafindești
Învățământ
2005 - prezent Școala „Bogdan Vodă” Rădăuți
2001 - 2005 Școala Calafindești
1988 – 1991 IAUC București
1985 - 1988 Combinatul pentru industria cărnii Călărași
Profesor
Inginer proiectant
Inginer mecanic
Predarea disciplinei educație tehnologică
Inginer proiectant
Inginer mecanic
Școala „Bogdan Vodă” Rădăuți, telefon 0230/561161
Școala Gimnazială Calafindești, Județul Suceava, România
tel/fax 0230573719,
e-mail scoala_calafindesti@yahoo.co.uk,
Website http://scoalacalafindesti.webs.com
Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București
Combinatul pentru industrializarea cărnii Călărași
Învăţământ
Cercetare proiectare
Întreținerea și repararea utilajelor industriale
2014 - grad didactic I
2010 - gradul didactic II
2005 - definitivat învățământ
2003 - 2005 studii postuniversitare educație tehnologică Iași
2004 - 2005 DPPD Iași
1980 - 1985 Facultatea T.C.M Suceava, Institutul Politehnic Gh.
Asachi Iași
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Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Competențe personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Autoevaluare
Nivel European
Limba engleză
Limba franceză
Competenţe şi aptitudini
sociale

Competenţe
organizatorice
Competențe tehnice
Aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Permis de conducere

1975 - 1979 Liceul industrial nr.1 Rădăuți -profil electrotehnic
Profesor educație tehnologică
Inginer mecanic
Aprilie-iunie 2011 curs „Multimedia în Educație – Gestionarea
Resurselor Multimedia”
Martie-iunie 2009 Program - „Mentalitate și identitate europeană”
Ianuarie-2008 Program de formare continuă „Consiliere și
orientare”
Decembrie 2007 - Instruirea centrată pe elev și evaluarea bazată
pe competențe în învățământul profesional și tehnic
Aprilie 2006 - Curs utilizare Ael
2005 - 2006 Program de dezvoltare profesională pe baza activității
proprii desfășurate în școală
CCD Suceava /Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
CCD „George Tofan” Suceava
CCD „George Tofan” Suceava /ISJ Suceava
CCD „George Tofan” Suceava
ISJ Suceava/ Siveco Romania SA
Unitatea de Management a Proiectului pentru Învățământul Rural
/MEC România
Limba română
Limba engleză, limba franceză, limba greacă
Înțelegere

Vorbire
Scriere
Participare
Discurs
Exprimare
Ascultare
Citire
la
oral
scrisă
conversație
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
elementar
elementar
elementar
elementar
elementar
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
elementar
elementar
elementar
elementar
elementar
Capacitatea de comunicare și relaționare cu copii (dobândite ca
urmare a studiilor urmate și în context profesional)
Capacitatea de comunicare cu adulții (ca urmare a colaborării cu
părinţii elevilor)
Spiritul de echipă dobândit în context profesional
Capacitatea de organizare și conducere a claselor de elevi,
dobândite ca urmare a desfăşurării activităţii instructiv-educative
cu elevii
Capacitatea de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video)
Capacitatea de utilizare a calculatorului (Word, Power Point),
dobândite la cursurile de formare continuă și prin autoinstruire
Aptitudini pentru dans, muzică și artă dramatică
Categoria B
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

DOINA- GEORGETA HARAND
harand_doina@yahoo.com
Română
20 octombrie 1961
Feminin
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Cadru didactic

Experienţa profesională
Perioada

1980 - 2014

Funcţia sau postul ocupat

profesor învăţământ primar, gradul I (anul 1994)

Activităţi şi responsabilităţi

- responsabila Comisiei metodice a învăţătorilor;

principale

- membră în Consiliul de administrație;
- membră în Comisia pentru evaluarea și asigurarea
calității;
- membră în Comisia de ordine și disciplină/delicvență/
siguranță;
- membră în comisia de inventariere;
- membră în Comisia de recepție și primire a bunurilor;
- membră în Comisia de mobilitate;
- membră în Comisia pentru proiectare/programe de
cooperare europeană;
- membră în Comisia de îmbunătățire a paginii web a
școlii;
- responsabil cerc –zona Rădăuţi.
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Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi nr. 7, jud. Suceava

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada

2008 -2010 Ciclul II – Studii universitare de masterat;
Universitatea „Spiru Haret” din București, Facultatea de
Psihologie - Pedagogie, Brașov

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Master
programul de studii

în domeniul PSIHOLOGIE,
„Consiliere psihologică și

educațională’’
2004 -2007 Ciclul I – Studii universitare de licență,
Universitatea „Spiru Haret” din București, Facultatea de
Sociologie – Psihologie
Diplomă de licență
1976 – 1980 Liceul Pedagogic „Emil Bodnăraş” Suceava
Formare continuă:
-Magister XXI – Modulul II – ( 2014)- 25 credite;
-Programul de formare continuă pentru desen – CCD
(2010) – 25 credite;
-Managementul proiectelor finanţate de UE- CCD (20102011) - 25 credite
-Mentalitate şi identitate europeană - CCD (2009) - 25
credite;
-Iniţiere IT şi utilizare AEL - (2009) - 25 credite ;
-Stagiu de formare continuă - Consiliere şi orientare - 24
ore (2008).
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Competenţe şi abilităţi sociale

Limba română
Limba engleză, Limba germană
- spirit de echipă, spirit de iniţiativă, capacitate de adaptare
la medii multiculturale, obţinută
parteneriatului cu Forumul German;

prin

experienţa

- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a
experienţei de mentor şi metodist.
Competenţe şi aptitudini

- receptivitate la nou, putere de muncă în situaţii limită;
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organizatorice

- capacitate de convingere, bune abilităţi de comunicare şi
relaţionare cu cei din jur;
- loialitate, respect, punctualitate, profesionalism;
- iniţiativă în plan educaţional, cultural şi administrativ în
cadrul colectivului şi al instituţiei.

Alte competenţe şi aptitudini

- Licenţiat în psihologie;
- specializată în consiliere psihologică şi educaţională;
- Voluntar în cadrul Organizaţiei „Salvaţi copiii”;
- membru în Consiliul Consultativ al ISJ;
- evaluator la diferite concursuri judeţene şi naţionale;
- organizator al Concursului interdisciplinar organizat de ISJ;
Publicaţii şi proiecte
- autor al Studiului monografic al Şcolii cu clasele I-VIII, Nr.
5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi;
- coordonator al revistei clasei „Un nou început...”
- autor al unor articole în reviste sau broşuri Eco cu ISBN;
- coordonator de proiect LeAF: „Te iubim, pădure!”
- participant activ în cadrul proiectelor: U4Energy, File de
poveste, Codul bunelor maniere etc.

Informaţii suplimentare

-

căsătorită, am o fiică licenţiată, specializată în Resurse
umane.

Clasa a III – a A, 2010

Prima zi de școală – clasa I A,
septembrie 2012
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Numele şi tipul instituţiei
Perioada
Funcţia ocupată
Educaţie şi formare

Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Aptitudini şi competenţe
sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe
tehnice
Alte aptitudini şi
competenţe

CARMEN AFRODITA LUPOAE-NEGREANU
aCarmen11111@yahoo.com
Română
22.03.1963
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
1985-2014
Profesoară fizică
Cursul AEL în domeniul folosirii şi utilizării calculatorului
(programului AEL) de desfăşurare a orelor de curs (Sinevo
2005)
Absolventă a Școlii de pictură - Suceava-1996
Gradul didactic II - 1995
Definitivatul în învățământ – 1990
Absolventă a Facultăţii de Fizică – promoţia 1987Universitatea Bucureşti
Absolventă a Facultaţii de Fizică – promoţia 1987Universitatea Bucureşti

Româna
Engleză (satisfăcător)
Abilitatea de a vorbi liber pe o temă dată unei săli mai mult
sau mai puţin pline de copii sau adulţi.
Abilitatea de a comunica foarte clar informaţia
Abilitatea de a sesiza feet-back-ul şi de a-mi corecta
exprimarea, formularea în funcţie de răspunsul primit.
Abilitatea de a comunica cu copii într-un limbaj accesibil lor
Abilitatea de a organiza foarte bine grupuri de oameni sau de
copii care au de desfăşurat activităţi în grup.
Abilitatea de a folosi calculatorul
Abilitatea de a mă exprima prin desen, dans, joc.
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Numele şi tipul instituţiei
Perioada
Funcţia ocupată
Activităţi şi
responsabilităţi principale

CORNELIA HATNEAN
hatnean_cornelia@yahoo.com
Română
17.09.1959
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
1982-2014
Profesor, grad didactic I, specializarea chimie-fizică
Responsabilităţi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului
Suceava:
-responsabil Cerc pedagogic chimie gimnaziu, zona Rădăuţi –
Siret (din anul 1997);
-profesor metodist la disciplina chimie (1997-2010, 2011-2014);
-membru în Consiliul Consultativ al ISJ Suceava (2010-2011,
2014-2015);
-membru în Comisia judeţeană de chimie (din anul 1997);
-profesor la Centrul de Excelenţă Suceava – disciplina chimie
(2007-2010);
-formator judeţean în consiliere şi orientare (din anul 2007);
-membru în Comisia judeţeană a olimpiadei de chimie (din 1997);
-membru în Comisia judeţeană a Concursurilor de chimie: „Petru
Poni”, „ChimExpert”, „Raluca Rîpan”, s.a.
Resposabilități la nivelul școlii:
-membru în consiliul de administrație al școlii (din anul 2001),
-director adjunct (2003-2011), consilier educativ (2001-2003);
-responsabil al comisiilor: programe și proiecte europene,
verificare a documentelor școlare (din anul 2011);
-membru al comisiilor de: îmbunătățire a paginii web, mobilitate,
asigurarea calității, primirea și recepția bunurilor, licențe.
Alte resposabilități:
-coordonator al programului internațional Eco-Școala (din anul
2005);
-coordonator al programelor LeAF și YRE și coordonator al
Proiectelor: Patrula eco, Litter Less și Water Connects;
-coordonator zonal al Programului LeAF și Eco-școala în jud.
Suceava;
-administrator al blogurilor: chimsuceava.wordpress.com
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Educaţie şi formare

și ecoscoala5radauti.wordpress.com.
-Cursuri de formare pentru profesorii metodiști - martie 2013;
-Atestat de membru în Corpul experților în educație - mai 2012;
-Atestat de formare continuă a personalului didactic în cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/61839 intitulat „Privim către
viitor” - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a
chimiei e-Chimie, desfășurat în perioada octombrie-noiembrie
2011, credite TIC + 25 credite în domeniul specialității;
-Atestat formare platforma INSAM, CCD Suceava, 2011, CCD
Suceava;
-Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Instruirea
în societatea cunoașterii”, desfășurat iulie-octombrie 2010, în
cadrul proiectului POSDRU/ 19/1.3/G/16431 intitulat „Formarea
profesională în educație în contextul dezvoltării societății
cunoșterii în regiunea NE”, CCD Suceava, 25 credite;
-Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Mentalitate
și Identitate Europeană”, 2008, CCD Suceava, purtător a 25
credite;
-Atestat de formare continuă a personalului didactic: „DeCeE”,
2008, CCD Suceava, 15 credite;
-Atestat de formare continuă a personalului didactic: „PAIDEIA”,
„Modul I”, 2006, CCD Suceava, purtător a 30 credite;
-Cursuri de formare continuă „Utilizarea eficientă a mijloacelor
de învăţământ în laboratoarele de fizică şi chimie”, organizat de
CCD „Gheorghe Tofan”, Suceava, cu durata de 24 ore, decembrie
2007- ianuarie 2008;
-Cursuri de formare în „Consiliere şi orientare”, 2007;
-Cursuri de formare continuă PAIDEIA, Modulul I, 2007;
-ECDL (2005 - 2008);
-Cursuri de formare profesională, cu durata de 36 ore, în perioada
octombrie-noiembrie 2005, privind pregătirea în vederea utilizării
AeL şi a elaborării materialelor educaţionale;
-Cursuri de iniţiere în management, cu durata de 50 ore, în
perioada martie-aprilie 2005;
-Cursuri de formare continuă-modulul „Metode şi tehnici active
de învăţare”, cu durata de 25 ore-noiembrie 2004 şi modulul
„Managementul clasei”, cu durata de 12 ore-mai 2005;
-Cursuri intensive de iniţiere operare pe calculator, în anul 2000;
-Perfecţionarea profesorilor metodişti organizată de Casa
Corpului Didactic Suceava, în anul şcolar 1997-1998;
-Gradul didactic I în învăţământ, 1997;
-Gradul didactic II în învăţământ, 1993;
-Perfecţionare specializarea chimie, în anul şcolar 1990-1991;
-Definitivatul în învăţământ, 1985;
-Facultatea de chimie, Universitatea „Al.I. Cuza”, specializarea
chimie-fizică, 1982.

55

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume DANIEL HRENCIUC
Fax(uri) E-mail(uri) hrenciuc@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 17 noiembrie 1968
Sex Masculin
Experienţa profesională
20 ani vechime în învăţământul preuniversitar
1 an vechime în învățământul universitar
10 ani vechime în cercetarea ştiinţifică
5 ani vechime în funcţie de conducere
Aprilie 2006- 2009, ISJ Suceava, inspector şcolar geneal
adjunct
2009- 2010, director coordonator Direcţia Judeţeană de
Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava
Septembrie 1995 –martie 2006
Şcoala cu cl. I-VIII „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi nr. 7, Suceava
Profesor titular la disciplinele istorie şi cultură civică, angajat
prin Concursul Naţional de titularizare a cadrelor didactice în
învăţământ (iulie 1995)
Predarea obiectelor istorie şi cultură civică, coordonarea unor
colective de elevi în calitate de profesor diriginte
Aprilie 2004 – 2010
Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Filiala Iaşi a
Academiei Române, Bulevardul Cuza Vodă, nr. 46, Iaşi
Cercetare ştiinţifică
Cercetător ştiinţific gradul III al Academiei Române, angajat
prin concurs
- Participarea la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice interne şi
internaţionale
- Stagii de cercetare în arhive şi biblioteci din România,
Polonia, Ungaria, Republica Moldova
- Publicarea de articole şi recenzii în reviste ştiinţifice
de specialitate acreditate de către CNSIS
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Calificarea / diploma obţinută
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă
Limba străină cunoscută
Competenţe şi abilităţi sociale

1998-2003 studii doctorale
Doctorat specializarea istoria contemporană universală cu
teza : „Relaţiile româno – polone în etapa 1918 -1934”
1990-1995 studii universitare
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
Specializarea istorie
Istoria
Istoria contemporană universală
Doctorat
Superior
Cursuri de management în educaţie organizate de către ISJ
Suceava, ISJ Constanța, ISJ Galați, ISJ Mureș, ISJ Hunedoara.
Studii postuniversitare în management 2007-2009,
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Cursuri de formare profesională pe calculator cu durata de 36
de ore în cadrul Şcolii „Bogdan Vodă” Rădăuţi, în perioada
31.X.2005 - 4XI.2005 având ca obiectiv pregătirea în vederea
utilizării Ael şi pregătirea în vederea elaborării materialelor
educaţionale pentru AeL
Stagiu de perfecţionare la Universitatea Jagellonă, Cracovia,
Polonia acordată în urma unui concurs de proiecte de către
Fundaţia „Queen Jadwiga” de la Universitatea Jagellonă din
Cracovia, Polonia în perioada 01-31 ianuarie 2006 sub
coordonarea prof. univ. dr. hab. Andrzej Pankowicz,
Universitatea Jagellonă din Cracovia
Stagii de perfecţionare în management 2008, Polonia
(Centrul de Formare al Cadrelor Didactice din Czudec,
Rszesow)
Participare la proiectul „Copii Bucovinei” iniţiat de către
Consulatul Republicii Polone la Bucureşti şi ISJ Suceava
Limba română
Limba engleză – mediu
Limba franceză – mediu
- membru în Colegiul Director al Societăţii pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina – responsabil cu
organizarea activităţilor pentru tineret, 2007
- Organizarea de activităţi culturale specifice vizând
conservarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a românilor din
regiunea Cernăuţi în colaborare cu societăţile culturale ale
românilor din regiunea Cernăuţi şi a Consulatului General al
României din Cernăuţi, Ucraina.
- membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România,
Filiala Suceava
Membru Asociația Germaniștilor din România
Membru Asociația de Studii Baltice și Nordice, Universitatea
Valahia, Târgoviște
- Cordonator al Colegiilor de redacţie (elevi şi profesori) al
revistelor „Historica” (1998-2000) şi „Generaţii” (2001-2003)
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

de la Şcoala „Bogdan Vodă”, Rădăuţi
- Redactor responsabil al revistei „Cetatea de Scaun”, Suceava
(2004-2005), revista profesorilor de istorie din judeţul
Suceava)
Colaborări la publicaţii ştiinţifice: „Analele Bucovinei”
(Centrul de Studii „Bucovina” Rădăuţi-Filiala Iaşi a
Academiei Române), „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi- Chişinău
- Bucureşti), „Revista de Istorie” (Institutul de Istorie al
Academiei Române „Nicolae Iorga” Bucureşti), „Valahian
Journal of Historical Studies” (revista Facultăţii de Istorie a
Universităţii „Valahia” din Târgovişte), Europa XXI (revista
Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi),
„Magazin Istoric” şi „Dosarele Istoriei” Bucureşti.
Colaborări în presă:
„Gazeta de Bucovina” (publicaţie a Consiliului Judeţean
Suceava), „Septentrion” (revista Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina) „Ţara Fagilor” (revista
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în BucovinaFiliala Suceava) şi „Crai Nou” (ziar independent) Suceava
Colaborări în presa comunităţilor etnice „Polonus”
(revista Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski”,
Suceava.
Organizarea şi supervizarea de activităţi culturale:
- membru în Colegiul Director al Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina – responsabil cu organizarea
activităţilor pentru tineret
- consilier educativ activăţii curriculare şi extracurriculare–
Şcoala „Bogdan Vodă” Rădăuţiș proiectarea, organizarea şi
supervizarea activităţilor culturale de către colectivul de
profesori şi elevi ai Şcolii „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Suceava
(2003-2004)
- reprezentarea Şcolii „Bogdan Vodă” Rădăuţi, la activităţile
cultural educative organizate la nivel de municipiu/ judeţ
- metodist al ISJ Suceava la disciplina Istoria şi Tradiţiile
minorităţilor naționale ( 2003-2005)
- îndrumarea şi controlul activităţilor organizate de către
instituţiile şcolare aparţinând minorităţilor naţionale la nivelul
judeţului Suceava
- participarea la cercuri metodice şi sesiuni științifice
organizate de către ISJ
- responsabil aria curriculară Om şi Societate la Şcoala
„Bogdan Vodă”, Rădăuţi (1998 -2005)
- membru în Consiliul pentru Curiculum al Şcolii „Bogdan
Vodă”, Rădăuţi, Suceava (1998 -2005)
- coordonarea activităţilor ariei curriculare Om şi Societate
(1998-2005)
- membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii „Bogdan
Vodă”, Rădăuţi, Suceava (2003-2004)
- consilier local în Consiliul Local al municipiului Rădăuţi
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Competenţe şi aptitudini
tehnice
Informaţii suplimentare

2008- 2012
- preşedinte al Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului
Local al municipiului Rădăuţi, 2008- 2012
- vicepreşedinte Comisia Paritară organizată la nivelul ISJ
Suceava, 2006-2009
- vicepreședinte al Consiliului de Administraţie al ISJ
Suceava, 2006-2010
folosirea şi utilizarea uzuală a PC-ului: lucru în Word, Power
Point, Participarea la cursuri de iniţiere şi operare calculator
Referinţe
conf. univ. dr., Florin Pintescu, Universitatea „Ştefan cel
Mare”, Suceava, tel. 0744/912376
prof. univ. dr., Stefan Purici, Universitatea „Ştefan cel Mare”,
Suceava, tel. 0740/869075
Distincţii şi premii obţinute
Diploma ISJ Suceava pentru promovarea limbii polone în
satele şi comunele din judeţul Suceava locuite de etnici poloni
Menţiune din partea ISJ Suceava obţinută împreună cu elevii
din colegiul de redacţie al revistei „Generaţii” a Şcolii
„Bogdan Vodă” la faza judeţeană a Concursului de reviste
şcolare
Premiul Fundației Culturale a Bucovinei, secțiunea Istorie
(2007; 2009).
Lucrări şi studii ştiinţifice:
18 cărţi publicate: Autor la 16 cărţi şi coautor la două;
70 de articole ştiinţifice publicate dintre care 53 publicate în
reviste acreditate de către Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior- CNSIS;
- 18 articole publicate în străinătate (Polonia, Ucraina,
Republica Moldova, Ungaria);
- 60 articole publicate în ţară;
-participare la 52 simpozioane ştiinţifice naţionale şi
internaţionale cu 42 de comunicări ştiinţifice;
- stagii ştiinţifice de cercetare în arhive şi biblioteci din
România, Polonia, Ucraina, Republica Moldova, Ungaria;
- stagiu de perfecţionare la Universitatea Jagellonă din
Cracovia, Polonia obţinut prin concurs în perioada 01.2006 31.2006 sub coordonarea profesorului universitar doctor
habilitat Andrzej Pankowicz de la Universitatea Jagellonă
din Cracovia.
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Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia ocupată
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare

ANCA IRINCIUC
stefanirinciuc@yahoo.com
Română
17.03.1979
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
2008-2014 Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă”
Rădăuţi
2000-2008 Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Gheorghe
Popadiuc” Rădăuți
1999-2000 Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Rădăuți
1989-1999 Şcoala Specială Rădăuți
Profesor învăţământul primar şi preşcolar
- responsabil - Comisia de şcolarizare şi frecvenţă
- responsabil - Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor
- membru - Comisia cu probleme de perfecţionare
- membru -Comisia de organizare a serviciului pe şcoală
- membru - Comisia pentru prevenirea delicvenţei
- membru - Comisia de protecţie socială
- master în Managementul Instituţiilor Educaţionale-20102012
- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei - specializarea
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - 2008
- Colegiul Universitar de Institutori - direcţia de studiulimba engleză - 1999-2002
- Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”-Suceava 1993-1998
Certificat- EU-MAGIC - Effective Use of Modern
Techonology And Games In Classrooms, Charles
University in Prague, Faculty of Education- aprilie 2012
First Certificate in English, Cambridge ESOL Entry
Level Certificate in ESOL International, februarie 2012
Certificat de participare - „Restructurarea sistemului de
formare continuă a personalului din învățământul
preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite
profesionale transferabile” ID 3777-Suceava, martie
2012
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Atestat - Intel-Teach-Instruire în societatea cunoaşterii
- mai- iunie 2011
Certificat de formare profesională - Educaţie plasticăC.N.F.P, prin CCD Suceava, 2011
Certificat - Dezvoltarea personală a elevului - Demers
didactic creativ - AÎIC, prin CCD Constanţa, februarie
2011
Atestat - Managementul proiectelor europene -C.N.F.P,
prin CCD Suceava-2010
Atestat - Mentalitate şi identitate europeană - C.N.F.P,
prin CCD Suceava-martie-iunie 2009
Certificat de participare - Educaţie pentru mediu prin
intermediul programelor şi proiectelor - prin CCD
Suceava, noiembrie - 2008
Atestat - Educaţie economică şi antreprenorială
eficientă - C.R.E.E Bucureşti în parteneriat cu ISJ
Suceava – noiembrie 2008 – februarie 2009
Certificat de absolvire - Curs de formare pentru
ocupaţia de formator – S.C. INFOEDUCAŢIA S.R.L.
Iaşi, prin ISJ Suceava - aprilie-mai 2008
Adeverinţă - Stagiu de formare - Consiliere şi orientareprin CCD Suceava-2008
Atestat - Iniţiere IT şi utilizare AeL - SIVECO România
- 2007-2008
Adeverinţă - Educaţie civică în învăţământul primarnoiembrie 2005
Certificat - Curs de formare în educaţie pentru
sănătate - fundaţia ,,Tineri pentru tineri” în colaborare cu
MEC – iunie 2005
Certificat - program de training –Devieri de conduită la
copii- Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România - martie
2005
Adeverinţă - Tehnici de lectură - CCD Suceava - iunie
2004
- profesor în învăţământul primar şi preşcolar;
- ocupaţia de formator.
-

Calificarea / diploma
obţinută
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Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Numele şi tipul instituţiei
Perioada

Educaţie şi formare

Calificarea obținută
Cursuri de formare

COCA MÂNDRILĂ
coca_mandrila2000@yahoo.com
Română
22.03.1963
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți

Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
40 de ani experiență
“Experiența este cel mai dur profesor, pentru că întâi îți dă
testul și apoi îți spune care era lecția.” V.S. Law
Grădinița cu program prelungit nr.1 Rădăuți perioada de 7 ani
– educatoare
Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 Rădăuți perioada - 7 ani –
învățătoare
Școala gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți - 26ani –
învățătoare
„Orice om capătă două feluri de educație: una pe care i-o dau
alții, alta mult mai însemnată pe care și-o dă el însuși.”
S. Smiles
Studii - Liceul Pedagogic de 5 ani Botoșani
Învățătoare
Magister II Management și comunicare
Educația economică și anteprenorială eficientă
Mentalitate și identitate europeană
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat/
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia ocupată
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele și adresa
angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele și adresa
angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată

DIMITRIE ROMAN
dimitrie_roman@yahoo.com
Română
22.10.1947
Profesor de educaţie plastică pentru învăţământ
gimnazial şi liceu
1981 – prezent
profesor de educaţie plastică, gradul didactic
- responsabil Aria curriculară Arte
- responsabil cu activitatea de perfecţionare şi Aracip
- metodist şi membru în Consiliul consultativ al
disciplinei Arte plastice la I.S.J. Suceava;
- lider de sindicat.
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi, nr. 7
Educație
01.09.1989- 31.08.1997
Director, profesor de educaţie plastică gradul didactic I
- metodist al ISJ Suceava
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Rădăuţi, str. Horea, nr. 4
Educație
01.09.1997 – 31.08.2012
Profesor de educaţie plastică gradul didactic I
- responsabil Aria curriculară Arte
- membru în Consiliul de administraţie;
- responsabil Comisia metodică a profesorilor din ariile
curriculare Arte şi Educaţie fizică
- metodist şi membru în Consiliul consultativ al
disciplinei Arte plastice la I.S.J. Suceava
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, str.
Calea Bucovinei, nr.5
Educație
01.09.1971 – 31.08.1989
Director, profesor de educaţie plastică gradul didactic I
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Activităţi principale
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activităţii
Educație și formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţămân
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

- metodist al I.S.J.Suceava
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Dorneşti, jud. Suceava
Educație
1978 – 1981
Diplomă de licenţă în Arte Plastice
Specializarea Muzeologie, Profesor de desen
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
Bucureşti
1968 – 1971
Diplomă de absolvire
Profesor de desen
Institutul Pedagogic de 3 ani din Iaşi

Limba română
Limba franceză(B1), limba rusă(B2)
- spirit de echipă, spirit de iniţiativă, capacitate de
adaptare;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a
experienţei de metodist.
- receptivitate la nou, putere de muncă în situaţii limită;
- capacitate de convingere, bune abilităţi de comunicare
şi relaţionare cu cei din jur;
- loialitate, respect, punctualitate, profesionalism;
- iniţiativă în plan educaţional, cultural şi administrativ
în cadrul colectivului şi al instituţiei.
- metodist al ISJ Suceava;
- membru în Consiliul consultativ al disciplinei Arte
plastice la I.S.J. Suceava;
- mentor practică pedagogică;
- evaluator la Concursul interdisciplinar organizat de
I.S.J. Suceava.
Nu
În anul 2007 am obţinut Diploma „Gheorghe Lazăr”
clasa I pentru preocupări deosebite în domeniul inovării
didactice din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile
obţinute cu elevii la olimpiade şi concursuri
internaţionale şi naţionale şi implicare deosebită în
activitatea educativă din şcoală şi din cadrul comunităţii.
În anul 2006 am obţinut Diploma de Excelenţă cu
ocazia Zilei Mondiale a Profesorului, pentru rezultate
deosebite obţinute în procesul instructiv-educativ din
anul şcolar 2005-2006.
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Realizarea frescei din biblioteca școlii

Activitate demonstrativă la cercul pedagogic
în cabinetul de educație plastică
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Curriculum vita e

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data nașterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcția ocupată
Numele şi adresa angajatorului

EMILIA-MARIA MITRIC
emilia_m59@yahoo.com
Română
15.11.1959
Învățământ

1986 - prezent
Profesor de Limba şi literatura română
1999- prezent, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan
Vodă”, Rădăuţi//Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”,
Rădăuţi;
1998-1999, Colegiul Agricol „Andronic Motrescu”,
Rădăuţi;
1990-1998, Şcoala cu clasele I-VIII Dorneşti şi Şcoala cu
clasele I-VIII Nr.2, Rădăuţi;
1986-1990, Şcoala cu clasele I-VIII Voitinel;
Activităţi şi responsabilităţi • 2009-2012 Membru în Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii;
principale
• 2008-2010 Responsabil Comisia de redactare a revistei
„Generaţii”;
• 2008-2011 Responsabil Comisia de orientare şcolară şi
profesională;
• 2008-2014 Responsabil Cercul pedagogic Rădăuţi 1;
• 2005-2010 Responsabil probleme educative clasele VVIII;
• 2005-2010 Membru în Consiliul de administraţie al şcolii;
• 2002-2014 Responsabil Aria curriculară „Limbă şi
comunicare”;
• 1991-1997; 2002-2008 Responsabil Catedra de limba şi
literatura română;
• 2010 -2014 Secretar al Consiliului profesoral.
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Rezultate la etapa națională
a olimpiadelor şi
concursurilor școlare

1981 – 1986
LICENŢIAT filologie
Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filologie
• Definitivare în învăţământ, sesiunea septembrie 1988;
• Obţinerea Gradului didactic II în învăţământ, sesiunea
august 1996;
• Promovarea probelor de examen pentru obţinerea
Gradului didactic I în sesiunea 1998-2000;
• Susţinerea gradului didactic I în învăţământ, mai 2000;
• Cursul de formare pentru profesorii de Limba şi
literatura română, „Didactica limbii şi literaturii române
în viziune integrată. Expunerea orală”, ianuarie-martie
2003;
• Seminarul de formare „Managementul clasei”, 2004,
C.C.D;
• „Metode şi tehnici active de învăţare”, 2004, C.C.D;
• „Metode interactive în studiul limbii române” - activitate
demonstrativă în cadrul Cercului pedagogic, martie
2006;
• Cursul de formare continuă „Consiliere şi orientare
şcolară”, C.C.D., octombrie 2006;
• Programul de formare continuă pentru cadrele didactice
din învăţământul preuniversitar PAIDEIA, Modulul I „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii
didactice”, iunie 2007;
• Programul de formare continuă „Programul naţional de
dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor
didactice (DeCeE)”, octombrie-noiembrie 2008;
• Programul de formare continuă „Mentalitate şi identitate
europeană”, martie-iunie 2009;
• Cursul de formare „Competenţe cheie T.I.C. în
curriculumul şcolar”;
•
Programul de formare „Consilierea şi orientarea în
carieră a tinerilor” desfăşurat în cadrul proiectului
ACTIV - 2012-2013;
• Cursul de formare „Predarea inovativă a limbii române
în societatea cunoașterii – noiembrie 2014”.
• Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română:
- Premiul al II-lea: 2006, Premiul al III-lea: 2007, 2009,
2011; Premiul special: 2008 (2), 2012; Diplomă de
excelență 2008 (2), 2011; – Mențiune 2009; Diplomă de
participare 2011;
• Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață":
- Premiul special 2014
• Concursul
Naţional
„Cultură
şi
Spiritualitate
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Românească” 2011:
- Premiul al III-lea, Mențiune (2) și Premiul special;
• Concursul Naţional ”Comunicare.ortografie.ro” 2011 2014
- Premiul I (8), Premiul al II-lea (12), Premiul al IIIlea (17), Mențiuni (14)
• Concursul Interjudeţean „Mihai Eminescu”-Brăila 2011
- Mențiune (2)
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Competenţe şi abilităţi sociale
şi organizatorice

Limba franceză (B1)
Limba engleză (A1)
o Membru în Grupul de lucru coordonat de MECTS
pentru alcătuirea subiectelor la etapa judeţeană a Olimpiadei
de limbă, comunicare şi literatură română (gimnaziu), ediţia
2011;
o Membru în Comisia de organizare a etapei naţionale
a Olimpiadei de limba şi literatura română şi a Concursului
naţional „Ionel Teodoreanu”, 2008, a Concursului „Cultură şi
spiritualitate românească” 2011; membru în Comisia de
redactare a Portofoliului olimpiadei;
o Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a
etapelor județene ale concursurilor naționale: „Cultură şi
spiritualitate românească”, ediţia 2011, „±Poezie”, ediţia
2010 și în Comisia de organizare a etapei locale - 2011, 2013
o Membru în lotul de pregătire a elevilor participanţi la
etapa naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura română, a
Concursului naţional „Ionel Teodoreanu”: 2006, 2007, 2008,
2009, 2011, 2012 și a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de
viață”, 2014;
o Membru în Comisia de organizare a tezelor cu
subiect unic / evaluării naționale 2006-2014;
o Membru în Comisia pentru evaluarea nivelului de
cunoaştere a limbii române de către cetăţenii care au dobândit
statutul de refugiat în România şi copiii lor, 2008-2011;
o Membru ANPRO (Asociaţia profesorilor de limba şi
literatura română „Ioana Em. Petrescu”);
o Profesor evaluator în comisiile: Capacitate/ Teste
naţionale/ Teze cu subiect unic/ Evaluare naţională, perioada
1999-2014;
o Profesor evaluator la Olimpiada de limba şi literatura
română , etapa locală, 2001-2014 şi etapa judeţeană, 20072010; 2014 și la Concursul ,,Ionel Teodoreanu”, etapa locală,
2005-20011, etapa judeţeană, 2007-2010;
o Profesor evaluator la Concursul „Cultură și
spiritualitate românească” – etapa județeană: 2012,2013,
2014;
o Profesor evaluator la Concursul naţional „±Poezie”,
etapa locală, 2007-2012, etapa judeţeană, 2007-2010,
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Olimpiada de lingvistică – 2013-2014 (etapele locală și
județeană)
o Profesor evaluator la Concursul „Comunicare.
Ortografie.ro”, etapa judeţeană, 2011, 2012, 2013, 2014 și
profesor organizator - 2014
o Participare, în calitate de profesor îndrumător al
elevilor premiaţi la etapa naţională, la „Gala olimpicilor
suceveni”, 2009, 2011 şi la „Serbarea performanţei şcolare”,
2009, 2011, 2012;
o Participare la „Campania Globală pentru Educaţie”,
ediţia 2011;
o Participare la Proiectul Naţional „Let’ s do it
România!”, 2010;
o Voluntar în cadrul Organizației „Salvați copiii!”

Clasa a VIII-a B, profesor diriginte Mitric Emilia
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail
Naţionalitate(-tăţi)
Data nașterii
Locul de muncă vizat
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii
Educaţie şi formare
Calificarea obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma
obținută
Numele și tipul
instituției de învățământ
Perioada
Calificarea / diploma
obținută

RADU-GHEORGHE MUNTEANU
rdangelica@yahoo.com
Română
09 martie 1979
Profesor Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi
Disciplina educaţie fizică şi sport
2006-prezent
Profesor educaţie fizică şi sport
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi, nr.7
2002-2006
Profesor specializarea atletism
Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi, str.Gen.Iacob Zadik, nr.37
Sport de performanţă
Gradul didactic I (2012)
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi
Ianuarie – martie 2014
Utilizarea avansată a instrumentelor TIC
CCD SUCEAVA
Ianuarie – aprilie 2013
Limba engleză în predarea altor discipline, în activităţi formale
şi nonformale
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Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea / diploma
obținută
Numele și tipul instituției
de învățământ
Perioada
Calificarea obținută
Numele și tipul instituției

CCD SUCEAVA
7.09.2012
EXPERT ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA
30.07.2012-01.09.2012
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-180 ore-60 credite
ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA
02.08-09.08-2012
Mentor
SC TRAINING & TEACHING CENTER
august 2012
Formator
SC TRAINING & TEACHING CENTER
Iunie-iulie 2012
TEHNICI DE COMUNICARE ȘI NEGOCIERE-TCN
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
31.01-13.02.2011
Manager sportiv
SC.INFO EDUCAŢIA SRL IAŞI
2002-2004
Diploma de master (2004)
Specializarea: Management în sport
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi
1998-2002
Diploma de licenţă în Educaţie Fizică şi Sport, specializarea
Educaţie Fizică şi Sport (2002)
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi
1993-1997
Diploma de bacalaureat (1997)
Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,
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de învățământ
Cursuri de formare,
stagii de perfecţionare şi
specializare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
sociale
Alte competenţe şi
aptitudini
Apartenenţă
profesională
Anexe

Suceava
2008 stagiul de formare continuă - activitatea „Consiliere şi
orientare” Casa Corpului Didactic „Gheorghe Tofan” Suceava

Limba română
Limba engleză – nivel de bază
Limba franceză – nivel de bază
Spirit de iniţiativă şi independenţă obţinută din activităţile
desfăşurate după cum urmează:
Organizarea diferitelor cupe şi campionate la nivelul şcolii,
oraşului, zonei Rădăuţi
Membru în Comisia de organizare a ONSŞ Rădăuţi - cros, tenis
de masă
Capacitatea de a motiva oamenii, capacitatea de a lucra eficient
sub stres, atitudine non-discriminatoriu, flexibilitate crescută
Domeniul activităţilor ONG-urilor: Salvaţi Copiii, Habitat
pentru Umanitate
Programe sociale: implicare activităţi de voluntariat
Membru Salvaţi Copiii, membru al Asociaţiei Sportive de
Atletism
Activitate ştiinţifică: articole, participări la simpozioane

Campioni județeni – tetratlon atletic
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției

Educaţie şi formare
Activitate profesională

SORIN ONCIUL
Română
24.04.1959
Profesor la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Disciplina educaţie fizică şi sport
1981 – prezent
Profesor de educație fizică și sport
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Completări la Liceul Agricol Rădăuți (1982 - 1985) și la
Școala Specială Rădăuți (din anul 2000)
Facultatea de Educație fizică și Sport, Universitatea „Ștefan
cel Mare” Suceava, promoția 1981
împreună cu profesorii de specialitate, am contribuit la
modernizarea continuă a bazei sportive și asigurarea
condițiilor optime pentru desfășurarea orelor de educație
fizică; prin acțiuni de dotare și autodotare s-a asigurat
echipamentul necesar desfășurării activităților sportive;
în cadrul comisiilor metodice am susținut la disciplina
Educație fizică lecții demonstrative în scopul perfecționării de
specialitate;
în fiecare an am inițiat și realizat activități extrașcolare
cu elevii: concursuri și competiții sportive, excursii și
drumeții, tabere, discoteci, pationar;
am pregătit patrulele școlare de circulație obținând
rezultate remarcabile la nivel local, județean și național;
am asigurat pregătirea suplimentară a elevilor pentru
concursuri și competiții sportive (atletism, ciclism, tenis de
masă, șah, etc.);
am făcut parte din Ansamblul de dansuri populare al
Casei de Cultură Rădăuți, participând la toate spectacolele
organizate;
la nivelul școlii am pregătit formația de dansuri populare
obținând numeroase premii la nivel local, zonal și județean;
ca profesor diriginte m-a preocupat educarea și formarea
elevilor în spiritul colegialității, corectitudinii și a respectului
față de muncă.
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Tipul activităţii
Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Principalele subiecte și
calificări însușite
Numele calificării primite
Nivelul în cadrul clasificării
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Principalele subiecte şi
calificări însuşite

DANIELA GEORGETA NANU
dana_sbiera@hotmail.com
Română
15.04.1980
Învățământ
Septembrie 2009- August 2010: profesor de germană la Şcoala cu
clasele I -VIII „Petru Mușat”, Siret
Septembrie 2010-2013: profesor de germană la Colegiul Tehnic
Rădăuţi
Septembrie 2014 - prezent: profesor de germană la Școala
Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Martie 2010 - prezent: traducător liber-profesionist, autorizat de
Ministerul Justiţiei (Aut. Nr. 28242) pentru limbile germană și
engleză
Învăţământ
2009-2011
Master „Teoria și practica traducerii” – secția germană la
Universitatea „Ștefan cel Mare” – Suceava
2002-2008
Studiu de tipul MAGISTER, specializările: Ştiinţe Politice, Studii
Americane și Literatură Germană Modernă, Universitatea Philipps
din Marburg, Germania
Relații internaționale, Sistemul politic al Germaniei, Studii
europene, Teorie și filozofie politică, Politica comparată; Literatura,
Istorie și civilizație americană; Literatura germană modernă;
Politolog; Filolog
Învățământ la zi
2008
Diploma „Magister”, nota de absolvire 1,8 (sistem de notare
descendent de la 6 la max. 1)
1998-2002
Germanistică și Anglistică, cursuri de zi
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi; Facultatea de Litere
Limba și literatura germană și engleză; Literatura comparată;
Teoria literaturii; metodica predării limbilor străine, pedagogie și
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Perioada
Numele calificării primite
Burse

Publicații

Limba maternă
Limba străină cunoscută
Nivel European
Limba germană
Limba engleză
Competențe și aptitudini
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Activități extracuriculare

psihologia copilului
2002
Diploma de licență, media 9,50 - Filolog/Traducător
Octombrie 2001- Martie 2002: Bursă în Germania în cadrul
programului Socrates
1-21 August 2010 - Bursa Bezirk Schwaben/Bukowina Institut
(Augsburg)
2009-prezent: Diverse burse pentru cursuri de formare profesională
metodico-didactică organizate de Institutul Goethe în România
(Gura Humorului, Mediaș, Eforie Sud, Botoșani, Vulcan, Sinaia,
Brașov)
22-28 Iulie 2012: Bursă în Germania la Academia pentru Pregătirea
Personalului Didactic din Dillingen, landul Bavaria, acordată cu
sprijinul Centrului de Formare al Profesorilor de Limba Germană
din Mediaș
29 Iulie-11 August 2012 – bursa Goethe Institut în Germania:
„Două orașe hanseatice: Rostock și Bremen”
Fremdheit im Spannungsfeld von Faszination und Angst am
Beispiel von Thomas Manns Tod in Venedig. în: Critical
Discourse and linguistic variation. New investigation perspectives:
receptions, analyses, openings. First edition, September 8-9, 2011,
Suceava, România, pp. 244-248.
Identitatea lexicală și morfologică a limbii române în contextul
multilingvistic european. Consonanţe și disonanţe. I. Verbul.
Editura de Gina Maciucă, Ştefan cel Mare University Press 2011.
Verbul în limba germană, pp. 153-194.
Limba română
Înțelegere
Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs Exprimare
Ascultare
Citire
conversație
oral
scrisă
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
Comunicativitate, angajament, flexibilitate, spirit de echipă,
capacitate de convingere și mediere; adaptibilitate, spirit de
inițiativă
Spirit de echipă, aptitudine de coordonare; abilitatea de a lucra în
condiții de stres prelungit; capacitate de analiză și sinteză
Operare PC:
- pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Outlook.
- SPSS - program de evaluare statistică
- Membru al Asociației Profesorilor de Germană din România
(2009-prezent)
- Membru al Asociației Traducătorilor din România (2009-prezent)
- Membru al comisiei mixte de promovare a limbii germane în
învățământul preuniversitar din România (2011-prezent)
- Membru al Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare a
Olimpiadei Naționale de Limba Germană Modernă 2011, 2012 și
2013
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare

CRISTINA MARILENA NICHITEAN
cristinanichitean@gmail.com
Română
24.10.1979
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
Învățământ primar

2012- prezent
Profesor în învățământul primar
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
septembrie 2009 - august 2012
Profesor de limba română/ limba engleză
Colegiul „Andronic Motrescu”, Rădăuți
Reprezentant al colegiului la Cercul de proiecte
internaționale, Fălticeni, 2010 Participări cu elevii la
Concursul de eseuri Shakespeare School, 2009, 2010, 2011
Membru în comisia de redactare a pliantelor de promovare a
școlii
Organizator, coordonator și evaluator al concursulul „Teste
din poveste” în parteneriat cu Asociația pentru promovarea
lecturii, 2013
Profesor coordonator de proiect („Pădurea este Viața”) în
programul mondial Learning About Forests, LeAF 2012
Liceul Pedagogic .„Mihai Eminescu”, Suceava-1999
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, specializarea
Română-Engleză - 2003
Universitatea
„Blaise
Pascal”,
Clermont-Ferrand/
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca: master
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Nivel de clasificare
naţională sau internaţională
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivel de clasificare
naţională sau internaţională
Informații suplimentare

Literatură Comparată, „Istoria ideilor, istoria imaginilor”2005
Definitivat în învățămât: august 2011
25 CPT
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, cursuri
de formare „Școala incluzivă-Șansa fiecăruia”
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, cursuri de
formare „Magister”, Modulul I - Proiectarea, organizarea
și evaluarea activității didactice
30 CPT
Articole, publicații: „Împrietenire cu aripi”/ Daniel
Turcea, „De la poezie la Cuvânt”, „Renașterea”, ClujNapoca, mai 2002/ iunie 2003; Traducător vol.
„Personalita` romene in Italia”, Violeta P. Popescu,
edizioni Dell` Arco, Milano, 2007
Competențe lingvistice: Engleză - nivel C2, Franceză,
Italiană- nivel B2

Expoziția de iarnă, clasa a II-a,
înv. Cristina Marilena Nichitean

Prietenii personajelor, clasa a II-a
înv. Cristina Marilena Nichitean
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada și numele
angajatorului

GABRIELA RAMONA ROTELIUC
gabriela_ramona@yahoo.co.uk
Română
17.09.1981
Şcoala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți, Suceava
Educaţie-învăţământ
•
1 septembrie 2014-prezent
Profesor pentru învăţământul primar, titular, gradul II
Școala Gimnazială,,Bogdan Vodă” Rădăuți
•
1.09.2013-31.08.2014
Profesor pentru învăţământul primar și preșcolar, detașat
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Popadiuc” Rădăuți
•
Septembrie 2007 - august 2013
Învățătoare titulară Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu”
Dumbrăveni, Suceava
• 2003-2007
învățătoare titulară Şcoala cu clasele I-VIII Calafindeşti,
Suceava

Tipul activităţii
Activităţi şi responsabilităţi
principale

• 2001-2003
învățătoare Şcoala cu clasele I-VIII Şerbăuţi, Suceava
Învăţământ
-

predarea-învăţarea şi evaluarea centrată pe elev, urmărind
formarea creativă şi armonioasă a personalităţii acestuia;
-respectarea şi aplicarea personalizată a curricumului şcolar,
întocmirea atentă a planificărilor anuale şi semestriale;
organizarea de activităţi de învăţare variate, adecvate
obiectivelor propuse, în diferite forme-frontală, individuală,
pe echipe, prin abordarea metodelor active de învăţare,
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Diploma obținută

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Diploma obținută
Perfecţionare şi formare
continuă a personalului
didactic

metodelor moderne şi respectându-se particularităţile
psihoindividuale ale copilului.
organizarea de activităţi extraşcolare, participarea la
diverse expoziţii;
predarea-învăţarea limbii engleze prin cântec, joc şi
poezie în cadrul disciplinelor opţionale la clasele primare;
susţinerea în cadrul comisiei metodice de lecţii
demonstrative şi referate, implicarea activă în diferite proiecte„Eco-școala”, ,,Lumea magică a cărții”;
participarea la perfecționări şi formări continue a
personalului didactic;
confecţionarea de material didactic pentru amenajarea
sălii de clasă, pentru diverse activităţi de învăţare, respectând
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor;
colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru
organizarea unor activităţi cultural-artistice, parteneriate, proiecte
educative;
elaborarea revistei clasei ,,Stropi de viață”;
participarea la concursuri: ,,Winners”, „In memoriam”,
„Pământ - suflet și culoare”, „Mărțișorul - tradiție și simbol”,
„Datini străbune”, „Euroșcolarul - Micul creștin”.
• 2001 – 2005
- Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de IstorieGeografie, specializarea Geografie - Limba Engleză
- Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Diplomă de licență, cu titlul de licențiat în Geografie-Filologie
(Limba străină engleză)
- nivel universitar
• 1996-2001
Liceul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” Suceava
Diplomă de bacalaureat, atestat profesional de învăţător –
educatoare
• 2007
- Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Certificat de obţinere a gradului didactic II (învăţători)
•

2003
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Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Certificat de obţinere a definitivării în învăţământ ( învăţători)
• Iulie-octombrie 2013
- Program de formare - ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor
de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din
clasele I-IV”
• Septembrie-octombrie 2013
,,Grădinița și comunitatea-pentru o pedagogie a relațiilor”
• Martie 2009
Curs de formare „Managementul comportamentelor la vârsta
şcolară mică”
• Octombrie 2008
- Stagiu de formare continuă care atestă dreptul de a desfăşura
activitatea de „Consiliere şi orientare”
• Ianuarie 2008
Formare continuă „Instrumente IT; Aplicaţii din suita Microsoft
Office 2007; Aplicaţie de software educaţional; Aplicaţie de
management al şcolii; Predare modernă în societatea cunoaşterii”
• Mai – iunie 2007 - Formare continuă “Micii actori”
• Iunie 2007 – Managementul proiectelor finanțate
- Accesarea fondurilor structurale
Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută

Competențe și aptitudini
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Limba română
Limba engleză – nivel B2
Limba franceză – nivel A2
-competenţe de comunicare interpersonală, de analiză şi inovaţie
în actul didactic, aptitudini pentru lucrul în echipă, abilităţi în
relaţionarea cu elevii, cu celelalte cadre didactice, cât şi cu
părinţii, preocupare pentru relaţia familie – şcoală - societate
- spirit de iniţiativă, bună organizatoare a diverselor activităţi
şcolare şi extraşcolare, implicarea în desfăşurarea unor activităţi
de importanţă locală (activităţi cultural-artistice), parteneriate cu
cadre didactice din alte şcoli în elaborarea unor proiecte
educaţionale
Capacitatea de utilizare a unor echipamente tehnice
(videoproiector) şi aparatură audio, video
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Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Competențe și aptitudini
artistice

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point);
- navigare Internet;
- utilizare Ael, ca urmare a pregătirii în cadrul activităţilor de
formare continuă pentru utilizare la clasă a unor aplicaţii de
sofware educaţional.
- urmând cursurile Liceului Pedagogic, mi-am dezvoltat
competenţe muzicale şi aptitudini artistice foarte bune. Dau
dovadă de inovaţie şi creativitate în organizarea serbărilor,
precum şi în realizarea lucrărilor practice de pictură şi lucru
manual, educându-i şi pe elevi să-şi formeze aceste deprinderi.
- organizez expoziţii cu tematică diversă pentru a încuraja și
promova talentul copiilor, confecţionez material didactic adecvat
conținuturilor studiate.

Alte competențe și
aptitudini

Permis de conducere

- creativitate în elaborarea planurilor de activitate didactică;
- spontaneitate şi capacitate de adapare în funcţie de condiţiile
concrete ale activităţii didactice;
- capacitate de a identifica particularităţile şi nevoile de formare
ale elevului şi de a interveni reglator, în funcţie de posibilităţile
fiecăruia;
- perseverenţă, punctualitate, dorinţă de afirmare;
- pasiune pentru activitatea didactică, preocupare pentru formarea
continuă ca deziderat al învăţării pe tot parcursul vieţii.
Categoria B din 2006.

Clasa pregătitoare B „Bobocii isteți”
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Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției
Responsabilităţi principale

Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției
Responsabilităţi principale

Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată
Numele instituției
Responsabilităţi principale

CAMELIA-ELENA ŞERBAN
camys06@yahoo.com
Română
06. 06.1973
Profesor pentru învăţământ primar

01.09.2010 - prezent
profesor pentru învăţământ primar, gradul didactic I
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, str. Eudoxiu
Hurmuzachi, nr. 7
- responsabil Comisia de formare continuă;
- responsabil Comisia de întocmire a orarului claselor primare;
- membru în Comisia de verificare a documentelor şcolare;
- metodist al I.S.J. Suceava;
Educaţie
01.09.2003 – 31.08.2010
Profesor pentru învăţământ primar, gradul didactic I
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, str. Calea
Bucovinei, nr.5
- responsabil Comisia metodică a învăţătorilor;
- membru în Consiliul de administraţie;
- metodist al ISJ Suceava.
Educaţie
01.09.1996 – 31.08.2003
Institutor, gradul didactic II
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Rădăuţi, str. Horea, nr. 47
- responsabil Comisia metodică a învăţătorilor;
- membru în Consiliul de administraţie.
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Tipul activităţii
Perioada
Funcţia ocupată
Responsabilităţi principale
Numele instituției
Tipul activităţii
Educaţie şi formare
Perioada
Diploma obţinută
Discipline studiate
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Discipline studiate
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Discipline studiate
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Discipline studiate
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută
Competenţe şi aptitudini
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Alte competenţe şi
aptitudini

Educaţie
01.09.1991 – 31.08.1996
Învăţător
Membru în Comisia de disciplină
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Dorneşti, jud. Suceava
Educație

2009 – 2011
Studii universitare de masterat
Managementul instituţiilor educaţionale
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei)
2006 – 2009
Diplomă de absolvire studii universitare de licență
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei)
2000 – 2003 studii universitare de licență
Diplomă de absolvire
Profesor, specializarea educaţie plastică
Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
1987 – 1991
Diplomă de bacalaureat
Profilul pedagogic - învăţător
Şcoala Normală Suceava

Limba română
Limba engleză(B1), limba franceză(B1), limba rusă(B2)
- spirit de echipă, spirit de iniţiativă, capacitate de adaptare la
medii multiculturale, obţinută prin experienţa parteneriatului cu
Forumul German;
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a
experienţei de mentor şi metodist.
- receptivitate la nou, putere de muncă în situaţii limită;
- capacitate de convingere, bune abilităţi de comunicare şi
relaţionare cu cei din jur;
- loialitate, respect, punctualitate, profesionalism;
- iniţiativă în plan educaţional, cultural şi administrativ în cadrul
colectivului şi al instituţiei.
- metodist al ISJ Suceava;
- expert în educație;
- mentor practică pedagogică;
- voluntar în cadrul Organizaţiei „Salvaţi copiii!”;

83

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Permis de conducere
Informații suplimentare

- membru în echipa de lucru a planificărilor calendaristice la
educaţia civică, pentru MECTS (2010- 2011);
- evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a Concursului Naţional
„Evaluare în Educaţie la Matematică” în anii şcolari 2007/2008 şi
2008/2009;
- membru în Comisia de verificare şi evaluare a gradaţiilor de
merit în anii şcolari 2007-2008 şi 2008-2009;
- membru şi evaluator în Comisia de organizare a Olimpiadei de
ştiinţe socio-umane (subcomisia educaţie civică) – faza judeţeană,
în anii şcolari 2007-2008, 2010-2011, 2011-2012.
- evaluator la Concursul interdisciplinar organizat de I.S.J.
Suceava;
- evaluator la Concursul Naţional „Micul Matematician” - faza
judeţeană, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013;
- organizator principal al concursului „Cangurașul matematician”
la nivel de unitate şcolară şi al olimpiadei de educaţie civică, etapa
locală;
- expert evaluator TIMSS în cadrul proiectului „Un învăţământ
bazat pe decizii fundamentale - Strategii de valorificare a
evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării” POS
DRU/55/1.1/S/35279 -2011.
- membru în grupul de lucru al CNEE pentru elaborarea
subiectelor la E.N. 2013.
B
elaborarea de articole în domeniul didacticii, specialităţii şi
managementul educaţional, înregistrate cu ISBN:
• „Să ocrotim natura!” - articol publicat în Broşura
„Simpozionului Interjudeţean Eco-Şcoala - Exemple de bună
practică”, Editura Septentrion, 2007, ISBN (pag. 80-82);
• „Parcurile rădăuţene şi Lunca Rădăuţiului”- articol publicat în
Broşura „Seminarul Internaţional Educaţia mileniului III Educaţia ecologică”, Editura Septentrion, 2009, ISBN (pag.
239-241);
• „Arta de a fi părinte” - articol publicat în volumul „Familia
prima şcoală”, Editura Septentrion, 2008, ISBN (pag. 158160);
• „Să învăţăm despre pădure!” - articol publicat în revista
„Echo”, nr. 3, 2008, ISSN (pag. 72-73);
• „S.O.S. Natura!” - articol publicat în revista „Echo”, nr. 4,
2009, ISSN (pag. 24-26);
• „S.O.S. Natura!” - articol publicat în Broşura „Seminarul
Internaţional Educaţia mileniului III - Educaţia ecologică”,
Editura Septentrion, 2011, ISBN (pag. 245-248);
• „Prietenie şi cunoaştere” - proiect de parteneriat educaţionalarticol publicat în Revista „Domnu’ Trandafir”, Editura Pim,
2011, ISSN (pag. 64-68);
• „Frize decorative obţinute prin repetiţie, alternanţă, simetrie Căpriţa de Anul Nou” - pagină din auxiliarul didactic
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„Gânduri creative”;
• Articole publicate în revista „Generaţii 31” - ISSN-L 22470123 (pag. 11, 32, 40 și în revistra „Echo”);
• 2 articole publicate în revista „Poveştile copilăriei”, 2011,
ISBN 978-973-0-11106-4, pag. 101, 108;
- coordonare de proiecte, de programe educative („Clubul de
lectură”, „Prietenie şi cunoaştere”„Tradiţii şi obiceiuri în
Bucovina”, Dor de Eminescu”, ,,Managementul clasei”, ,,Un dar
de suflet pentru bătrânii singuri în prag de sărbători”,
,,Săptămâna omeniei”, LeAF, Eco- Şcoala, „Urcuş spre înviere”,
„O floare pentru Terra”, „Lectura in impas”, „Clubul de
lectură”);
- participare la proiecte educative: „U4Energy”, „Săptămâna
educaţiei globale”, „O carte pentru şcoala mea”, „Euroşcolarul”,
„Mihai Eminescu – 161 de ani”, „Olimpiadele cunoaşterii”;
„File de poveste”;
- îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolareavizate de I.S.J. („Muguraşii”, „S.O.S. Natura!”, „Revista clasei
I”, „Aripi de lumină”).

Începutul anului școlar

Finalul clasei a IV-a
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II.2 Dascăli de ieri

Profesorul pensionar…

„Tinereţe, pasăre albă, ai trecut repede în zbor,
Abia te-am zărit întrucât a apărut norul călător.
Pe neaşteptate a venit şi maturitatea în rochia ei albastră,
Iar acum am emoţii ca senectutea să nu îmi bată în fereastră.”
În limbaj poetic, acesta este traseul parcurs de profesor începând cu primii ani de
activitate, până la pensionare. În cei 35 sau 40 de ani ai carierei sale, dascălul a îndeplinit
o nobilă profesie - de a lumina minţile elevilor săi şi de a le forma personalitatea.
Pensionarea nu înseamnă izolarea în turnul de fildeş, ci implicarea socială în
activitatea cetăţii şi conştiinţa împlinită că ţi-ai făcut datoria. Însă ceea ce rămâne în
sufletul profesorului pensionar sunt amintirile din şcoala în care a predat – „axis mundi”
a vieţii lui.
Din când în când vor străluci, ca nişte focuri de artificii, scânteile astrale ale
trecutului didactic: elevii de la olimpiadele judeţene şi naţionale, învăţător sau diriginte
la o nouă promoţie, participarea la sesiunea de referate sau comunicările ştiinţifice de
specialitate. Va tresări gândindu-se, retrospectiv, la emoţiile examenelor de grad sau ale
inspecţiilor la clasă şi la cursurile de perfecţionare.
Profesorul pensionar, prin structura lui spiritual, cu înclinaţie spre studiu şi prin
cunoştinţele acumulate, aparţine elitei societăţii. Retragerea sa din arena ocupaţională ar
trebui să se facă pe acordurile marşului triumfal din opera „Aida” de Giuseppe Verdi.
Magistrul a fost şi va rămâne întotdeauna un model pentru generaţiile viitoare, un vector
de progres către o lume elevată a ştiinţei şi culturii.
Un dascăl pensionar
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IN MEMORIAM…

Din „illo tempore”, personalitatea carismatică a profesorului a fost un izvor de
apă vie care a alimentat curiozitatea elevilor. Expresia „salve magister” relevă semantic
valoarea acestei nobile profesii în ierarhia socială.
Profesorul oficiază la altarul ştiinţei şi culturii, dar, în acelaşi timp, arde ca o
candelă prin dorinţa de a lumina minţile generaţiilor tinere şi de a le forma caracterul.
Atunci când amintirea dascălilor devine fiinţă de raze în fumul de tămâie pătrunzându-ne
sufletul de nostalgie, se cuvine să rostim cu respect:
„Doamne, te rugăm să înalţi scară de mătase până la cer
Celor care, prin a lor viaţă, ne-au transmis un cuvânt sincer.
A lor nume scrie - L cu litere de aur în granit,
Pentru a rămâne măreţie a gratitudinii la infinit…”
In memoriam: - ÎN TABEL
Numele și prenumele
Aconstantinese Oltea
Azamfirei Ileana
Bărbuţă Elena
Bujdei Virgil
Calancea Orest
Cenuşă Violeta Constanţa
Lugojana
Cîrdeiu Nicoleta-Amalia
Colban Gheorghe
Cornea Rudolf
Dranca Domnica
Gavrilovici Eufrosina
Hulubaş Liviu
Isopescu Dana
Petroaia Elena
Romencu Iohana
Vasilovschi Răduţa

Disciplinele de
învățământ
limba franceză
învăţător
geografie
limba franceză
învăţător

1981-2000
1979-1990
1982-1986
1979-1984
1981-1983

limba germană

1997-2001

învăţător
istorie
limba rusă
istorie
învăţător
chimie
învăţător
istorie
învăţător
învăţător

1999-2006
1979-1983
1979-1981
1979-1998
1979-1988
1979-1984
1996-2000
1989-1996
1979-1984
1979-1990
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II.2 Arc peste timp
Profesorii de la Şcoala Gimnazială
„Bogdan Vodă”, arc peste timp
Numele şi prenumele
†Aconstantinese Oltea
Aved Elisabeta
†Azamfirei Ileana
Babiuc Raluca
Bacinschi Elena
†Bărbuţă Elena
Bejenariu Corvin
Bejenariu Dalia
Bîtă Ovidiu
Bîtă Vasile
Bodnar Ioan
Botezat Adrian
Botezat Silvia
Buculei Didina
Bujdei Albu Dorina
†Bujdei Virgil
Buleu Eufrozina
Burciu Silvia
†Calancea Orest
†Cenuşă Violeta Constanţa
Lugojana
Chachula Angelica
Chelba Mirela
Ciobara Petru
Ciobîcă Valeria
Cîrdei Mihaela
Cîrdei Oltea
†Cîrdeiu Nicoleta Amalia
Colban Rodica
†Colban Gheorghe

Disciplinele de
învăţământ
limba franceză
geografie
învăţător
învăţător
limba și literatura română
geografie
educație economică
biologie
geografie
geografie
educație fizică
biologie
limba și literatura română
matematică
limba engleză
limba franceză
limba și literatura română
chimie
învăţător
limba germană
limba franceză
fizică - informatică
educație fizică
învăţător
învăţător
învăţător
învăţător
învăţător
istorie
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1981-2000
1988-1990
1979-1990
1995-1999
1981-1983
1982-1986
2003-2005
2000-2002
1999-2001
1986-1987
1979-2006
1980-1990
1991-1995
1985-1986
1979-2008
1979-1984
1989-1990
1981-1982
1981-1983
1997-2001
2001-2003
1991-1995
1982-1985
1979-1981
2000-2004
1990-1999
1999-2006
1979-2006
1979-1983

STUDIU MONOGRAFIC

†Cornea Rudolf
Costan Rodica
Cotos Gheorghe
Crăciun Aurelia
†Dranca Domnica
Dragan Viorica
Dumitrescu Elena
Fârţonea Teodor
Fădor Daniela
Fădor Elena Daniela
Fădor Serafim
Fedorciuc Elena
Fusa Elena
†Gavrilovici Eufrosina
Gheliuc Gavril
Gheorghina Liviu
Goraş Ortansa
Grigore Nicolae
Hatnean Liviu
Hîncu Georgeta
Hîncu Teodor
Hriţcu Liviu Vasile
Hulubaş Liviu
Huzdup Doina
Isopescu Corneliu
Isopescu Dana
Iurciuc Maria
Iuriciuc Petru
Lazăr Felicia
Lupaşcu Luiza Elisabeta
Macovei Haralambie
Maftei Veronica
Martinov Elena
Marţincu Silvia
Miler Dorica
Mracica Terezia
Nanu Elena

limba rusă
istorie
fizică
învăţător
istorie
istorie
învăţător
fizică
istorie
limba și literatura română
geografie
învăţător
geografie
învăţător
maistru
desen
limba și literatura română
geografie
chimie
limba și literatura română
chimia
educație tehnologică
chimie
învăţător
desen
învăţător
limba și literatura română
maistru instructor
maistru instructor
învăţător
fizică
învăţător
desen
matematică
biologie
învăţător
matematică
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1979-1981
1986-1988
1993-1996
1983-2008
1979-1998
1992-1994
1985-1989
1982-1987
1987-1988
1981-1983
1987-1988
1979-1998
1979-1989
1979-1988
1980-1981
1982-1983
1994-1990
1986-1987
1989-1991
1979-1981
1979-1980
2001-2003
1979-1984
1997-2000
1987-1988
1996-2000
1979-1996
1979-2001
1979-1980
1998-2000
1979-1990
1990-1991
1997-2002
1983-1984
1979-1984
1988-1998
1983-1985

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Nicolaiciuc Tatiana
Nicuţă Mariana
Obadă Vera
Onica Aurora
Pascal Crina
Pînzaru Paulina
†Petroaia Elena
Platec Domnica
Ploşceac Paraschiva
Popescu Gheorghe
Popescu Ifrim
Popescu Varvara
Prelipcean Ludvica
Prelipcean Viorica
Rei Eudochia
Robu Codruţa
Roman Dimitrie
†Romencu Iohana
Rotar Matrona
Sălceanu Mihaela
Sfîrnaciuc Herta
Simionese Silvia
Sîmbotelecan Ioan
Streangă Marcela
Sturzu Felicia
Şorodoc Ioan
Şotropa Elisabeta
Ştefan Florin
Şurubaru Floarea
Tanasiev Maria
Turtureanu Lucica
Ţigănaş Ecaterina
Ţobâcă Mihaela
Ţofei Gela
†Vasilovschi Răduţa
Vlase (Sîmbotelecan)
Zefora

desen
matematică
învăţător
geografie
religie
chimie
istorie
învățătoare
matematică
matematică
biologie
învăţător
limba franceză
desen
biologie
limba și literatura română
desen
învăţător
învăţător
limba engleză
limba germană
învăţător
muzica
maistru
învăţător
învăţător
istorie
matematica
învăţător
învăţător
istorie
biologie
istorie
fizică
învăţător

1983-1997
1991-1994 / 1999-2004
1979-1999
1987-1991
2000-2005
1980-1981
1989-1996
1990-1994
1979-2007
1984-1986
1979-1980
1979-1984
1979-2010
1979-1982
1984-1985
1998-2006
1993-2012
1979-1984
1982-2010
1987-1991
1979-1980
1979-2007
2003-2013
1982-1986
1979-1999
1986-1987
1982-1989
1987-2009
1983-1986
1990-2012
1999-2005
1991-2004
1989-1999
2003-2005
1979-1990

muzica

1980-2002
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Capitolul al III-lea
Activitatea elevilor

III.1 Activitatea pentru mediu

Educația pentru mediu la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”
1.Educația pentru mediu- educația pentru viață
De ce trebuie să punem accent pe educaţie pentru mediu? Pentru că, în prezent,
un număr foarte mare de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără)
resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, oamenii taie păduri, extrag
minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând
deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale, într-un ritm fără
precedent în istoria vieţii pe pământ, fiind imposibil să se scape de consecinţele
degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea
cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de
vieţi umane.
Educaţia pentru mediu este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea
vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi
împiedica problemele de mediu. Educaţia pentru mediu poate ajuta oamenii să câştige
cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a
gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea
calităţii mediului.
Copiii au un rol important pentru educaţia mediului, deoarece sunt gestionarii şi
consumatorii de mâine ai resurselor. Şi, în unele cazuri copiii îşi pot influenţa părinţii şi
alţi membri ai comunităţii. Educatorii şi toţi cei care lucrează în şcoli şi cu elevi pot avea
un impact deosebit, de la creşterea conştientizării şi cunoaşterii, până la formarea de
atitudini şi proiecte active în numele educaţiei mediului.
Problemele de mediu sunt urgenţe şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar
educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea
mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul educaţiei sunt bune subiecte de
discuţie şi dezbatere.
Obiectivele educaţiei pentru mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să
menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în
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viitor. Pe de o parte, educaţia pentru mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor
elevilor despre mediul înconjurător. Elevii învaţă despre încălzirea globală, deşeuri
solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum „funcţionează” pământul,
despre urmările degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea
problemelor mediului.
Pe de altă parte, educaţia pentru mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi
înţelegerea valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe
elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum
contribuie la problemele acestuia. Educaţia pentru mediu este şi practică, în sensul
învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului, sau
cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului, iar scopul
principal al programului de educaţie pentru mediului este să ajutăm elevii să-şi dezvolte
capacitatea de a gândi- atât critic cât şi creativ.
Atitudinea faţă de mediu a unei persoane adulte, comportamentul său zilnic în
oraş, la serviciu sau în alte contexte (aruncă sau nu deşeuri pe spaţiile verzi, acceptă sau
nu poluarea aerului de către companiile producătoare, respectă sau nu regulile impuse de
stat cu privire la protecţia mediului, se implică sau nu ca voluntar în diverse ONG-uri pe
linie de mediu, etc.) vor rămâne determinate în bună măsură de educaţia generală
primită în şcoală; prin urmare, şcoala rămâne un vector esenţial pentru modelarea
comportamentului cetăţeanului în relaţia cu mediul, însă se adaugă şi alţi factori care îşi
vor pune amprenta asupra acestui comportament (familia, societatea civilă, administraţia
publică, strategiile diverselor ONG-uri, etc.).

2. Programul Eco-Școală – program de educație pentru mediu
Programul Eco-Şcoala reprezintă o modalitate de realizare a educaţiei pentru o
dezvoltare durabilă, ce oferă elevilor o gamă largă de preocupări, de la activităţile de
creaţie tehnico-ştiintifice şi aplicative,
de poezie, pictură sau muzică, până la
activităţile gospodăreşti ce vizează:
înfrumuseţarea şcolii, a cartierului, a
clasei; colectarea deşeurilor de hârtie
şi carton, PET-uri, aluminiu etc.;
plantarea de pomi şi flori acasă, în
clasă, pe holuri, în curtea şcolii sau în
parcuri.
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Programul Eco-Şcoala promovează cooperarea şi mobilitatea elevilor şi a
cadrelor didactice, punând mult accent pe schimbul de informaţii şi de experienţe,
promovând modul de lucru în echipă.
Programul Eco-Şcoala urmărește realizarea educaţiei pentru mediu a elevilor,
atât prin activitatea la clasă, cât şi alte activităţi şcolare şi extraşcolare.
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii, cât şi
sufletului elevilor. Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută
respirând aer poluat, consumând alimente şi apă contaminată cu pesticide sau alte
substanţe chimice. Astfel, fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea privind
impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii planetei. Educaţia privind mediul
înconjurător este un „mod de viaţă”, de care depinde sănătatea fiecăruia dintre noi.
Pentru a trăi în comunitate, oamenii vizează componenta abiotică şi interacţionează cu
alte vieţuitoare, astfel încât toate activităţile umane se răsfrâng asupra comunităţii. De
aceea, elevii trebuie să-şi asume responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul lor de
viaţă.
Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că ajută elevii să
privească natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi astfel să-şi
analizeze comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra
acesteia.
Potenţialul educativ al Programului Eco-Şcoala prin caracterul său
interdisciplinar este incontestabil, deoarece contribuie la formarea personalităţii copilului
în plan moral, formându-l ca aliat al naturii.
A trăi civilizat şi conform regulilor ecologice într-o aşezare umană, mai ales în
cea de tip urban, înseamnă a te îngriji de curăţenia ambianţei, a spaţiilor verzi, a locurilor
de comerţ şi distracţie, precum şi de starea generală a propriei locuinţe.
Programul Eco-Şcoala promovează cooperarea şi mobilitatea elevilor şi a
cadrelor didactice, punându-se mult accent pe schimbul de informaţii şi de experienţe,
promovând un mod de lucru în echipă.
Prin activităţile propuse de Programul Eco-Şcoala s-a urmărit formarea elevilor
ca personalităţi deschise, active care cunosc valoarea mediului pentru pentru viaţă şi care
pot acţiona conştient asupra păstrării calităţii mediului.
Obiectivele Programului Eco-școala sunt:
 formarea unui comportament adecvat al elevilor, cadrelor didactice şi al
părinţilor faţă mediul înconjurător pornind de la conştientizarea problemelor de
mediu (însuşirea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea prin acţiuni concrete) în
scopul rezolvării problemelor de mediu din şcoală şi din comunitate;
 înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor, a spaţiului verde din zona şcolii şi a
parcului central din municipiul Rădăuţi;
 implicarea comunităţii şcolare şi locale în rezolvarea problemelor de mediu;
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 colectarea şi reciclarea deşeurilor de hârtie, carton, aparatură electrică și
electrocasnică, precum şi valorificarea acestora.
Implementarea Programului Eco-Şcoala a impus parcurgerea celor 7 paşi:
1. Comitetul Eco-Şcoala
2. Analiza problemelor de mediu
3. Planul de acţiune
4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
5. Curriculum
6. Informarea şi implicarea comunităţii locale
7. Eco-codul
1. Comitetul Eco-Școala
La nivelul şcolii a fost alcătuit un comitet format din elevi, cadre didactice,
specialişti şi părinţi care şi-au propus realizarea următoarelor obiective:
- asigurarea punerii în practică a celor 7 paşi;
- definirea responsabilităţilor şi promovarea ideeilor inovatoare;
- asigurarea cunoaşterii tuturor elementelor de către membrii comunităţii şcolare şi
locale;
- asigurarea legăturii cu structurile manageriale ale şcolii şi comunitatea locală.
Membrii comitetului au constituit forţa motrice în realizarea programului în
şcoală şi au asigurat parcurgerea celor 7 paşi.
2. Analiza problemelor de mediu
Programul a avut ca obiectiv major îmbunătăţirea calităţii mediului şi s-a impus
o analiză amănunţită asupra problemelor cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară
şi comunitatea locală. Astfel, prin implicarea elevilor atât în procesul de analiză, dar şi de
luare a deciziilor, a fost stabilit planul de acţiune care a vizat următoarele aspecte:
- introducerea temelor de protecţia mediului atât la disciplinele obligatorii (în
conformitate cu programa şcolară), cât şi la cele opţionale, ore de dirigenţie şi
alte activităţi;
- dezvoltarea la elevi a abilităţilor practice şi a simţului estetic (amenajarea sălilor
de clasă, a holurilor, a spaţiului verde, plantarea de flori şi copaci, etc);
- organizarea de sesiuni de referate şi comunicări, dezbateri, concursuri pe teme
ecologice;
- informarea comunităţii şcolare şi locale (panou, afişe, postere, pliante, revista
şcolii, realizarea unui număr nou al revistei cu caracter ecologic „EcoGeneraţii”,
radio-ul şcolar);
- iniţierea elevilor în activităţi de protejarea naturii;
- colectarea şi reciclarea deşeurilor.
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3. Planul de acțiune
Planurile de acţiune propuse de Comitetul Eco-Școală au constituit setul de
acţiuni, de urmat, în perioada 2005-2014. Acestea au implicat întreaga comunitate
şcolară, pe cicluri de învățământ, cât şi cea locală, în rezolvarea problemelor de mediu
identificate şi care au condus la îmbunătăţirea calităţii mediului, modernizarea
ambientultui și schimbarea mentalității cu privire la mediul înconjurător.
Activitățile din cadrul programului le-am făcut cunoscute prin mai multe
mijloce:
• informarea mass-mediei locale (televiziune, radio și ziare), cât şi în cadrul
întâlnirilor cu părinţii, cu directorii de la alte unităţi de învăţămănt, în cadrul
cercurilor pedagogice și a comisiilor metodice;
• participarea la concursuri pe teme de legislaţie a mediului;
• participarea la diferite simpozioane naţionale și internaționale pe teme “Eco“şi
realizarea unui simpozion la Rădăuţi (Seminarul Internaţional „Educaţia
Mileniului III – Educaţia Ecologică”, edițiile II-VIII);
• participarea revistei școlii de atitudine ecologică „EcoGenerații” la concursurile
de reviste școlare, fiind recompensată cu premii valoroase;
• postarea pe site-ul www.ccdg.ro şi http://eco-schools.org/wda a evenimentelor
eco la care au participat elevi, cadre didactice, părinții elevilor și alți parteneri;
• popularizarea activităților desfășurate pe Eco-blogul școlii:
http://ecoscoala5radauti.wordpress.com.
4. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor s-a realizat prin stabilirea unor criterii de
performanţă:
- Indicatori stabiliţi pentru concursul „Clasa Verde”;
- Cantitatea de hartie colectată/ săptămână/clasă ;
- Număr de elevi implicaţi/acţiune.
Monitorizarea acţiunilor a permis evaluarea acţiunilor întreprinse şi
popularizarea rezultatelor la panoul Eco-Şcoala, revista şcolii cu caracter ecologic, ziare,
etc.
5. Curriculum
Elementele de mediu au fost abordate prin programa şcolară, dar şi dezvoltate în
cadrul unor discipline opţionale şi alte activităţi instructiv-educative.
6. Informarea şi implicarea comunităţii locale
Informarea acţiunilor întreprinse s-a realizat prin panoul şi pliantul şcolii, revista
şcolii cu caracter ecologic „EcoGeneraţii” şi alte reviste şi ziare, fluturaşi, pliante, etc.
Apreciem implicarea Primăriei în rezolvarea unor probleme de protejare a
mediului sesizate de către elevii şcolii, cadre didactice şi părinţi şi sprijinul acordat
pentru desfăşurarea unor acţiuni iniţiate de comunitatea şcolară.
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7. Eco-codul: „Respectă natura şi ajut-o să supravieţuiască!”
Declaraţiile membrilor comunităţii şcolare faţă de mediul înconjurător au fost
respectate de fiecare elev sau cadru didactic.
Decalogul propus de elevi este respectat de comunitatea școlară:
 Vrei o lume curată? Depinde de noi cum va arăta lumea de mâine, fără resturi
sau ambalaje. Nu arunca resturile la întîmplare. Dacă nu există coşuri vom lua
resturile acasă !
 Gândeşte atunci când arunci resturile....Lasă iarba să respire ! Nu strica
frumuseţea Naturii...
 Omul sfinţeşte locul...Este mai uşor să faci curat sau să păstrezi curăţenia?
Depinde numai de tine!
 Simţi cum natura se trezeşte la viaţă atunci când faci curat în grădină, curte sau
în parc? Simţi cum se umple sufletul de bucurie şi eşti fericit? Adună gunoaiele,
arde-le, iar cenuşa foloseşte-o ca îngrăşământ.
 Ce ai face fără apă? Ai putea trăi? Nu arunca detergenţi sau substanţe chimice în
apă! Apa poluată va afecta şi viaţa ta!
 Nu vorbi urât! Limbajul vulgar iţi dă o notă proastă, iar cei din jur te vor privi cu
dispreţ.
 Nu scrijeli copacii şi nu inscripţiona pereţii. Lasă istoriei meritul de a consemna
pentru urmaşi faptele...
 Plantează undeva, într-un loc sărac, un pom. El îţi va da oxigen şi te va umbri
când vei avea nevoie de odihnă. Nu vom mai avea ce să respirăm, când vor fi
mai puţini arbori decât oameni pe pământ.
 Pune la fereastra camerei şi a clasei tale câte un ghiveci cu o floare. Vei putea
zâmbi şi te vei bucura atunci când eşti supărat sau când este urât afară.
 Nu lăsa grija pentru mediu să ia vacanţă. Noi, oamenii, facem parte integrantă
din natură şi ea evoluează permanent.
Activităţile şi acţiunile demarate în cadrul programului au fost corelate cu
programul activităţilor extracurriculare; programul Eco-Şcoala face parte din planul
managerial anual al şcolii, fiind inclus în Proiectul de dezvoltare instituţională, pe termen
mediu, al unităţii de învăţământ.
Impactul programului a fost pozitiv, atât asupra elevilor, cadrelor didactice, cât şi
asupra reprezentanţilor comunitatii locale şi judeţene.
Monitorizarea programului a fost facută bilunar, de către membrii echipei de
proiect împreună cu responsabilul de proiect şi directorul şcolii.
Diseminarea programului s-a făcut utilizând: mass-media locală, televiziunea
locală, cât şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii, cu directorii de la alte unităţi de învăţămănt,
în cadrul cercurilor pedagogice, etc.
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Realizările, produsele finale ale acestui program, au fost afişate la loc vizibil,
prin propaganda vizuală. De asemenea, am popularizat aceste activităţi şi în revista
şcolii, revista şcolii de ecologie “EcoGeneraţii”, ziarul local, radio, televiziunea locală şi
eco-blogul şcolii.
De asemenea, putem menţiona colaborarea cu Eco-Şcoala Gimnazială nr.5 Arad,
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, jud. Neamţ şi Eco-Colegiul Naţional
“Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, dezvoltând relaţii de colaborare şi cu alte şcoli și
grădinițe înscrise în programul Eco-Şcoala.
Partenerii noștri în activităţile desfăşurate sunt: Centrul Carpato-Danubian de
Geoecologie România (CCDG), Inspectoratul Școalar al Județului Suceava, Agenția
pentru Protecția Mediului Suceava, Garda de Mediu Suceava, Grupul Ecologic de
Consultanță Bucovina, Eco-școli partenere și sponsori.
Alte programe în care ne-am implicat: Patrula Eco, LeAF, YRE, U4Energy,
Let's Do It, Harta Școlilor Verzi, Colțul verde din școala mea, Şcoli europene pentru ape
curate, Water Connects și altele.
Statutul de „Eco-Școală” și simbolul „Steag Verde” (pentru perioadele 20082010, 2010-2012, 2012-2014 și 2014-2016) reprezintă o recunoaștere a bogatei activități
desfășurate în cadrul Programului Eco-Școala.

Reevaluarea Programului Eco-școala – 30 mai 2014
3. Programul internațional Learning About Forests (LeAF)- „Să învățăm
despre pădure”
Programul LeAF este un program mondial de educaţie pentru mediul
înconjurător, ce funcționează în multe țări, fiind coordonat de Fundația pentru Educație
pentru Mediul Încojurător (FEE) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG).
Programul propune dascălilor înlocuirea sălii de clasă cu natura, în mijlocul
căreia să desfășoare lecții interdisciplinare; în acest mod elevii vor cunoaște mai bine
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importanța și rolul cultural, ecologic, economic și social al pădurii, dar și interacțiunea
om-mediu.
Scopul programului:
Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure;
Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de societate.
Obiectivele programului:
- Programul încurajează dascălii şi elevii:
• Să experimenteze starea de a fi în pădure;
• Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum- ului
şcolar;
- Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect
pentru pădure, ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor.
Etapele programului:
- Etapa de lucru în clasă (documentare);
- Etapa de experimentare în pădure/parc/grǎdina şcolii;
- Etapa de lucru în şcoală (prelucrarea informaţiilor obţinute pe teren).
În școala noastră, în anul școlar 2013-2014, au fost desfășurate 8 proiecte LeAF:

„Pădurea, prietena mea”,
clasa a III-a A,
profesor coordonator
Mihaela Amariței
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„Copiii și pădurea”,
clasa I A,
profesor coordonator
Ramona Cristina Cherniciuc

„Fauna și flora
din zona Bucovinei”,
clasa I B,
profesor coordonator
Mirela Frunză-Chidon

„Te iubim, pădure!”,
clasa a II-a A,
profesor coordinator
Doina Georgeta Harand
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„Pădurea este Viață”,
clasa a II-a B,
profesor coordonator
Cristina Nichitean

„Pădurea, oază de sănătate”,
clasa pregătitoare A,
profesor coordonator
Anca Irinciuc

„Prietenii pădurii”,
clasa a IV-a B
profesor coordonator
Camelia-Elena Șerban
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„Prietena noastră, pădurea!”,
clasa a V-a A,
profesor coordonator
Cornelia Hatnean

Cultivarea la copii a sensibilităţii faţă de ceea ce-i înconjoară, formarea unei
atitudini ecologice active şi responsabile, care să permită manifestarea unei conduite
adecvate în relaţia cu mediul înconjurător, reprezintă obiective importante pentru
societatea actuală.
Prin proiectele iniţiate am intenţionat să îi determinăm pe elevi şi părinţi să
înţeleagă că, dragostea şi grija pentru pădure trebuie să constituie componente esenţiale
ale comportamentului uman, în general, şi al lor în special.
Noi, elevi, cadre didactice și părinți, am încercat să învăţăm, să cunoaştem şi să
ocrotim natura, să iubim plantele şi animalele, să avem un comportament adecvat faţă de
mediul înconjurător şi chiar să luăm atitudine faţă de cei care îl distrug.
Materialele realizate în cadrul proiectelor desfășurate (afişe, postere, fotografii,
prezentări ppt., articole în revista şcolii EcoGeneraţii, s.a.), au fost prezentate în cadrul
lectoratelor cu părinţii, serbărilor şcolare, în cadrul Comisiei metodice a profesorilor
diriginți, a activităţilor ECO la nivelul şcolii.
4. Alte programe/proiecte/campanii desfășurate
4.1. Proiectul Water Connects, cu tema: „Apa- esența vieții”
Argument
Apa este un element al mediului ambiant care infleunţează şi condiţionează viaţa
omului, a plantelor şi a animalelor.
Protejarea apelor este o problemă universală şi complexă, ea fiind o problemă ce
trebuie privită în ansamblu, pentru a asigura viabilitatea societăţii umane pe termen lung.
Oamenii au ajuns să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă
apă- lichidul esenţial al vieţii.
Elevii și cadrele didactice de la școala noastră, interesate de mediul în care
trăiesc și își desfășoară activitatea, își propun să rezolve o problemă de mediu- studierea
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rețelei hidrografice a municipiului Rădăuți și protejarea apelor în vederea păstrării
calității acestora. Rezultatele acestui studiu- proiect vor fi aduse la cunoștința întregii
comunități prin diseminare în mass-media. Sustenabilitatea proiectului va consta în
monitorizarea măsurilor întreprinse în scopul conservării rețelei hidrografice și
aplicabilitatea acestor măsuri.
Grup ţintă:
- direct - elevii claselor a VIII-a (10 de elevi);
- indirect - părinţii elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală.
Scopul proiectului:
Schimbarea atitudinii cetățenilor și, în primul rând a tinerilor, privind calitatea
apei, dar și cantitatea de apă consumată, în ideea economisirii rezervei de apă dulce și
cunoscându-se faptul că aceasta este o resursă naturală epuizabilă.
Obiective:
• conştientizarea elevilor și implicarea activă în rezolvarea acestora, prin studiu
în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi a comunităţii;
• realizarea a educaţiei pentru o dezvoltare durabilă, care oferă elevilor o gamă
largă de preocupări, atât teoretice, cât și activităţi ce vizează protejarea apelor;
• formarea unui comportament responsabil față de natură a elevului de astăzi,
viitorul cetăţean de mâine;
• efectuarea analizei fizico-chimice a diferitelor tipuri de apă;
• realizarea unui studiu și a unei analize eficiente în baza cărora putem reduce
consumul de apă dulce;
• monitorizarea și diseminarea în mass-media a rezultatelor obținute;
• realizarea unui plan de acțiune privind economisirea apei potabile;
• realizarea unui memoriu către organele legislative în scopul emiterii unei
legislații, privind gestionarea cât mai eficientă a consumului de apă.
Resurse:
a) umane: elevi, părinţi, cadre didactice, membri ai comunităţii locale;
b) materiale: sala de clasă, laboratorul de chimie și biblioteca şcolii, calculator,
imprimantă, videoproiector, consumabile, DVD-uri;
c) informaţionale: manuale, reviste, enciclopedii, internet;
d) temporale: martie– aprilie 2014.
Locul şi perioada de desfăşurare: Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi;
Lunca Râului Suceava și Lunca Suceviţei.
Durata: martie - aprilie 2014.
Parteneri: Primăria municipiului Rădăuți, Servicii comunale, Acet SA, Agenția
pentru Protecția Mediului Suceava.
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Rezultate așteptate:
• editarea unei broșuri care va cuprinde studiul realizat;
• diseminarea acestui studiu în mass-media în scopul conștientizării
populației privind economisirea rezervei epuizabile de apă a rețelei hidrografice;
• identificarea principalilor consumatori nejustificați și găsirea soluțiilor
pentru economisirea apei;
• stabilirea măsurilor în scopul conservării apei dulci și aplicabilitatea
acestora.
Etape de lucru şi activităţi în cadrul proiectului (calendarul activităților):
Etapa de documentare (martie 2014):
a) Organizarea elevilor în grupe de studiu, constituirea comitetului de mediu;
b) Formarea şi organizarea echipei de proiect;
c) Alegerea unui comitet de monitorizare a proiectului;
d) Stabilirea responsabilităţilor, a sarcinilor de lucru;
e) Stabilirea activităţilor și a planului de acțiune;
f) Stabilirea locului de desfăşurare;
g) Popularizarea iniţiativei, a proiectului la nivel de şcoală, familie, presă,
comunitate locală;
h) Colectarea informaţiilor.
Etapa de lucru (aprilie 2014):
a) prelevarea probelor de apă în vederea studierii proprietăților fizico-chimice;
b) cercetarea proprietăților probelor de apă în laboratorul de chimie al școlii;
c) efectuarea studiului comparativ al proprietăților tipurilor de ape analizate, cu cele
obținute de către departamentele de control al calității apelor;
d) realizarea studiului și analizei pentru reducerea consumului de apă și măsurile de
îmbunătățire a calității apei;
e) conceperea unui plan de acțiune privind economisirea apei potabile;
f) editarea unei broșuri care va cuprinde concluziile studiului realizat;
g) organizarea de activități de informare a populației privind urmările risipei de apă
(pe termen mediu și lung) și costurile acesteia, sens propriu și figurat;
h) realizarea unui memoriu, împreună cu partenerii de proiect, către Ministerul
Mediului în scopul emiterii unui act normativ privind eficientizarea gestionării
consumului de apă.
Etapa de evaluare (diseminare):
a) monitorizarea și diseminarea în mass-media a rezultatelor obținute;
b) aplicarea de chestionare privind impactul proiectului asupra: echipei de proiect,
mass-mediei, locuitorilor (sondaje de opinie aplicate);
c) organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai comunității privind tema, soluțiile și
concluziile studiului realizat, prezentarea de filme și fotografii;
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d) articole în revista școlii și postare pe eco-blogul școlii;
e) realizarea raportului final și prezentarea acestuia comunității școlare și locale;
f) realizarea unui memoriu către Ministerul Mediului în scopul emiterii unui act
normativ privind eficientizarea gestionării consumului de apă.
Concluzii:
A trăi civilizat şi conform regulilor ecologice într-o aşezare umană, mai ales în
cea de tip urban, înseamnă a te îngriji de curăţenia ambianţei, a spaţiilor verzi, a locurilor
de muncă și de distracţie, precum şi de starea generală a propriei locuinţe.
Oamenii au ajuns să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament
responsabil faţă de natură.
În primul rând, avem în vedere schimbarea mentalităţii, privind ocrotirea apei
pentru ca propriul nostru comportament să devină mai prietenos faţă de aceasta, prin:
• păstrarea calității apei prin evitarea deversării produselor şi substanţelor
dăunătoare în rețeaua hidrografică se poate realiza prin:
- limitarea folosirii insecticidelor şi pesticidelor;
- epurarea apelor industriale înainte de intrarea în circuitul apei;
- folosirea de produse ecologice (detergenţi casnici şi industriali
biodegradabili);
- colectarea şi depozitarea igienică a deşeurilor menajere.
• economisirea apei și utilizarea rațională a rezervelor de apă;
• plantarea pomilor și arbuștilor care să fixeze albiile apelor;
• formarea unui comportament ecologic pe care noua etică o recomandă, ce
asigură protecţia şi conservarea mediului natural în concordanţă cu cerinţele
dezvoltării durabile.
Desfășurarea proiectului și realizarea raportului final al activităților ne-au
răsplătit cu Premiul al II-lea la nivel național, la Concursul European Water
Connects.
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4.2. Campania „Litter Less- Mai curat” se desfășoară în cadrul Programului
internațional Tineri Reporteri pentru Mediul Înconjurător (Young Reporters for the
Environment- YRE) și are ca scop reducerea cantității de gunoi menajer și schimbarea pe
termen lung a comportamentelor copiilor și tinerilor în ceea ce privește mediul.
La acestă campanie am participat cu articolul cu tema:
„Protejarea naturii- o obligație sau o datorie de onoare?”
O
întrebare
la
care
majoritatea ar ști să răspundă, dar de
la teorie la practică este cale lungă.
Iată o imagine care ne-ar
șoca la prima vedere! Containerul de
gunoi al școlii surprins cu resturi
care pot fi reciclate și care, prin
colectare
selectivă,
ar putea
economisi resursele naturale, energia
electrică, combustibilii și ar reduce
emisiile de dioxid de carbon
rezultate din procesele de ardere.
Printr-o analiză succintă a containerului școlii, am enumera următoarele a
materiale reciclabile: doze din aluminiu, hârtie și cartoane, mase plastice și pet-uri. Toate
aceste deșeuri reciclate în mod corespunzător, vor reduce volumul containerului la 25%,
vor modifica considerabil timpul de umplere al acestuia și vor micșora prețul de transport
al cantității de gunoi menajer.
Un sondaj de opinie realizat de noi a scos în evidență următoarele aspecte:

Cât de importantă este reciclarea
deșeurilor pentru protejarea Naturii?
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Participați la campanii de
colectare a deșeurilor?

Reducerea deşeurilor produse
de oameni este o măsură
eficientă?

Cine credeţi că ar trebui să
se implice în reciclarea
deşeurilor?
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Majoritatea persoanelor conştientizează că problema reciclării deşeurilor trebuie
să constituie o prioritate pentru toţi cetăţenii. Aruncarea acestora necontrolată constituie
un
pericol
pentru
mediul
înconjurător şi atentează la sănătatea
noastră.
Trebuie să subliniem că în
școala noastră unii elevi, cadre
didactice și părinți se implică activ
în campaniile de colectare selectivă
a deșeurilor, fiind exemple de bună
practică. Deși sumele obținute prin
valorificarea deșeurilor nu sunt mari,
ele completează nevoile financiare
ale școlii.
Exemplul pozitiv nu este
urmat de toți membrii comunității școlare și drumul formării unui comportament corect
față de mediul încojurător este lung și anevoios.
Nu toți au înțeles că un comportament ecologist nu se manifestă prin cantitatea
de deșeuri recuperată, ci prin reducerea cantității de gunoi menajer.
Propunem câteva soluții prin care să reducem substanțial cantitatea de deșeuri
produsă:
• Colectarea deşeurilor acasă, la şcoală, în instituţii şi pe stradă să se facă selectiv;
• Să fie amplasate în locuri vizibile containere speciale;
• Ridicarea deşeurilor reciclabile să se facă pe zile distincte ale unei săptămâni;
• Populaţia să fie informată despre colectarea selectivă a deşeurilor cu marcaje
distincte;
• Să fie amendate persoanele care aruncă gunoaiele la întâmplare;
• Magazinele să pună la dispoziţia cumpărătorilor locuri speciale pentru deşeuri
reciclabile şi să ofere discount la unele cumpărături;
• Să fie introduse sacoşe biodegradabile şi din hârtie, în locul celor din plastic sau
pânză;
• Autorităţile care răspund de reciclarea deşeurilor să facă investiţii pentru
achiziționarea aparaturii necesare şi să dispună de staţii de reciclare proprii.
Prin urmare, trebuie să ne schimbăm mentalitatea cu privire la comportamentul
față de mediul înconjurător; să nu așteptăm amenzi sau alte măsuri de constrângere și să
ne unim forțele pentru a deveni aliați ai naturii și nu dușmani ai acesteia.
Cei mai mari trebuie să ne avertizeze asupra consumului nejustificat de mare al
resurselor naturale în vederea obținerii diferitelor produse finite, iar noi cei mici să
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dovedim că ne pasă de viitorul planetei, că trebuie să colectăm separat deșeurile rezultate
și chiar să încercăm să le diminuăm.
Numai așa împreună vom învăța să protejăm natura și să trăim în armonie cu ea!
Georgiana Lavric și Angela Spînu - Cl. a V-a A
Profesor coordonator, Cornelia Hatnean
Acest articol postat pe site-ul campaniei ne-a adus certificatul de participare
la Campania Litter Less.
4.3. Proiectul Național Patrula Eco
Patrula Eco – proiect de responsabilitate socială dedicat școlilor interesate să
realizeze acțiuni de educație pentru mediu. Scopul său este implicarea elevilor, cadrelor
didactice și comunității locale pentru identificarea problemelor locale de mediu și a găsi
soluții de rezolvare a acestora.
Patrula Eco „EcoBogdanVodă” este înscrisă în concursul
național Patrula ECO- ediția a VI-a, cu un efectiv de 170 elevi din
clasele Pregătitoare- VIII, coordonați de profesorii: Cornelia
Hatnean, Anca Irinciuc, Ramona Cherniciuc, Mirela FrunzăChidon, Radu Munteanu și Filon Diaconescu.
Elevii au notat în agendele eco, observaţii cu privire la
mediul înconjurător aşa cum este perceput de ei, surprinzând aspecte pozitive şi negative,
însoţite de imagini relevante. Acestea au fost prezentate elevilor şi părinţilor acestora,
cadrelor didactice şi altor persoane cu rol decizional în protejarea mediului (Primăria şi
Servicii Comunale – Rădăuţi, APM şi Garda de Mediu-Suceava, mass-media locală şi
judeţeană).
De asemenea, articole sau poze de la activitățile desfășurate au fost utilizate
pentru revista de atitudine ecologică
a școlii „EcoGenerații” și postarea
pe
blogul
eco
al
școlii:
http://ecoscoala5radauti.wordpres.co
m.
Agenda selectată de către
organizatorii concursului ca fiind cea
mai complexă, aparține elevului
Marian Țehanciuc, clasa a V-a A,
prof. coordonator Cornelia Hatnean.
Patrula eco a școlii a
primit la Seminarul Național
„Parteneriat în educația pentru
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Mediu”- desfășurat în data de 11 octombrie 2014- diploma pentru cea mai bună
campanie desfășurată, cu tema: „Conservarea resurselor locale”.
Adresez mulțumiri tuturor celor care sau implicat în programele, proiectele și
campaniile ce au vizat educația pentru mediu,
desfășurate de Școala Gimnazială „Bogdan
Vodă” Rădăuți.
De asemenea, apreciem sprijinul
partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor și, în
special, al Centrului Carpato- Danubian de
Geoecologie (CCDG)- care ne-a pus la
dispoziție programe educaționale de calitate- în
scopul unui mediu sustenabil și care, în fiecare
an, decernează premii, trofee și diplome pentru a
răsplăti efortul anual al elevilor, cadrelor
didactice și al unităților școlare.
Profesor, Cornelia Hatnean
coordonator al Programului Eco-Școala
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III.2 Activitatea educativă

File de poveste
Proiect judeţean lansat de şcoala noastră
Şcoala „Bogdan Vodă” a lansat pe 30 noiembrie 2011, într-un cadru festiv,
proiectul judeţean „File de poveste”. Este al patrulea an de derulare, iar proiectul este
trecut în Calendarul Activităţilor Educative, fiind vizat de Inspectoratul Şcolar Suceava.
Proiectul vine în completarea orelor de lectură, cu activităţi extracurriculare şi
extraşcolare, cu scopul de a stimula interesul şi dragostea faţă de lectură a elevilor,
asigurând astfel calitate în educaţie. Parteneri în proiect sunt Galeriile de Artă din
Rădăuţi, Biblioteca Municipală, Clubul Elevilor Rădăuţi şi Palatul Copiilor Suceava,
Primăria şi Casa de Cultură din municipiu.

Proiectul a avut ca finalitate o expoziţie-concurs de creaţie plastică ce a avut
loc la sfârşitul lunii mai 2013, la Galeriile de Artă din Rădăuţi. Concursul s-a desfăşurat
pe două secţiuni (pictură şi colaj) unde copiii au reprezentat în lucrările lor file din
povestea preferată. Au participat la concurs preşcolari din grupele pregătitoare, elevi din
clasele I-IV şi din clasele V-VIII, înscrişi deja în proiect.
Vernisajul expoziţiei şi premierea a avut loc pe 1 iunie 2013, de Ziua Copiilor.
Juriul a fost format din profesori de educaţie plastică: Roman Dimitrie de la Şcoala nr. 5
Rădăuţi, Grosari Adrian de la Şcoala nr. 3 Rădăuţi, Clus Emanuela de la Clubul Elevilor
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Rădăuţi şi Rusu Petronela de la Palatul Copiilor Suceava, care au premiat cele mai reuşite
lucrări, pe categorii de vârstă.
Tot atunci a avut loc un bal al personajelor din poveşti, astfel că Ziua Copiilor a
fost una ...de poveste!
Coordonator de proiect,
prof. Mihaela Amariţei

Premierea concursului
la „Galeriile de Artă” din Rădăuți

„Dansul personajelor din povești”
Elevii clasei a III-a A,
Coordonator prof. Mihaela Amariței
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Concurs Pan – European

Lansat de Comisia Europeană, la
Bruxelles, în septembrie 2010
Scop: Eficientizarea consumului de
energie electrică în şcoală
Durata proiectului: ianuarie-aprilie 2011
Echipa de proiect:
1. prof. PETRU NICUŢĂ - directorul
instituţiei
2. prof. MIHAELA AMARIŢEI coordonator de proiect
3. prof. CORNELIA HATNEAN director adjunct
4. prof. DOINA HARAND - responsabil comisie metodică
Activități
1. CE ESTE ENERGIA? - lecţii despre energie- selectarea informaţiilor şi
vizualizarea clipurilor de pe site-ul programului (www.u4energy.eu )
2. ECONOMISEŞTE ENERGIA! - înlocuirea becurilor din şcoală cu becuri
economice; CONCURS: «Care clasă adună cele mai multe becuri economice?»
3. ENERGY, IT’S YOUR FUTURE! - întocmirea şi promovarea unui set de «reguli
de aur» pentru utilizarea în siguranţă a energiei electrice şi a gazelor naturale
4. UNDE SE RISIPEŞTE ENERGIA? - realizarea unui audit în şcoală, prin
identificarea surselor de risipă a energiei; măsuri concrete
5. ENERGY=LIFE; SAVE LIFE! - realizarea unor mini-afişe ce vor fi lipite lângă
întrerupătoare (în şcoala noastră, dar şi la alte instituţii din oraş)
6. CONCURS DE DESENE/POSTERE - Energy, let’s save it! - personajele
principale sunt cele două mascote ale proiectului
7. CAMPANIE STRADALĂ - realizarea şi răspândirea unor fluturaşi prin care
promovăm proiectul, dar şi sensibilizăm opinia publică în ceea ce priveşte
reducerea consumului de energie
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8. PRO ENERGY - realizare de pancarte, ecusoane cu diferite sloganuri „proenergie”
9. MESAJE VIDEO - “KIDS AND ENERGY” - în limba engleză şi română
Energy, let’s save it!
Categoriile concursului
•
•
•

Categoria A: Măsuri privind eficienţa energetică la şcoală
Categoria B: Acţiuni pedagogice de sensibilizare în ce priveşte educaţia energetică
Categoria C: Cele mai bune idei şi acţiuni pentru o campanie de creştere a gradului
de conştientizare
Şcoala noastră participă la categoria A.
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PROIECT EDUCATIV
CODUL BUNELOR MANIERE
(Arta de a trăi frumos)
Coordonator, prof. Mihaela Amariţei
MOTTO:
Eşti elev al unei şcoli de elitã?
Poartã-te ca atare!
Scopul proiectului:
Promovarea unor norme din sfera valorilor umane: respectul, toleranţa,
consideraţia.
SLOGAN:
Respectă-i pe cei din jurul tău,
pentru că astfel te respecţi pe tine însuţi!
„Tu, în fiecare clipă trebuie să spui, să arăţi cine eşti, ce valori porţi în
conştiinţa ta, ce bogăţii şi frumuseţi tăinuiesc în mintea ta, simţirea ta. Toate acestea le
răspândeşti în preajma ta printr-o modalitate care te înfăţişează lumii şi care se
numeşte comportarea ta de fiecare zi.”
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SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ DE ACȚIUNE
Campania Globalǎ pentru Educaţie,
la Şcoala Gimnazialǎ “Bogdan Vodǎ” din Rǎdǎuţi
Este al patrulea an consecutiv de când Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” din
Rădăuţi se implică în Campania Globală pentru Educaţie, care este o mişcare, cu membri
din toată lumea și militează pentru realizarea dreptului la Educaţie pentru Toţi, în mod
gratuit şi în condiţii de calitate.
În acest an, sloganul Campaniei este “Fiecare copil are nevoie de un profesor.
Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii”.
Punctul de vârf al ediţiei din
acest an este Săptămâna Globală de
Acţiune, ce a avut loc în perioada
22-28 aprilie 2013 şi a reunit
participanţi din mii de şcoli din circa
100 de ţări ale lumii.
Din Şcoala “Bogdan Vodă”
au participat 575 de elevi şi 20 de
cadre didactice, părinţi şi invitaţi.
Din partea Consiliului Local,
reprezentând Comisia de Învăţământ,
Sănătate şi Cultură, a participat
domnul Andronachi Traian, care a
răspuns întrebărilor elevilor cu privire la subiectul abordat, susținând o activitate la clasa
a VII-a B.
Consilierul educativ al şcolii, profesor Mihaela Amariţei, a coordonat activitătile
desfăşurate, promovând mesajul acestei campanii, care doreşte să atragă atenţia
publicului şi a factorilor de decizie asupra unei probleme: este nevoie ca liderii din
întreaga lume să ia măsurile necesare pentru adoptarea de standarde, planuri şi măsuri
financiare care să garanteze că toţi copiii lumii au parte de profesori bine pregătiţi şi
bine sprijiniţi – şi de şansa de a beneficia de dreptul la educaţie.
În România, Campania Globală pentru Educaţie este susţinută şi promovată de o
coaliţie formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Centrul
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România,
Roma Education Fund Romania, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ şi alte organizaţii.
Elevii şcolii şi din toată lumea au participat la lecţia “Toţi copiii au nevoie de
un profesor”. Domnul director, profesor Petru Nicuţă a apreciat activităţile copiilor de
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tip concurs sau mese rotunde, unde s-au realizat eseuri, portretele profesorului dorit, dar
unde s-au pus foarte multe întrebări si s-au încercat a se găsi răspunsuri.
Concluzia Şcolii “Bogdan Vodă”este clară: dacă ne pasă cu adevărat de
respectarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii lumii şi dacă dorim ca fiecare copil ,
tânăr sau adult care merge la şcoală să-şi dezvolte abilităţile pe care le aduce o educaţie
de calitate- de la abilitatea de a citi şi socoti, pânâ la gândirea creativă şi analitică –
singura soluţie este să facem în aşa fel încât fiecare elev să aibă acces la profesori bine
calificaţi. Principala lecţie învăţată este că educaţia de înaltă calitate necesită o recrutare
corespunzătoare de profesori care să fie formaţi, sprijiniţi, plătiţi şi coordonaţi ca
adevăraţi profesionişti.
Un corp profesoral motivat şi bine calificat stă la baza unei educaţii de
calitate!
Coordonator, profesor Mihaela Amariţei

Tradiții și obiceiuri bucovinene

Am intrat în ţinutul fermecător al iernii, când ne-am dori ca ninsoarea să cadă cu
nemiluita iar Crivăţul să ne
îmbujoreze obrajii.
La poarta inimilor noastre
încep să bată mult aşteptatele
sărbători
de
iarnă.
Naşterea
Domnului ne prilejuieşte bucurie,
linişte spirituală, căldură sufletească,
milostenie şi multă iubire pentru
semenii noştri. Cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, reînvie datini şi obiceiuri
frumoase, care-i unesc pe oameni.
Spiritul Crăciunului ne-a
cuprins pe toţi deopotrivă, elevi şi cadre didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5
„Bogdan Vodă” Rădăuţi şi de la Şcoala cu clasele I-VIII Voievodeasa, parteneri în
proiectul educaţional „Tradiţii şi obiceiuri bucovinene”.
Elevi ai celor două şcoli coordonaţi de prof. Irinciuc Anca, prof. Botezat Carina,
prof. Frunză Mirela, prof. Harand Doina, prof. Amariţei Mihaela, prof. Velnicer Viorica
şi prof. Poleucă Elena, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, au prezentat în faţa
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părinţilor şi a invitaţilor colinde şi obiceiuri tradiţionale închinate sărbătorilor de iarnă.
Gazdele i-au răsplătit pe copii cu covrigi şi mere.
Această activitate ne-a demonstrat că noi, dascălii, suntem primii chemaţi să-i
îndrumăm pe elevi spre valorile tradiţionale. Avem datoria de a nu lăsa timpul şi
evenimentele lumii moderne să ne determine să le uităm.
Prin intermediul parteneriatului educativ pe care ni l-am propus, elevii din cele
două şcoli vor face cunoştinţă cu valorile folclorice autentice şi vor simţi farmecul
tradiţiilor româneşti care continuă să fie păstrate cu sfinţenie în lumea satului.
Prof. Anca Irinciuc

Obiceiuri de iarnă

Obiceiuri de iarnă
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Din vremea străbunilor
La Galeriile de Artă ale
municipiului Rădăuţi a avut loc o
expoziţie de fotografie veche
organizată de prof. Carina Botezat şi
prof. Anca Irinciuc de la Şcoala
Gimnazială „Bogdan Vodă” din
Rădăuţi. Activitatea face parte din
proiectul „Tradiţii şi obiceiuri
bucovinene”, un proiect care şi-a
propus păstrarea şi promovarea
tradiţiilor şi valorilor strămoşeşti.
Cele 100 de fotografii, unele de
peste 100 de ani, sunt documente de o valoare inestimabilă în efortul nostru de a nu uita
cine suntem sau de a ne aminti cine am fost.
Timpul lucrează în dezavantajul autenticului şi, de multe ori, trebuie să regăsim
valoarea care era cândva firească şi apropiată de viaţa obişnuită.
Memoria fotografiei dezvăluie în ansamblu şi în detaliu imagini, atitudini, relaţii,
moduri de viaţă. Costumele sunt copleşitor de frumoase şi de complete până la cele mai
mici detalii. Imaginea redă armonia dintre chip, atitudine şi port. Portul e autentic, curat
prin compoziţie şi structură,
armonios până la identificare cu cel
care-l poartă. Impactul acestor
imagini asupra privitorilor este
necesar pentru a salva ceea ce nu
trebuie să treacă în uitare.
Călătoria în timp s-a încheiat
cu o paradă retro, prezentată de
elevii claselor pregătitoare, ce a adus
printre invitaţi parfumul vremurilor
de altădată.
Prof. Carina Nicoleta Botezat
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Proiecte Internaţionale
FLAT STANLEY
www.flatstanleyproject.com
MOTTO:
“Dragi copii, dacă reuşiţi să vă păstraţi simţul
umorului, dacă încercaţi să luaţi legătura cu copii
din toată lumea şi îi faceţi să comunice cu voi în
felul lor, atunci s-ar putea ca rasa umană să mai
existe peste 100 de ani.” (Pete Seeger)

2009/2010
La nivel internaţional
Coordonator: DALE HUBERT,
profesor în Ontario, CANADA
Participanţi (2009/ 2010): profesori
de limba engleză şi elevi din peste 60
de ţări
La nivelul şcolii:
Coordonator: Natalia Cosovanu,
profesor
de
limba
engleză,
Şcoala
cu
clasele
I-VIII
“BogdanVoda” Rădăuţi
Proiect desfăşurat la nivelul claselor : a V-a A, a VII-a A (cu posibilitate de a fi extins
şi la alte clase)
Parteneri: Su Frost, Şcoala St Modwen din Burton upon Trent, MAREA BRITANIE
Kim Buck, Şcoala R1 Morgan County din Stover, statul Missouri , SUA
Jett Wrenn, homeschooling, North Carolina, SUA
Randall Ancharski, Burlington, New Jersey, SUA
Dana Coates, Şcoala Jack River din Norway House, provincia Manitoba,
CANADA
Bernadette Baker, Şcoala St Columbkille's ,din Corrimal, New South Wales,
AUSTRALIA
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Prezentare
În 1995, Dale Hubert a dat start unui proiect internaţional plecând de la ideea
unei cărţi de ficţiune pentru copii, scrisă în Statele Unite ale Americii de către Jeff
Brown şi numită “Flat Stanley” (Stanley cel turtit). Personajul cărţii respective, Flat
Stanley, rămâne turtit în urma unui accident, dar descoperă că noua sa stare îi oferă multe
avantaje, printre care şi acela de a călători mai uşor în toată lumea, putând fi trimis întrun plic.
Exploatând această idee, Dale Hubert, profesor în orăşelul canadian London din
provincia Ontario a început proiectul FLAT STANLEY, prin care invită elevi din toată
lumea să confecţioneze imagini înfăţişându-l pe băieţelul cel turtit, imagini pe care apoi
să le trimită în toată lumea, astel încât imaginarul Stanley să poată vizita cât mai multe
locuri noi şi să cunoască
cât mai mulţi copii. Stanley poate fi
trimis
împreună cu un jurnal, pe care
gazdele sale să îl completeze cu date
personale, activităţi desfăşurate,
descrieri ale şcolii, oraşului, regiunii
în care trăiesc, fotografii, desene,
etc.
La sfârşitul vizitei sale,
Stanley
se
va
întoarce
la
“proprietarul” său, aducând cu el
informaţii importante despre locul
vizitat şi eventual, suveniruri.

Waldtiere auf Weltreise
În luna mai a anului 2010, noi, în prezent elevii clasei a VI-a A, am desfăşurat un
proiect internaţional, interdisciplinar inţiat de Institutul Goethe cu sediul la Bucureşti şi
coordonat la Şcoala “Bogdan Vodă” nr. 5. Rădăuţi de doamna profesoară de limba
germană, Anca Clinovschi.
Această activitate ne-a oferit prilejul de a cerceta şi de a ne documenta despre
viaţa unui animal sălbatic, având la alegere trei variante: vulpea, ursul, căprioara. Cel
mai mult ne-a plăcut ursul, aşa că l-am şi ales.
În colaborare cu d-na prof. de biologie Ciotău Maria am realizat numeroase
planşe despre viaţa ursului carpatin ce trăieşte în pădurile noastre, iar informaţiile cele
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mai importante şi interesante le-am scris în jurnalul lui Martin, ursul care ne-a vizitat
şcoala.
Copiii au fost foarte încântaţi de sosirea noului oaspete aşa că i-au urat bun venit,
l-au îmbrăţişat , i-au făcut fotografii si desigur l-au plimbat prin oraş, arătându-i şcoala,
obiectivele turistice şi casele lor.Pentru ospitalitatea de care am dat dovadă, Martin ne-a
dăruit brelocuri, abţibilduri şi bombonele care ne-au îndulcit inima.
Crezând că ursuleţului i se face dor de casă, am organizat o excursie la pădure, în
zona muntoasă din apropiere. Am
fost foarte bucuroşi de această ieşire
în care am putut să admirăm
peisajele extraordinare din ţara
noastră ce se aflau la doar o
aruncătură de băţ, însă cel mai mult
ne-a încântat faptul că lui Martin i-a
reapărut zâmbetul pe buze şi chiar a
început să se simtă ca acasă văzând
pădurea, brazii şi simţind acel aer
înţepător, care-i lipsea atât de mult.
Toate aceste aventuri de
neuitat au fost scrise în jurnal în limba germană împreună cu prezentările noastre, iar mai
apoi Martin şi-a luat rămas bun şi a început o nouă călătorie, pe timpul vacanţei
împreună cu jurnalul lui, de la o şcoală la alta, din România spre Australia.
Odată cu această experienţă, am avut ocazia să ne exprimăm în limba germană,
să îmbinăm cunoştinţele ei cu cele de zoologie şi să descoperim lumea şi tainele
sălbăticiei. Pe lângă aceste beneficii avem posibilitatea să stabilim contacte şi
parteneriate prin corespondenţă cu copii din alte ţări, de la alte şcoli.
Ştefan Oana-Theodora
Clasa a-VI-a A
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Săptămâna Educaţiei Globale
la Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți
„Cooperare, participare, dialog şi respect sunt cuvinte
care desemnează atitudini pe care trebuie să le aibă toţi
oamenii dintr-o şcoală, în special adulţii, atitudini care trebuie
să inspire activităţile în şcoli şi atmosfera generală a vieţii
într-o şcoală.”
(Francois Audigier, Concepte de bază şi competenţe esenţiale
referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o societate
democratică, Consiliul Europei)
În perioada 15-21 noiembrie 2010, în şcoala noastră
s-a desfăşurat proiectul Săptămâna Educaţiei Globale ce a
avut ca temă Pace şi nonviolenţă pentru copiii lumii, sub motto-ul ,,Noi vrem o lume
demnă pentru copii, pentru că o lume care este potrivită pentru noi, va fi potrivită pentru
toţi ceilalţi.” –Declaraţia copiilor la deschiderea Sesiunii speciale dedicate copiilor a
Adunării Generale a ONU, din 8 mai 2002.
Scopul proiectului a fost pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai
bună, mai dreaptă. La acest
proiect au participat toţi elevii
şcolii, cadre didactice, psiholog
şcolar, părinţii elevilor şi alţi
parteneri în educaţie, aparţinând
comunităţii noastre locale.
Proiectul s-a desfăşurat
pe o perioadă de 5 zile,
acoperind o gamă variată şi
atractivă de activităţi: dezbateri,
discuţii, întâlniri, vizionarea de
filme documentare, expoziţii de
desene, expoziţii de colaje, afişe şi postere, expoziţii foto, concursuri, competiţii
sportive, campanii stradale, lansarea de proiecte educative, vizite, aplicarea de
chestionare, activităţi didactice demonstrative, activităţi în parteneriat cu comitetele de
părinţi.
Proiectul Săptămâna Educaţiei Globale s-a dovedit un succes pentru că a
contribuit la dezvoltarea capacităţii de organizare şi conştientizarea necesităţii asumării
unor responsabilităţi individuale şi colective, la dezvoltarea aptitudinilor de comunicare,
de lucru în echipă a tuturor persoanelor implicate, la creşterea gradului de toleranţă a
122

STUDIU MONOGRAFIC

comunităţii locale faţă de elevi şi între elevi, la creşterea capacităţii elevilor de
conştientizare a propriei valori.
La concursul judeţean de proiecte Săptămâna Educaţiei Globale, proiectul nostru
a obţinut Locul I, deci va reprezenta judeţul Suceava la faza naţională.
Copiii de astăzi vor fi cei mai afectaţi de schimbările traumatizante care se petrec
în societatea actuală. Tot ei pot însă să facă în aşa fel încât să dea un alt curs evoluţiei
omenirii. Acest proiect s-a vrut, el însuşi, un deschizător de drumuri în acest sens. Copiii
implicaţi astăzi în proiect vor fi adulţii de mâine şi pârghiile puterii le vor aparţine.
Există certitudinea că, şi prin intermediul acestui proiect, îi ajutăm să ia deciziile corecte.
Prof. Loredana Bizubac, coordonator proiect

18 Decembrie 2013: Ziua Minorităților Naționale la
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți dezvoltă o
tradiție aparte în cultivarea limbii și tradițiilor unor minorități
naționale precum ucrainenii și rușii lipoveni. Alături de
reprezentanții acestor două importante etnii, la a școala noastră
învață elevi aparținând altor minorități naționale precum
polonezii, germanii, rromii ș.a. La 19 noiembrie 2003 în cadrul
școlii a fost inaugurat un Cabinet multicultural care valorizează
competențele multietnice și pluriconfesionale ale dascălilor și
elevilor săi.
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Între timp, rezultat al unei deveniri complexe a populației municipiului Rădăuți,
în plan etnic și confesional, la școala noastră s-au înscris elevi a căror părinți provin din
rândul unor minorități naționale mai puțin prezente în fosta Bucovină Istorică precum
turcii sau grecii. Chiar dacă numărul tinerilor aparținând acestor etnii este unul discret,
interesul pentru cultura și civilizația
turcă sau greacă (chiar și arabă) este
prezent și se manifestă din partea
elevilor. Într-un anume fel, putem
afirma că școala noastră reflectă
multiculturalitatea spațiului rădăuțean
în ansamblul său, aspect pe care l-am
valorificat prin inițierea unui proiect
educativ consacrat Zilei Minorităților
Naționale
din
România
(18
Decembrie 2013). În fapt, multiculturalitatea nu reprezintă altceva decât unitatea în
diversitate. Organizați în formații distincte aparținând diverselor minorități naționale
(poloni, germani, ucraineni, rromi, ruși lipoveni, evrei, greci, turci), beneficiind de
prestația deosebită a elevilor de la Ansamblul folcloric Ciobănașul de la Clubul Copiilor
și Elevilor Rădăuți îndrumați de către maestrul Dumitru Pomohaci, elevii și dascălii
școlii noaste, alături de părinți și reprezentanți ai administrației publice locale, au avut
parte de o reprezentanție inedită, aparte. Frumoase cuvinte de apreciere au ținut să
exprime consulul general al Ucrainei la Suceava, d-nul Vasil Boeciko, președintele
Comunității Evreilor din municipiul Rădăuți, ing. Igo Ziggi Koffler, președinta
Comunității Rușilor Lipoveni Rădăuți, d-na prof. Coca Alexandrina, președintele Uniunii
Ucrainenilor-Ținutul Bucovina Suceava, ing. Boris Petrașciuc ș.a. Directorul Școlii
noastre, prof. Petru Nicuță a transmis
un mesaj celor prezenți legat de
istoricul unității de învățământ
precum și de semnificația zilei de 18
Decembrie. Desfășurat pe parcursul a
mai multor ore, spectacolul s-a
încheiat prin prezentarea unor
produse
culinare
specifice
minorităților naționale participante,
moment savurat cu mult interes de
către cei prezenți. Astfel, obiectivele proiectului (valorificarea potențialului multietnic și
pluriconfesional al școlii și al municipiului Rădăuți, cultivarea cunoașterii, respectului și
a interesului reciproc) au fost fost atinse, dovadă fiind feed back-ul celor prezenți.
Prof. Daniel Hrenciuc
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Hristos în lumina învierii
Primăvara aduce din nou lumină, viață și speranța unui nou început. După cele
șase săptămâni în care am urcat cu
sufletul
încărcat
alături
de
Mântuitorul spre patima Sa pe cruce,
timp în care ne-am apropiat unii de
alții și de Dumnezeu prin rugăciune,
post și mărturisire, am ajuns la
momentul Săptămânii Patimilor.
Elevii îndrumați de domnul
profesor
Roman
Dimitrie
și
profesorul de religie, au realizat o
expoziție cu icoane pictate de ei, ouă tradiționale și au prezentat un program din
Prohodul Domnului, ectenii și cântări premergătoare Sfintei Învieri.
Bucuria cântărilor și lumina de pe chipurile elevilor au dăruit momentului o
bucurie deodebită în sufletele tuturor.
Hristos se naște, slăviți-L!
În fiecare an, odată cu venirea anotimpului alb, chiar înainte să înceapă vacanța
de iarnă, elevii Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, organizează un mic spectacol
sub coordonarea doamnei profesor Crăciun Domnica pentru a celebra nașterea domnului
Iisus Hristos.
Tradiția s-a păstrat și anul acesta. Cu mic, cu mare, de la clasa I până la clasa a
VIII-a, toată lumea și-a pus mintea la
contribuție și astfel am realizat un
mic spectacol după puterile noastre.
Colinde, poezii, scenete, costume
populare, toate într-o frumoasă
atmosferă de sărbătoare! Elevi,
profesori, părinți, cu bucurie în suflet
și zâmbete pe față, ne-am adunat în
fața bradului și a expoziției de icoane
pictate de noi închinate venirii
Mântuitorului Hristos.
Știam, Crăciunul e acea perioadă din an în care deși afară e frig, în inimi e cald și
toți creștinii dăruiesc din suflet. Emoționați și nerăbdători am primit și dăruit și noi
împreună din lumina călăuzitoare a Bethleemului.
Chelba Ștefana, cl. a VIII-a B
Prof. Domnica Crăciun
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Clubul de lectură „Micii cititori”
Echipa de proiect:
 Şerban Camelia-Elena – coordonator proiect
 Mândrilă Coca
 Irinciuc Anca
 Botezat Carina
Parteneri:
• Editura ART
• Biblioteca şcolii
Grup ţintă: elevii claselor a III-a A, B şi a IV-a A, B
Am ales să derulez acest proiect întrucât am constatat că elevii, în mare parte,
nu mai sunt interesaţi de lectură. De regulă, cei mai mulți dintre ei citesc din
„constrângerea” calificativului din catalog. Astfel, de multe ori lectura se reduce la
parcurgerea unor texte, fără ca
cititorii să descifreze conștient
mesajul acestora. Prin urmare, mi-am
dorit să găsesc o cale prin care să-i
determin pe elevi să citească cu
plăcere, să relaţioneze cu textul, să
treacă de la reproducerea naivă la
analiza textului.
Proiectul „Clubul de lectură”
mi-a oferit
posibilitatea de a-i
convinge pe elevi să devină prietenii
cărţilor, să se implice afectiv, să pătrundă într-o nouă lume inedită, cu eroi cu care se
identifică și pe care îi adoră. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu instituţii culturale
de prestigiu, atelierele de lectură fiind organizate în colaborare cu Editura Art.
Astfel, lunar, membrii Clubului de lectură achiziționează o carte din literatura
contemporană pentru copii, pe care o dezbat la întrunirile Clubului de lectură, care se
desfășoară la biblioteca școlii, o dată la două luni. Micii cititori beneficiază gratuit de un
jurnal de lectură pentru fiecare carte primită, care este conceput într-o formă pe cât de
interesantă, pe atât de atractivă. Întrunirile „Clubului de lectură” urmăresc punerea în
valoare a spontaneității, creativității, spiritului critic al cititorilor. Aceștia dezbat cu multă
dezinvoltură cărțile citite, își exprimă părerile pro și contra, își adresează întrebări
capcană, completează pe postituri impresii despre personaje, completează informații
lacunare la flipchart... și sunt nerăbdători să afle: „ce carte primim luna viitoare?”. Iată
câteva dintre cărțile care i-au cucerit pe micii cititori: „Povestea unui omuleț din clasa a
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IV-a”, „Cometă în Momilandia”, „Povestea lui Tracy Beaker”, „Super Colțunaș”,
„Marele uriaș prietenos”, „Bunicuța
hoțomană” și multe alte titluri.
Mai mult decât atât, fiecare
membru al clubului beneficiază de
un carnet de cititor, în care se găsește
un cod care îi permite accesul pe
site-ul oficial al Proiectului național
„Clubul de lectură”, unde poate
schimba impresii despre cărțile citite
cu membrii clubului din toată țara,
poate participa la concursuri, sau de unde se poate informa.
În calitate de coordonator al proiectului, am realizat site-ul Clubului de lectură
„Micii cititori”, unde sunt logați membrii activi ai clubului și unde postez, periodic,
impresii și fotografii de la întrunirile noastre și unde îi provoc la dezbateri pe micii
pasionați de lectură ai clubului nostru, care numără 36 de membri.
Consider că proiectul este o reușită, pentru că micii cititori au șansa de a
achiziționa câteva „bijuterii” ale literaturii pentru copii, care strâng în jurul lor copii,
părinți și chiar bunici. Vă aștept la „Clubul de lectură!”
Prof. Camelia Șerban
De Halloween…
Finalul de octombrie aduce în fiecare
an o sărbătoare care, deşi este “importată”,
aduce mare bucurie în inimile copiilor:
sărbătoarea de Halloween.
Este un prilej de a te masca în diferite
personaje, de a sculpta dovleci şi…de a
împărţi zâmbete celor din jur!
În acest an, Primăria municipiului
Rădăuţi a organizat în colaborare cu Radio
Gold şi TV Rădăuţi un concurs la nivel de
municipiu “Cel mai frumos dovleac”.
Doamnele profesoare Bîtă Iulita şi
Cosovanu Natalia au îndrumat elevii în
această activitate, au sculptat bostani cu care
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au participat la concurs. Bostanii au fost expuşi în parcul din centrul oraşului, astfel că,
spre seară, parcul era plin de luminiţele aprinse în bostanii sculptaţi cu atâta măiestrie!
La activitate s-au implicat şi părinţii copiilor, cu inimile ticăind de emoţie, alături
de cei mici. Doar a fost o muncă de echipă sculptarea dovlecilor!
Decizia juriului a fost una de nota 10:
PREMIUL I se acordă Şcolii nr. 5 “ Bogdan Vodă” Rădăuţi!
Felicitări, dragi copii! Sunteţi cei mai buni!
Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei

1 Decembrie- Sǎrbǎtoare tricolorǎ
Ziua Naţionalǎ a României a
fost aniversatǎ de elevi şi cadre
didactice cu respect şi consideraţie.
Într-un
cadru
festiv,
reprezentanţi ai Şcolii “Bogdan
Vodǎ” din Rǎdǎuţi, însoţiţi de
consilierul educativ, MIHAELA
AMARIŢEI, au participat în ziua de
1 decembrie 2012 la comemorarea
eroilor patriei.
Cu o frânturǎ de tricolor în
piept, cu gânduri alese în inimi,
elevii clasei a II a A au depus o coroanǎ de flori la monumentul eroilor.
Au fost prezenţi la manifestaţie reprezentanţi ai primǎriei, reprezentanţi ai
comunitǎţii locale, şcolile şi liceele din municipiu.
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Imnul ţǎrii a fost intonat parcǎ mai cu însufleţire, cu gândul la eroii care şi-au dat
viaţa pentru ţarǎ.
Pe panglica tricolorǎ, stǎtea scris cu litere încǎrcate de emoţie:
Glorie eternǎ eroilor neamului!

Primăvară în alb şi roşu
la Școala ,,Bogdan Vodă”
„Primăvara este o reflexie a gândirii sufletului nostru, iar mărţiorul este cea
mai de preţ floare răsărită într-însa...”
1 Martie e sărbătoarea tradiţional românească a primăverii, a bucuriei, a victoriei
binelui şi frumosului. An de an, în martie, cu toţii ne recăpătăm speranţa, optimismul,
credinţa în mai bine şi energia unui nou început.
Sunt frumoase tradiţiile româneşti de Mărţişor, sunt inedite şi unice în lume, ne
întregesc entitatea de români; le dorim păstrate, pentru cei ce sunt şi perpetuate, pentru
cei ce vor urma.
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Un bun început în realizarea acestui
deziderat a fost derularea proiectului „Primăvară
în alb şi roşu” prin care s-a urmărit dezvoltarea
la elevi a capacităţii de valorizare şi păstrare a
tradiţiilor lăsate de înaintaşi. În acelaşi timp prin
intermediul tematicii propuse de proiect am dorit
să contribuim la dezvoltarea experienţei practice
a elevilor, prin implicarea acestora în activităţi
plăcute şi constructive, dar şi cultivarea dorinţei
de a trăi într-un mediu sănătos şi curat.
Proiectul s-a desfăşurat în perioada de 18 martie, acoperind o gamă variată şi atractivă de
activităţi: discuţii şi dezbateri pe tema
Mărţişorului la români, realizarea de mărţişoare şi felicitări din materiale refolosibile,
realizarea de desene, afişe şi postere, toate încununate într-o frumoasă activitate de
premiere a celor mai reuşite şi inedite lucrări.
Proiectul „Primăvară în alb şi roşu” s-a dovedit un succes pentru că a contribuit
la promovarea simţului estetic şi spiritului practic la elevi, dezvoltarea capacităţii de
organizare şi conştientizarea necesităţii asumării unor responsabilităţi individuale şi
colective, la dezvoltarea aptitudinilor
de comunicare, dar şi la cultivarea
dorinţei de a proteja şi de a
înfrumuseţa mediul.
Copiii implicaţi astăzi în
activităţile educative amintite vor fi
adulţii de mâine şi pârghiile puterii
le vor aparţine. Dar există
certitudinea că, şi prin intermediul
acestui proiect, îi ajutăm să ia
deciziile corecte.
Program de activităţi
Primăvară în alb şi roşu la Şcoala „Bogdan Vodă” - lansarea oficială a proiectului
Legendă şi tradiţie- discuţii, dezbateri pe tema Măţişorului la români
Crâmpeie de suflet - realizarea de mărţişoare din materiale refolosibile
La mulţi ani, mămico! - realizarea de felicitări din materiale refolosibile
Martie prin ochi de copil - realizarea de desene, afişe şi postere
Primăvara sufletelor- realizarea unor expoziţii de mărţişoare, felicitări şi postere
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Lauri de martie - activitate de premiere a lucrărilor elevilor
Din suflete curate, pentru suflete dragi- campanie stradală, oferirea de mărţişoare şi
felicitări
Prof. Loredana Bizubac
Ziua școlii
6 decembrie 2011. O zi deosebită pentru şcoala noastră, care împlineşte 32 de ani!
O vârstă frumoasă, presărată cu atâtea realizări, cu elevi frumoşi şi talentaţi, cu
dascăli dedicaţi menirii lor sacre.
Fiecare sufleţel din şcoală s-a
simţit astăzi sărbătorit, pentru că, de
fapt, ziua şcolii e ziua noastră , a
tuturor: elevi, părinţi, dascăli.
Fiecare clasă s-a organizat şi a
sărbătorit această zi în mod
deosebit. Unii au comemorat
evenimentele importante ale şcolii,
alţii şi-au amintit de elevii care au
făcut cinste acestei instituţii la
diferite concursuri. Mulţi dintre
copii au dedicat desene sau versuri
şcolii la ceas aniversar. Fiecare cuvânt spus, fiecare cântec, fiecare desen poartă cu
sfinţenie sentimentul de drag şi preţuire pentru şcoala noastră.
Fiind şi o zi de sărbătoare creştină, Moş Nicolae a venit la copii cu dulciuri şi
brăduţul de Crăciun împodobit. Momentele festive, de bucurie au fost împletite cu
sentimentul de generozitate demonstrat de părinţii copiilor, care i-au îndulcit pe cei mici.
De remarcat este gestul domnului Babiuc Costel, care de câţiva ani încoace, ţine să-i
bucure pe elevii şcolii cu daruri dulci, de Sfântul Nicolae.
Mulţumim tuturor din suflet!
La mulți ani, școala mea!
Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei
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EXAMENELE CAMBRIDGE ESOL
Examenele Cambridge English sunt recunoscute în lumea întreagă de către școli,
universităţi şi angajatori din mediul public și privat. Succesul obţinut în urma
susţinerii unui examen Cambridge English îţi oferă un certificat recunoscut la nivel
internaţional, care îţi atestă nivelul de limba engleză. Şcoala noastră poate deveni,
începând cu acest an, centru de pregătire pentru susţinerea examenelor Cambridge
ESOL (English for Speakers of Other language).
TESTE DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU COPII (YLE)
YLE (Young Learners English) sunt teste Cambridge pentru copii cu vârste între 7 şi 12
ani, la trei niveluri de dificultate: Starters, Movers si Flyers. Aceste teste
recompensează eforturile copiilor de a învăţa limba engleză şi reprezintă modul ideal de
a-i obişnui cu cerinţele unui examen internaţional.
YLE Flyers este la nivelul A2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a
Consiliului Europei (la aproximativ acelaşi nivel cu examenul KET). YLE Starters și
YLE Movers sunt la nivelul A1. Fiecare copil care susţine acest examen va primi un
certificat indicând capacitatea acestuia de a vorbi, asculta, citi şi scrie în limba engleză.
KET SI PET FOR SCHOOL
KET for Schools este un certificat care arată că un elev poate comunica în scris și poate
vorbi limba engleză la un nivel de bază. Cele două versiuni ale examenului KET
urmează acelaşi format şi au acelaşi grad de dificultate. Spre deosebire de KET, KET for
Schools abordează subiectele într-o manieră potrivită interesului şi experienţei elevilor.
Candidaţii KET for Schools care promovează primesc un certificat cu calificativele Pass
with Merit sau Pass. Cei care demonstrează un nivel inferior celui de KET (conform
CEFR A2), primesc un certificat pentru nivelul A1. Numai candidaţii cu un punctaj sub
nivelul A1 al CEFR primesc calificativul Fail. Examenul are trei probe:
• Proba scrisă și înţelegerea textului scris (1h și 10 minute);
• Receptarea mesajelor orale (aproximativ 30 de minute);
• Proba orală (10 minute).
PET este un examen de nivel pre-intermediar, care testează abilitaţile lingvistice
necesare în situații caracteristice vieţii sociale și profesionale, într-un mediu de limba
engleză. Pentru a ajunge la acest nivel sunt necesare circa 380 ore de studiu. Cele două
versiuni ale examenului PET urmează acelaşi format şi au acelaşi grad de dificultate.
Spre deosebire de PET, PET for Schools abordează subiectele intr-o maniera potrivită
interesului şi experienţei elevilor. PET for Schools este la nivelul B1 conform Cadrului
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European Comun de Referință pentru Limbile Moderne - un document cadru recunoscut
internaţional. Candidaţii care promovează primesc un certificat cu calificativele Pass
with Merit sau Pass. PET for Schools are trei probe:
• Proba scrisă și înțelegerea textului scris (1h si 30 de minute);
• Receptarea mesajelor orale (aproximativ 30 de minute);
• Proba orală (12 minute);
• Examenul PET este în acest moment echivalat cu proba de limba engleză a
examenului de bacalaureat.
Alb și roșu – puritate și dragoste
Primăvara în alb şi roşu a bătut într-o dimineaţă
în geam. Era întâia zi de Mărţişor, când inimile se
împletesc în alb şi roşu, puritate şi dragoste.
Mânuţe harnice şi pricepute au împletit cu drag
şnuruleţul aducător de primăvară, amintind Iernii că e
timpul să plece. Holul şcolii, până astăzi trist şi
înfrigurat, a prins viaţă, şi zâmbet, şi culoare într-o
expoziţie plină de farmec şi candoare. Mărţişoare,
felicitări, alături de gânduri curate şi sincere au inundat
întreaga şcoală, aducând soarele în inimile noastre.
Mesajul celor mici străbate bariera de gheaţă a
iernii:
O primăvară parfumată vă dorim tuturor!
Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei
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Valentine’s Day
Noi, reprezentanţii Consiliului Elevilor din şcoală, ne-am gândit să sărbătorim
într-un mod inedit ziua de Valentine’s Day.
Cu toţii ştim magia pe care
poate să ne-o confere o sărbătoare, şi
mai ales dacă acea sărbătoare este
una de suflet, când ne simţim mai
împliniţi alături de cei dragi.
Cu
ocazia
sărbătorii
„Valentine’s Day”, am realizat un
colaj în care orice elev îndrăgostit
sau cel puţin orice elev care simte
vraja acestei zile, să se semneze.
Acest mini-proiect ne-a reuşit şi
colajul a fost plin de amprentele
noastre, ceea ce ne duce cu gândul la unitatea de care am dat dovadă cât şi la bucuria
fiecărui elev.
Am ornat perdelele cu inimioare roşii, am agăţat la clanţa fiecărei uşi de la clase
câte un mesaj de suflet într-o inimioară.
O urnă a stat toată ziua la
masa elevului de serviciu, aşteptând
gândurile şi sentimentele tuturor.
Dorinţele
noastre,
ale
Consiliului Elevilor, au fost acelea
de a face fiecare coleg din şcoală să
se simtă bine cu ocazia acestei zile şi
de a realiza o stare de unitate în
cadrul întregii şcoli.
Cred că am reuşit să aducem
un zâmbet cald în inimile tuturor.
Happy Valentine’s Day!
Consiliul Elevilor
Simota Maria – cl. a VIII-a B
Maxim Andreea – cl. a VIII-a B
Onciul Mădălina – cl. a VIII-a B
Trufin Mădălina – cl. a VII-a A
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PROIECTE UMANITARE
Donează o jucărie
fă un copil să zâmbească!
Întotdeauna sărbătorile de Crăciun ne
determină să fim mai buni, mai darnici, mai
înţelegători cu semenii noştri. Ştim că acest lucru ar
trebui să-l facem în fiecare zi, dar tumultul vieţii ne
aruncă de multe ori în propriile noastre probleme,
devenind prizonierii unei realităţi ce n-o putem ignora.
Oameni cu suflet mare au încercat să ne
oprească pentru o clipă, invitându-ne să participăm la
acţiunea umanitară „Donează o jucărie, fă un copil să
zâmbească!”
TV Rădăuţi şi Primăria Municipiului Rădăuți
au promovat acest proiect umanitar cu scopul de a dona
o jucărie, o carte sau orice altceva, ce ar putea aduce
ZÂMBETUL pe chipul unui copil sărman.
Elevii şcolii noastre s-au mobilizat exemplar şi, sprijiţi de părinţi, au adus la
şcoală foarte multe jucării cu care îi vor bucura pe alţi copii, în prag de Crăciun.
DǍ DIN PUŢINUL TǍU,
IAR CRǍCIUNUL VA FI ALTFEL PENTRU NOI TOŢI!
Consilier educativ, Mihaela Amariţei
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Un dar mic, pentru un zâmbet mare!
Elevii şcolii noastre, alături de părinţii şi dascălii lor sunt sensibili la proiectele
umanitare, care vizează copiii orfani, copiii necăjiţi, bătrânii fără sprijin. Ştim că o mână
întinsă la nevoie valorează mai mult decât o mie de vorbe frumoase, de aceea am
acceptat cu drag invitaţiei domnului Andronachi Traian de a participa la acţiunea
umanitară „Un dar mic, pentru un zâmbet mare!”.
Scopul acestei acţiuni a fost strângerea de fonduri pentru copiii de la
Aşezământul “Sfântul Leontie” din
Rădăuţi, cu prilejul zilei de 1 Iunie.
O urnă a circulat prin clase si
fiecare copil a donat o sumă de bani,
simbolic, cu gândul de a face o
bucurie copiilor fără familie.
Tot în cadrul aceluiaşi
proiect, pe 25 mai 2013 a avut loc la
Casa de Cultură din Rădăuţi
spectacolul umanitar cu acelaşi titlu,
un dar din partea copiilor, pentru
copii.
Parteneri în acest proiect au fost: Casa de Cultură Rădăuţi, Colegiul Naţional
„Eudoxiu Hurmuzachi”, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul „Andronic Motrescu”,
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc”, Şcoala Gimnazială nr.2, Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Şcoala Gimnazială „Bogdan
Vodă”, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, Săptămânalul de Rădăuţi, Crai Nou,
www.radautiziar.ro, TVRădăuţi, Bucovina TV, TV Plus, Intermedia TV.
Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei
Solidaritate şi dăruire
Asociaţia I.S.E.A. (Intervenţie, Suport, Educaţie, Ajutor) are un centru social de
zi „Geppetto”. Centrul contribuie la înlăturarea sărăciei din sânul familiilor cu copii şi la
preîntâmpinarea riscului de abandon atât şcolar cât şi familial şi implicit promovează
dezvoltarea umană şi dreptatea socială în cadrul comunităţii locale.
Obiectivele centrului Social „Geppetto” sunt:
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- prevenirea separării de părinţi a copiilor aflaţi în situaţie de risc, din Municipiul
Rădăuţi;
- sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi/sau dezvoltării capacităţilor
individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe
proprii;
- dezvoltarea deprinderilor şi normelor pro-sociale ale copiilor;
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi a tinerilor.
Serviciile oferite de centru sunt: suport educaţional extra-şcolar, suport şi educaţie
igienico-sanitară, orientare profesională, serviciul de asistenţă şi suport material şi
consiliere familială.
Centrul social de zi „Geppetto” are
un parteneriat de colaborare cu Şcoala
nr. 5, în special cu doamna profesoară
Bîtă Rita. Împreună cu elevii clasei a
VII-B, am organizat activităţi socioculturale cu diferite ocazii. Copiii acestei
clase renunţă de multe ori la corn şi lapte
dăruind acestea centrului. Elevii clasei a
III-a A, au avut o acţiune în cadrul
centrului care s-a numit „Donare de
cărti”. Fiecare copil din clasă a dăruit
unui copil din centru o carte. Aceste
activităţi sunt un dar pentru copiii defavorizaţi din centru. Generozitatea şi iubirea lor
este suport şi sprijin pentru copiii care sunt neglijaţi şi marginalizaţi.
Mulţumim conducerii şcolii şi doamnei profesoare Rita Bîtă, care susţin asemenea
acţiuni şi au inima deschisă pentru a da speranţă copiilor care sunt în nevoi.
Sora Felicitas Butacu CJ
La căldură se aprinde o lumină
încet și fără zgomot…
Sub această deviză, mesaj, se desfăşoară şi s-au desfăşurat activităţile în cadrul
parteneriatului de colaborare dintre Habitat pentru Umanitate Rădăuţi şi Şcoala Bogdan
Vodă Rădăuţi.
Obiectivele parteneriatului vizează derularea unor programe şi proiecte ce au
drept scop îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
organizarea unor evenimente şi activităţi cu caracter educativ, metodic şi cultural la care
să participe elevi şi cadre didactice, promovarea voluntariatului în comunitate.
Prof. Iulita Bîtă
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Elevii Școlii Gimnaziale
“Bogdan Vodă” Rădăuți

“Dăruiește, de Crăciun”
- proiect umanitar Elevii Şcolii cu clasele IVIII nr. 5 „Bogdan Vodă” din
Rădăuţi au transformat ultima
săptămână de şcoală din acest
semestru într-o săptămână a
omeniei, a bucuriei de a dărui, de a fi
mai buni, mai darnici, mai toleranţi
cu semenii lor. Au ales să pătrundă
în magia sărbătorilor de iarnă într-un
mod special, derulând proiectul
umanitar „Dăruieşte, de Crăciun!”.
Îndrumaţi de dascălii lor,
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elevii au desfăşurat activităţi care au avut ca scop promovarea voluntariatului, implicarea
în acţiuni umanitare, de întrajutorare a celor aflaţi în nevoie.
Sub motto-ul „Niciodată să nu-i uităm pe cei mai trişti ca noi!”, copiii s-au
organizat, implicând părinţii şi cadrele didactice. Astfel, un grup de copii au vizitat
Şcoala Specială “Sfântul Stelian”, însoţiţi de doamnele lor învăţătoare, Mihaela
Amariţei, Harand Doina şi Irinciuc
Anca. Aceştia au dăruit copiilor
cărţi, jucării şi dulciuri, alături de
colindul sfânt şi bun. Alt grup de
copii, însoţiţi de doamnele Botezat
Carina, Bizubac Loredana şi Frunză
Mirela au colindat copiii de la
Centrul de Plasament, dăruindu-le
cărţi, dulciuri şi rechizite şcolare. Na fost uitat nici Centrul Geppetto, cu
care elevii conduşi de doamna
profesoară Iulita Bâtă au un
parteneriat viabil, cu multe activităţi desfăşurate.
Întreaga şcoală s-a implicat activ şi afectiv în Campania naţională lansată de
Habitat pentru Umanitate „Sacul lui Moş Crăciun”. Fiecare copil a avut posibilitatea de
a dărui o jucărie de-a sa altui copil, învăţând astfel, în mod practic, o pagină din lecţia de
generozitate.
Directorul şcolii, profesor Petru Nicuţă, a fost mereu alături de cei mici în
iniţiativele lor umanitare, felicitând implicarea părinţilor şi cadrelor didactice, care au
pus mult suflet în dorinţa lor de a dărui. Urează tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate şi
dorinţa de a fi mai buni!
(Articol publicat în ziarul „Săptămânalul de Rădăuţi”)
Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei
Sacul lui Moș Crăciun
Perioada sărbătorilor de Crăciun ne umple sufletele de lumină, de bucurie,
făcându-ne pe toţi mai buni, mai înţelegători, mai receptivi la nevoile celor de lângă noi.
Este perioada când sufletele noastre vibrează la unison, încercând să împartă cu cei din
jur bucuria Naşterii Domnului.
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În ultima săptămână de şcoală, elevii şi cadrele didactice s-au implicat în acţiuni
umanitare, printre care se numără şi activitatea realizată în colaborare cu Habitat pentru
Umanitate, „SACUL LUI MOŞ
CRĂCIUN”.
Fiecare copil din şcoală a
avut ocazia să dăruiască o jucărie
de-a sa, altui copil, făcându-i o
bucurie, de Crăciun.
Generozitatea celor mici a
fost lăudabilă, astfel că sacul lui
Moş Crăciun s-a umplut cu o
mulţime de jucării, care de care mai
frumoase. Aceste jucării vor ajunge
la copiii necăjiţi din oraşul nostru.
Parteneriatul a fost derulat la iniţiativa doamnelor Amalia Dobrotă şi Viviana
Huţuleac de la Habitat pentru Umanitate, în colaborare cu doamnele profesoare Iulita
Bîtă şi Mihaela Amariţei de la Şcoala „Bogdan Vodă”.
Dragi copii, să fie Moş Crăciun la fel de darnic cu voi,
cum aţi fost şi voi, la rândul vostru, în această „săptămână a omeniei”!

Consilier educativ, prof. Mihaela Amariţei
Colindul sfânt și bun
Ninge cu fulgi mari şi pufoşi într-o zi de decembrie. Se apropie sărbătorile de
iarnă şi colindul sfânt şi bun bate la poarta sufletelor noastre.
Este perioada când creştinii doresc să dăruiască din prea plinul lor sufletesc şi
celor care au nevoie de o bucurie, de o alinare, de un gând bun.
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Elevii claselor primare, însoţiţi de dascălii lor, şi-au îndreptat paşii spre Centrul
de persoane vârstnice din Rădăuţi. Erau vreo 180 de micuţi şi 6 cadre didactice; un rând
prea lung pentru răbdarea conducătorilor auto ce trebuiau să ne acorde prioritate la
trecerea de pietoni…
Ajunşi la destinaţie, ne-a
întâmpinat o clădire sobră. Aceasta
devenise, prin hazard, casa unor
oameni care cândva au avut viaţa
lor, familia lor, casa lor; prea trist
pentru puterea de înţelegere a unor
copii. Ne-a întâmpinat un preot care
ne-a zâmbit îngăduitor din prag.
Eram prea mulţi pentru a încăpea în
camerele strâmte, pline deja de
bătrânei cu ochii umezi. Ne-am
aşteptat liniştiţi rândul…
În câteva clipe, clădirea răsuna de colindul ce vestea naşterea Domnului, o
bucurie ce redă speranţa în sufletele tuturor. Bătrâneii ne priveau cu-n fel de duioşie
aparte, parcă sorbindu-ne din ochi.
Chipurile brăzdate de ani s-au luminat într-un zâmbet stins. Copiii le-au dăruit
fructe, cozonaci şi le-au urat sărbători binecuvântate.
Ne-am luat rămas bun de la ei şi am luat cu noi, în suflet, întrebarea ce nu ne
dădea pace: Ce copil şi-ar lăsa părintele într-un azil de bătrâni?
O vorbă înţeleaptă spune că cine nu are bătrâni, să şi-i cumpere. Ne-am permite
să adăugăm: cine are bătrâni, să-i preţuiască. Ei sunt esenţa noastră de a fi…
Crăciun fericit, bunico! Crăciun liniştit, bunicule!
Prof. Mihaela Amariţei
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Proiect național de mediu

Harta deşeurilor din ţară
Ecologizare în toată ţara într-o singură zi:
25 septembrie 2010
Proiectul naţional „Let’s do it, Romania!” este un proiect de ecologizare a
României într-o singură zi, realizat în parteneriat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului şi Asociaţia EcoAssist.
Acţiunea de voluntariat s-a adresat cadrelor didactice şi elevilor, dar şi altor
categorii sociale, care doresc o Românie mai curată.
Este unul dintre cele mai actuale şi mai ample proiecte naţionale, menit să atragă
atenţia întregii naţiuni asupra importanţei curăţeniei ţării noastre.
Şcoala noastră a participat la acest proiect cu un număr de aproximativ 100 de
elevi, însoţiţi de 9 cadre didactice, fiind singura şcoală generală participantă din
municipiu. Am avut ca zonă de curăţenie strada Horodnicului, la ieşire din oraş, până la
castelul de apă.
Echipaţi de lucru, cu mănuşi şi saci menajeri, copilaşii noştri au fost foarte
harnici! Au ales, într-o zi de
sâmbătă, în loc să se joace, să
strângă murdăria aruncată de alţii, la
întâmplare. Elevii au dat tuturor o
lecţie de viaţă şi de atitudine pozitivă
faţă de mediul înconjurător. Bravo,
copii!
Această acţiune se doreşte a
fi un semnal pentru toţi de a păstra
natura curată. O lume mai curată este
o lume mai frumoasă şi mai
sănătoasă!
FELICITĂRI TUTUROR VOLUNTARILOR PARTICIPANŢI LA ACEST
PROIECT!
Prof. Mihaela Amariţei
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Let’s Do It, World! Let’s Do It, Romania!
Let’s Do It, Şcoala nr.5 Rǎdǎuţi!
„Let’s Do It!” este o mişcare internaţionalǎ susţinutǎ oficial de Parlamentul
European. În anul 2012 peste 3.000.000 de participanţi din lumea întreagǎ au luat parte la
proiect. România a fost ţara cu cel mai mare numǎr de voluntari mobilizaţi: 500.000 în
douǎ etape.
„Let’s Do It, România!” face parte din echipa „Let’s Do It,World!”, care a implicat
peste 100 de state în cel mai mare eveniment de voluntariat din lume.
În ziua de 12 mai 2012, Campania naţionalǎ „Let’s do it, România!” a antrenat şi
elevii Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodǎ” din Rǎdǎuţi la curǎţenie, într-o singurǎ zi. Este
al doilea an consecutiv de participare voluntarǎ la acest proiect.
Îmbrǎcaţi în tricouri verzi, având ecusoane în piept, înarmaţi cu mǎnuşi, saci
menajeri, mǎturi şi făraşe, elevii şcolii noastre au pornit plini de entuziasm în activitatea
de igienizare a parcului central.
Monitorizaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice, cei 150 de copii au dat dovadǎ de
hǎrnicie şi dragoste faţǎ de mediul înconjurǎtor.
Atitudinea pozitivǎ, voluntarǎ a celor participanţi la proiect a demonstrat cǎ
împreunǎ putem face ca planeta sǎ fie mai curatǎ, mai frumoasǎ.
A fost o adevǎratǎ lecţie de ecologie, datǎ de copii celor iresponsabili şi nepǎsǎtori
faţǎ de mediu.
LET’S DO IT, ROMANIA!
Coordonator de proiect,
Consilier educativ Mihaela Amariţei
Let’s Do It, World! Let’s Do It, Romania!
Let’s Do It, Şcoala nr.5 Rǎdǎuţi!
„Let’s Do It!” este o mişcare internaţionalǎ susţinutǎ oficial de Parlamentul
European. În anul 2012 peste 3.000.000 de participanţi din lumea întreagǎ au luat parte la
proiect. România a fost ţara cu cel mai mare numǎr de voluntari mobilizaţi: 500.000 în
douǎ etape.
„Let’s Do It, România!” face parte din echipa „Let’s Do It,World!”, care a implicat
peste 100 de state în cel mai mare eveniment de voluntariat din lume.
În ziua de 12 mai 2012, Campania naţionalǎ „Let’s do it, România!” a antrenat şi
elevii Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodǎ” din Rǎdǎuţi la curǎţenie, într-o singurǎ zi. Este
al doilea an consecutiv de participare voluntarǎ la acest proiect.
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Îmbrǎcaţi în tricouri verzi, având ecusoane în piept, înarmaţi cu mǎnuşi, saci
menajeri, mǎturi şi făraşe, elevii şcolii noastre au pornit plini de entuziasm în activitatea
de igienizare a parcului central.
Monitorizaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice, cei 150 de copii au dat dovadǎ de
hǎrnicie şi dragoste faţǎ de mediul înconjurǎtor.
Atitudinea pozitivǎ, voluntarǎ a celor participanţi la proiect a demonstrat cǎ
împreunǎ putem face ca planeta sǎ fie mai curatǎ, mai frumoasǎ.
A fost o adevǎratǎ lecţie de ecologie, datǎ de copii celor iresponsabili şi nepǎsǎtori
faţǎ de mediu.
LET’S DO IT, ROMANIA!
Coordonator de proiect,
Consilier educativ Mihaela Amariţei

Plantare de puieți
în grădina școlii
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Proiect LeAF în imagini
clasa a III a A
Pădurea, prietena mea!
Prof. Mihaela Amariței
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Proiectul P.Ă.D.U.R.E.A.
(Poezie. Aer. Drumeție. Univers.
Relaxare. Ecosistem. Avuție)
„Pădurea este înainte de
toate o fiinţă colectivă, cea mai
grandioasă din câte există, înfiorată
de viaţă proprie, închegată la rându-i
de milioane de vieţi individuale, cât
se poate de diverse - contopite într-o
fizică armonică şi într-un duh unitar,
care impresionează copleşitor şi întrun fel unic spiritul omenesc.”(Emil
Pop)
Pornind de la ideea că micul
prieten de azi al pădurii poate deveni
ecologistul de mâine, am considerat
că este oportun a continua, pentru al
şaselea an consecutiv, proiectul
„P.Ă.D.U.R.E.A.”, proiect ce a
prilejuit valoroase experienţe, având
un rol important în dezvoltarea
responsabilităţilor elevilor faţă de
mediul înconjurător, în valorificarea
aptitudinilor acestora, în încurajarea
iniţiativelor.
Proiectul „P.Ă.D.U.R.E.A.
nu a însemnat doar lecţii în mijlocul
naturii; aceste activităţi s-au
constituit într-o veritabilă lecţie de
viaţă - lecţie despre frumuseţea şi
fragilitatea naturii, frumuseţe şi
fragilitate care depind doar de noi şi
de felul în care vom şti să păstrăm
această avuţie nealterată şi pentru cei
ce vor urma.
Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:
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 Activităţi pregătitoare: întâlniri de lucru cu elevii şi constituirea comitetului de mediu,
întâlniri de lucru cu părinţii elevilor;
 Activitate organizatorică: stabilirea planului de proiect şi a grupelor de lucru;
 Micii ecologişti - colectare a deşeurilor din parcul şcolii, două zone de parc din
Rădăuţi;
 Ziua Pădurii, 15 Aprilie - expoziţie de desene, afişe şi postere;
 Lecţiile naturii - activităţi realizate în parc şi în pădure: lecţii de ştiinţe, limba română,
abilităţi practice şi educaţie plastică, educaţie civică, consiliere şi orientare;
 Pe drumuri de munte - excursii documentare la Mălini, Cacica, Gura Humorului;
 Pădurea, prietena mea - activitate de colectare a unor materiale din pădure;
 Artă şi dibăcie - confecţionarea de obiecte cu materiale din natură;
 Putem salva un copac! (săptămâna mediului 28 mai - 5 iunie) - colectare de
maculatură;
 Avem un singur Pământ! - realizarea unei expoziţii de desene pe tema poluării
mediului.
„Natura este deasupra artei, câtă vreme avem păduri, nu vom picta copaci.” (V.
Butulescu)
Prof. Loredana Bizubac

„SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE
PĂDURE”

Obiective pentru elevi:

☺ sã dezvolte capacitãţi de organizare
şi spirit de cooperare în echipã;
☺sã identifice şi sã analizeze atât
LEAF
problemele de mediu, cât și mecanismele de
Clasa a II-a A
protejare a acestuia;
☺sã dezvolte deprinderi de lucru cu
Coordonator, materiale din naturã;
☺sã motiveze participarea la protecţia
prof. Harand Doina
mediului.
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Rezultate aşteptate:
realizarea unor spaţii curate;
materiale documentare diseminate
în şcoalã;
planuri de activitate;
publicaţii în reviste şcolare;
participare la seminarul international;
portofolii;
afişe, fotografii .

Prof. Doina Harand
„Să învăţăm despre pădure”
Learning About Forests
(LeAF)
Educaţia ecologică îşi propune
să-l conducă pe elev spre formarea
unui punct de vedere mai obiectiv
asupra realităţii, să-l incite la
participare, să devină conştient de
viitor, de faptul că viaţa generaţiilor
viitoare, calitatea ei, depinde într-o
mare măsură şi de opţiunile sale.
Scopul
educaţiei
privind
protecţia mediului înconjurător este de
a oferi fiecărui elev posibilitatea de a-
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şi manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de natură, caracterizată prin
dragoste, consideraţie, respect.
Proiectul educaţional şi-a
propus ca elevii şi părinţii să
înţeleagă că dragostea şi grija pentru
natură
trebuie
să
constituie
componente
esenţiale
ale
comportamentului uman în general şi
al lor în mod special.
Proiectul LeAF, desfăşurat
de cei 32 de elevi ai clasei a IV-a A,
de la Şcoala Gimnazială „Bogdan
Vodă”, Rădăuți, se caracterizează
prin simplitate, prin posibil şi
accesibil, prin încântare şi adeziune
totală din partea elevilor participanți.
Prin
toate
activităţile
organizate în clasă, dar şi în mijlocul
naturii, am încercat să-i învăţ pe
copii să iubească natura și să
preţuiască materialele oferite cu
dărnicie de aceasta. Ca o vedere de
ansamblu, întregul proiect a susţinut
activităţi care au avut în vedere mai
mult partea ascunsă a fiinţei
copilului – sufletul lui, cu dorinţele,
curiozităţile, bucuriile şi nedumeririle lui. Nimic din acest proiect nu a fost forţat,
obositor sau împotriva dorinţei copiilor, nimic nu a fost peste puterile lor de a înţelege,
nimic nu a fost frustrant sau plictisitor. Am gândit acest proiect ca o bucurie pentru ei,
acea bucurie cu care înveţi de bună voie, cu care descoperi un lucru minunat pe care să-l
iubeşti şi să-i dedici parte din viaţa ta.
Prof. Anca Irinciuc
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PROIECT LeAF
Motto: “A proteja natura şi mediul înconjurător, cu toate fiinţele vii ce trăiesc aici
într-o reţea de raporturi reciproce, foarte complicată şi delicată, nu semnifică altceva
decât salvarea însăşi a omului.” (F. Tassi )
Argument: La întrebarea „Ce-ţi doreşti pentru copilul tău?” majoritatea
părinţilor răspund, fără a mai sta pe gânduri: „Sănătate!”. Dar oare sănătatea oamenilor
nu depinde de sănătatea mediului? Suntem conştienţi de această realitate? Suntem
conştienţi că pentru a fi sănătoşi şi pentru a ne păstra un stil de viaţă sănătos- mental,
fizic, emoţional trebuie să trăim într-un mediu natural sănătos?
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuţi-Suceava, derulează de mulţi ani
programul naţional de educaţie ecologică LeAF şi, în această perioadă, au fost organizate
numeroase activităţi de educare a tinerilor pentru participare la identificarea şi
soluţionarea problemelor mediului la nivel şcolar şi local.
Pentru a avea un stil de viaţă sănătos, copiii trebuie educaţi în spiritul unei
atitudini pozitive faţă de mediul
înconjurător în vederea formării unei
conştiiţe
civice
şi
a
unui
comportament participativ pentru
însuşirea unor reguli cu caracter
ecologic ce vizează asigurarea
echilibrului
dintre
sănătatea
individului, societăţii, a mediului.
Pădurea, cel mai mare dar pe
care natura l-a destinat omului,
constituie şi astăzi un mare miracol,
cu multe enigme chiar şi pentru cei mai erudiţi specialişti. Putem asemăna pădurea cu un
organism biologic şi social deoarece ea se naşte, trăieşte şi creşte spre a se regenera apoi,
pentru ca o nouă generaţie de arbori să ia locul celei care piere.
Pornind de la aceste considerente am organizat şi desfăşurat cu elevii activităţi
ecologice în cadrul proiectului educaţional ,,Să ocrotim animalele!”.
Prof. Mirela Chidon-Frunză

150

STUDIU MONOGRAFIC

PROGRAMUL INTERNAŢIONAL LeAF
„PRIETENII NATURII”
„Omul sfinţeşte locul”, spune un vechi proverb
românesc. Dar ce ne facem când lucrurile stau tocmai pe dos?
Oamenii construiesc, lumea evoluează continuu, dar preţul plătit
este unul mare, chiar dacă de multe ori trece neobservat. În
goana sa după progres, omul mai uită de locul în care trăieşte, iar
mediul este primul afectat. În fiecare zi, de pe pământ dispar
plante ori animale, unele specii pentru totdeauna.
Proiectul ,,PRIETENII PĂDURII”, desfăşurat în cadrul Programului
Internaţional ,,Să învăţăm despre pădure”, propune stimularea dorinţei copiilor de a
cunoaşte rolul pe care-l are natura curată în viitorul vieţii pe pământ.
Pentru o însuşire temeinică a
informaţiilor, elevii împărţiţi în grupe
au răsfoit pliante, enciclopedii, albume
puse la dispoziţie.
S-au precizat
numeroase aspecte referitoare la fauna
şi vegetaţia naturii. Finalitatea acestei
activităţi s-a concretizat în livada cu
mere rumene şi în grădina inundată de
parfumul legumelor coapte.
Micii ecologişti au descoperit
lumea fascinantă care ne înconjoară,
au găsit răspunsuri la întrebări legate
de natură, de pădure şi vietăţile ei,
învaţă să o iubească, să o ocrotească,
să conştientizeze că depind de natură,
că fără ea nu existăm nici noi şi au
datoria morală să o păstreze pentru
generaţiile viitoare.
Întreaga natură a îmbrăcat
haina primăverii. Razele soarelui i-au
adus pe micii ecologişti în parcul
oraşului Rădăuţi pentru a participa la
o acţiune de ecologizare. Hărnicuţii voluntari au strâns frunze uscate, crengi, hârtii, peturi împrăştiate printre firele proaspete de iarbă. Scopul acestei „misiuni” este de a-i
sensibiliza pe micii învăţăcei în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului
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înconjurător, contribuind astfel la îmbunătăţirea situaţiei ecologice de pe teritoriul
localităţii.
Experienţa directă, implicarea personală în activităţile proiectului îi va ajuta pe
elevii clasei pregătitoare A să devină conştienţi de impactul acţiunilor lor asupra
mediului înconjurător, asupra viitorului omenirii.
Prof. Ramona Cristina Cherniciuc
Fauna şi flora din zona Bucovinei
LearningAboutForests – Să învățăm despre pădure
„Pădurea este Viața, să o prețuim!”
Argument:
„Preţuieşte-mă şi iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumuseţile mele (pădurile,
văile şi izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu toate vieţuitoarele şi florile) ţi le
dăruiesc, să te bucuri de ele, să devii mai puternic, mai generos, mai bun!”
Proiectul de educație pentru mediu „Învățăm, acționăm: pădurea s-o respectăm!”
se desfășoară în cadrul programului mondial de educaţie pentru mediul înconjurător Să
învățăm despre pădure- LearningAboutForest și reprezintă o frumoasă și incitantă
provocare pentru noi toți. Mai întâi în sala de clasă, la începutul anului școlar 2012-2013,
împreună cu școlăreii din clasa I, ne-am documentat, am colecționat materiale, iar apoi,
prin activități de creație, dar și de
drumeție, în mijlocul naturii am
înțeles de ce pădurii îi datorăm
respect și recunoștință, dar mai ales,
ocrotire și îngrijire.
Calendarul
naturii,
cu
anotimpurile care s-au succedat neau oferit posibilitatea să ne
organizăm în fiecare anotimp câte o
activitate. Toamna am adunat
diverse materiale din natură: frunze,
seminţe, petale, căpăcele de ghindă, castane, conuri de brad. Presarea, uscarea, curăţarea,
spălarea, sortarea materialelor după diferite criterii (formă, mărime, culoare,
sensibilitatea suprafeţelor), asamblarea şi lipirea simetric sau asimetric pe diverse
materiale au fost folosite apoi în colaje cu măști, animale sau păsări din frunze.
Colectarea unor frunze şi flori de diferite forme, culori şi mărimi, presarea lor între foi de
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ziar şi uscarea lor, asamblarea şi lipirea frunzelor şi florilor pe cartoane pictate, răsfirate
pe parcursul unui an în Hora Anotimpurilor, ne-au adus multă bucurie, mai ales când am
văzut tablourile „la loc de cinste”, în expoziții sau în afișierul eco-Copacul Vieții.
Activitățile au avut ca rezultate expozițiile: Frunzele-florile Zânei Toamne, Mărțișoare
de suflet, confecționate în luna martie - Luna Pădurii, sărbătorirea Zilei Pământului și a
Apei, marcate prin desene și mesaje publicitare, cu ocazia simpozionului internațional
„Educația mileniului III”. Mai aproape de Eminescu a fost o altă activitate în care copiii
au recitat poezii despre natură din creațiile eminesciene. O amintire foarte plăcută este
excursia din luna iunie, „Frumuseţile locurilor bucovinene” desfășurată în județul nostru,
ocazie cu care copiii s-au bucurat împreună de o zi însorită, de zâmbete și prietenie.
Prof. Cristina Nichitean
„PRIETENII PĂDURII” – PROIECT LeAF AL CLASEI a III-a B
Anul școlar 2012-2013
În cadrul proiectului LeAF „Prietenii pădurii”, elevii clasei a
III-a B, pe care îi coordonez în
cadrul acestui proiect încă din clasa
I, au derulat o serie de activități de
documentare, activități cu caracter
practic, sau de diseminare, pentru a
cunoaște cât mai bine pădurea,
componentă de bază a mediului
înconjurător.
Scopul proiectului a fost să
ne
implicăm în
acţiuni
de
ecologizare, de protejare a mediului
înconjurător şi să evităm, pe cât
posibil,
formalismul
şi
superficialitatea.
Programul
internaţional LeAF urmăreşte, în
primul rând, să-i înveţe pe cei mici
despre pădure, întrucât, cunoscând-o,
copiii vor învăţa să o iubească şi să o
preţuiască. Este o reuşită faptul că, în ultimii ani, tot mai multe şcoli şi tot mai multe
cadre didactice se implică în programe ecologice, urmărind să-şi formeze elevii în
spiritul respectului pentru mediu.
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Fiind cadru didactic al Eco-Şcolii „Bogdan Vodă” Rădăuţi, o şcoală în care se
pune un deosebit accent pe educaţia ecologică, m-am implicat împreună cu elevii mei în
diferite programe şi proiecte în scopul protejării mediului. Printre acestea se numără şi
programul LeAF, în cadrul căruia am
derulat, în fiecare an, proiectul
„Prietenii pădurii”. După cum reiese
şi din titul proiectului, obiectivul
principal pe care l-am urmărit a fost
acela de a-i determina pe copii să
iubească și să prețuiască pădurea.
Faptul că elevii au fost familiarizaţi
cu proiecte de educaţie ecologică
încă din clasa I, a reprezentat un real
câştig, în sensul că au dobândit deja o oarecare experienţă în privinţa derulării unui
proiect. An de an, copiii au devenit mai interesați, mai implicați, mai responsabili,
realizând activități deosebite, care au avut ca efect atingerea obiectivelor propuse în
derularea proiectului.
La începutul lunii octombrie am dat startul proiectului. Au urmat numeroase
activităţi, în cadrul etapei de lucru în pădure, cele mai multe dintre ele desfășurate în
natură, în parcurile rădăuţene și în Codrii Pașcanilor, activităţi prin care copiii au învăţat
multe lucruri noi despre pădure, activități realizate în cadrul proiectelor transdisciplinare
corespunzătoare celor patru anotimpuri, dar şi în cadrul lecţiilor abordate din perspectivă
transcurriculară. Copiii au cântat în
pădure, fiind impresionați de ecoul şi
de rezonanţa acesteia. Atât în
drumeţiile făcute în parcuri, cât și în
excursia făcută la Iași (în cadrul
căreia au poposit în Codrii
Pașcanilor, în Parcul Copou și la
Grădina Botanică), elevii au făcut
mişcare, au alergat, au sărit, s-au
jucat cu mingea, s-au bucurat de
aerul curat. Au constatat că în pădure au o mai mare poftă de mâncare şi au învăţat să
ecologizeze zona, după ce servesc masa. Din parcuri au colectat plante medicinale şi
materiale pentru colaje. Au început să cunoască mai bine pădurea, să o înţeleagă, să o
protejeze.
În perioada de iarnă, sau când vremea a fost nefavorabilă, activităţile proiectului
s-au derulat în sala de clasă sau la bibliotecă, unde copiii s-au documentat, urmărind ppt-
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uri, accesând site-uri adecvate tematicii proiectului, studiind pliante, cărţi, audiind
povestiri, ghicitori sau curiozităţi referitoare la pădure.
În etapele de evaluare au fost prezentate și analizate produsele proiectului nostru:
colaje realizate cu materiale colectate din pădure, desene, postere, au fost vernisate
câteva expoziţii. Cele mai bune lucrări şi postere au fost premiate la concursuri naţionale
şi internaţionale și au fost publicate în revistele din școală.
Primăvara elevii au plantat flori în jardiniere, le-au pus pe pervazele sălii de
clasă şi le-au îngrijit, pentru a lărgi ”colțul viu” al clasei. În săptămâna „Să știi mai
multe, să fii mai bun!” am desfăşurat activităţi de ecologizare în parcul din apropierea
şcolii, împreună cu elevii clasei pregătitoare A din școală.
În ansamblu, consider că proiectul a fost o reușită, întrucât ne-am atins
obiectivele propuse. Învățându-i pe copii să cunoască pădurea și să o prețuiască, îi
determinăm să o protejeze și să nu fie indiferenți la acțiunile care duc la distrugerea
acesteia.Vom continua să milităm pentru un mediu sănătos!
Prof. Camelia Elena Șerban
Learning About Forests
LeAF
Să învățăm despre pădure
Program internaţional de educaţie pentru păduri,
lansat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
Titlul proiectului:
Pădurea, prietena mea
Coordonator: prof. Mihaela Amariţei
Clasa a II a A
MOTTO:
“Ascultă şi uită-te bine;
nu sunt copaci, sunt oameni!”
Activitǎţile realizate au vizat educaţia ecologicǎ prin lecţii în pǎdure, plantare de
flori şi arbori, adunare de maculaturǎ, ecologizare în parc, realizarea de jucǎrii, machete
şi colaje din materiale refolosbile, participarea la Proiectul European „U4energy”,
Campania Naţionalǎ „Let’s do it, Romania!” şi Simpozionul Internaţional „Educaţia
ecologicǎ- Educaţia mileniului III”.
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III.3 Rezultate excepționale ale elevilor
DIPLOME DE EXCELENȚĂ
(MEDIA 10 CLASELE V – VIII )
Anul școlar 2006 - 2007
Nr.
crt.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.

Numele și prenumele

Clasa

Șmid Andrei-Iosif

Profesor diriginte

VIII C
Crasnean Eutazia
Anul școlar 2007 - 2008
Cioban Irene-Paula
VIII A
Bujdei–Albu Dorina
Irimescu Teodora
VIII A
Bujdei–Albu Dorina
Cosovanu Natalia/ Cazac
Vicol Iulian Alexandru
VIII C
Brândușa
Anul școlar 2008 - 2009
Barna Simona-Andreea
VIII A
Roman Dimitrie
Lengyel Myryam-Annabella
VIII C
Clinovschi Anca-Raluca
Anul școlar 2009 - 2010
Chifan Andrei
VIII B
Munteanu Radu
Babiuc Diana–Mihaela
VIII C
Bîtă Iulita
Băncescu Vlad
VIII C
Bîtă Iulita
Brăescu Ana-Maria
VIII C
Bîtă Iulita
Trufin Ioana-Irina
VIII C
Bîtă Iulita
Anul școlar 2010 - 2011
Potapenco Georgiana
VIII A
Cazac Brândușa
Pîslar Miruna
VIII B
Mitric Emilia
Șerban Andreea
VIII B
Mitric Emilia
Anul școlar 2011 - 2012
Ceguș Ioana-Mihaela
VIII A
Clinovschi Anca-Raluca
Lavric Adina-Luisa
VIII A
Clinovschi Anca-Raluca
Nicuță Loredana-Ionela
VIII A
Clinovschi Anca-Raluca
Anul școlar 2012 - 2013
Gheletiuc Adina-Ioana
VIII A
Crăciun Domnica
Ștefan Oana Theodora
VIII A
Crăciun Domnica
Anul școlar 2013 - 2014
Bouaru Radu
VIII B
Bîtă Iulita
Chelba Ștefana
VIII B
Bîtă Iulita
Rotaru Claudiu-Marian
VIII B
Bîtă Iulita
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Olimpicii școlii
Anul școlar 2006 - 2007
Clasa

Numele și
prenumele

a VI-a

Barna Simona

aVIII-a
aVI-a

aVIII-a

Moroșan Adrian
Babalean
Mădălina

Vicol Iulian

a V-a

Pîslar Miruna

aVII-a

Barna Simona

a VI-a

Hapău Ioana

a VII-a

Barna Simona
Ceguș Ioana

a V-a

a VI-a

Tătaru Rebeka

a VII-a

Tătaru Rebeka

a VII-a

Potapenco
Georgiana

a VI-a

Stoicu Ioana

Faza

Disciplina

Națională

Limba și
literatura
română

Națională

Fizica

Profesor
Mitric Emilia
Lupoae Carmen

Pictură
Nova
Roman Dimitrie
Zagora
Anul școlar 2007 - 2008
Hatnean
Științe
Cornelia
Națională
pentru
Ciotău Maria
juniori
Lupoae Toader
Limba și
Națională
literatura
Mitric Emilia
română
Limba și
Națională
literatura
Mitric Emilia
română
Pictură
Internațional
Roman Dimitrie
Tokyo
Chim
Hatnean
Națională
Expert
Cornelia
Anul școlar 2008 - 2009
Limba și
Națională
literatura
Mitric Emilia
română
Pictură
Nova
Internațional
Roman Dimitrie
Zogora
Internațională

Anul școlar 2009- 2010
Educație
Diaconescu
Națională
tehnologică Filon
Hatnean
Internațional
Chimie
Cornelia
Hatnean
Internațional
Chimie
Cornelia
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Diploma
Premiul III
Diplomă
Newton
Diplomă
specială

Mențiune
specială
Premiul
special
Premiul
special
Diplomă
specială
Premiul III

Mențiune

Diplomă
specială

Mențiune
Premiul I
Premiul II
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aVIII-a

Șerban Andreea

a VI-a

Ștefan Oana
Theodora

a VI-a

Chelba Ștefana

a V-a

Horodincă
Mihai
Horodincă
Mihai

Anul școlar 2010 - 2011
Limba și
Națională
literatura
română
Cultură și
Națională
spiritualitate
Anul școlar 2011- 2012
Limba și
Națională
literatura
română

Mitric Emilia

Premiul III

Mitric Emilia
Crăciun
Domnica

Premiul III

Mitric Emilia

Premiul
special

Națională

Matematică

Nicuță Petru

Concurs
internațional

Matematică

Nicuță Petru

Muha Andrei

Concurs
internațional

Matematică

Crasnean
Eutazia

a VIII-a

Seniuc Bogdan

Concurs
internațional

Matematică

Nicuță Petru

a VI-a

Chelba Ștefana

Națională

a V-a
a V-a

a VI a
a III-a
a VIII-a

Horodincă
Mihai
Ciubotariu
Sabina/
Prelipcean Ioana
Cîrdeiu
Sebastian

a II-a

Burlacu Iemina

a II-a

Buliga Iosif

a VI-a

Horodincă
Mihai

a VII-a

Horodincă
Mihai

Limba și
Mitric Emilia
literatura
română
Anul școlar 2012 – 2013

Națională
Națională
Națională

Matematică
Științe
socioumane
Educația
fizică

Internațional
Japonia

Desen

Medalie de
argint

Șerban Camelia

Diplomă de
participare

Munteanu Radu

Mențiune

Tanasiev Maria

Premiul I

Matematică
Amariței
Lumina
Mihaela
Math
Matematică
Națională
Lumina
Nicuță Petru
Math
Anul școlar 2013 - 2014
Matematică
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Diplomă de
participare

Nicuță Petru

Națională

Națională

Medalie de
aur
Tabără în
Grecia
Tabără
Straja, jud.
Hunedoara
Tabără
Straja, jud.
Hunedoara

Nicuță Petru

Premiul I
Tabără
Poligraf
Premiul I
Tabără
Poligraf
Diplomă de
participare
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a IV-a

Ciubotariu
Sabina/
Prelipcean Ioana

a VII-a

Muha Andrei

Națională

a VIII-a

Ungurean Filip

Națională

a VIII-a

Chelba Ștefana

Națională

Națională

Științe
socioumane
Educație
tehnologică
Educație
fizică
Limba și
literatura
română

Șerban Camelia
Diaconescu
Filon
Munteanu Radu
Mitric Emilia

Locul IV
Prima
mențiune
Diplomă de
participare
Locul I
Atletism
Premiul
special

TOPUL ȘCOLILOR SUCEVENE
cu cei mai buni absolvenți de clasa a VIII-a
Site-ul specializat admitereliceu.ro a realizat un clasament al școlilor sucevene
ai căror absolvenți de clasa a VIII-a au avut cele mai bune rezultate. Ierarhia are drept
criteriu media aritmetică a tuturor mediilor de admitere a absolvenților de gimnaziu.
Printre școlile cu rezultate bune la EVALUARE NAȚIONALĂ se află și școala
noastră „BogdanVodă” Rădăuți cu media 8,36, ocupând locul III în ierarhia școlilor
gimnaziale din județ.
În județul Suceava au avut medii de admitere de 10 cinci elevi, printre care și o
elevă a școlii noastre – Chelba Ștefana.
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Capitolul al IV-lea
Feed-back-ul comunității locale

IV.1 Articole din presă

Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 27noiembrie – 3 decembrie 2009
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 18 dec. 2009 – 07 ianuarie 2010
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 2-15 aprilie 2010
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 19-25 noiembrie 2010
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 17-23 iunie 2011
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți 27 mai-02 iunie 2011
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Sursa: Monitorul de Suceava, 26 ianuarie 2012
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 17-23 august 2012

Sursa: Monitorul de Suceava, 29-30 decembrie 2012
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 01-07 martie 2013
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Sursa: Monitorul de Suceava, 6-7 aprilie 2013
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 17-23 mai 2013
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Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 1-7 noiembrie 2013

Sursa: Monitorul de Suceava, 4 Iunie 2014
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Sursa: Crai nou, 4 iunie 2014

Sursa: Săptămânalul de Rădăuți, 25-31 iulie 2014
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IV.2 Gânduri ale foștilor elevi și profesori

„Anii de activitate la această școală, experiența dobândită aici, mi-au influențat
munca mea ulterioară ca profesor și director de liceu, pentru că această școală a fost un
exemplu demn de urmat, chiar și pentru evoluția școlilor centenare ale orașului.”
prof. Adrian Botezat, 15 iunie 2007
„Te-am cunoscut cu 30 de ani în urmă, când treptele-ți erau încă de lut! Erai un
palat al hărniciei! Ai crescut în toate și ai învățat oamenii să privească,să asculte, să
zâmbească, să lupte, să-și lege prietenii, să muncească competitiv, să-și înfrângă
orgoliile, dar mai ales să fie Oameni!
28 de ani mi-am desfășurat activitatea în acest palat, ani în care am realizat cele
mai frumoase vise și am trăit adevăratele satisfacții ale muncii de dascăl, de om. Astăzi,
parcă-mi răsună în minte glasurile copiilor, când cu lacrimi în ochi și mâinile
tremurânde, ținând în mână o floare, rosteau: Vă mulțumesc, doamna învățătoare!
Rememorez adesea locul fiecăruia în bancă, îi mângâi imaginar, îi privesc în
ochi așa cum am făcut la începutul fiecărei lecții și zâmbesc. Mă îmbărbătez singură
spunând: Şcolarii mei sunt copiii mei și copiii mei sunt bucuriile mele!
Mă rog bunului Dumnezeu să-mi țină mintea senină și drumul spre Școala cu
clasele I- VIII, nr. 5 “Bogdan Vodă” Rădăuți să-l simt întotdeauna, asemenea unei păsări
zburând spre Înalturi. Mulțumesc întregului colectiv de cadre didactice, care prin
profesionalism și dăruire, mențin la cele mai înalte cote acest lăcaș de Inimă, Minte și
Învățătură!
Vă mulțumește și vă felicită pentru tot ceea ce a fost, ceea ce este și va fi…. ”
A dvs. pentru totdeauna, învățător pensionar,
Silvia Simionese, decembrie 2009

A 35-a ANIVERSARE
„Aniversarea a 35 de ani de la înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr. 5 „Bogdan
Vodă” este un moment încărcat de emoţie şi cu o semnificaţie cu totul aparte pentru
Municipiul Rădăuţi şi pentru Bucovina. Şcoala „Bogdan Vodă” este un centru spiritual
de înaltă ţinută, o instituţie de performanţă, de prestigiu, pepinieră care a pregătit de-a
lungul timpului personalităţi de marcă în toate domeniile şi care au dus faima şcolii în
toate colţurile ţării şi chiar ale Europei.
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Sub această cupolă culturală s-au format intelectual elevi români, ucranieni,
germani, ruşi, rromi şi de diferite confesiuni care au contribuit la dezvoltarea multietnică
din oraşul nostru, devenind astfel o punte de legătură între generaţii şi totodată
ambasadori culturali ai fiecărei minorităţi în parte.
Ne mândrim cu toţi profesorii care au slujit această şcoală (cei ce au fost şi cei
care sunt), cu rezultatele lor pe toate planurile. La acest ceas aniversar, cinste celor care
au dăruit profesionalism, care au fost modele pentru atâtea generaţii, care au muncit cu
corectitudine şi onoare”.
LA MULŢI ANI ŞI UN VIITOR LUMINOS!
Profesor gr. I, Ioan Bodnar
„După „n” ani, puținile cuvinte ale unui profesor de matematică, nu pot exprima
decât esența acestui lăcaș: omenia, seriozitate, perseverență, succese, înțelegere, calități
pe care le-am simțit atât în timpul în care am profesat aici, cât și atunci când, întâmplător
am revenit pentru vizite de curtuazie sau de necesitate, calități de care avem nevoie atât
în timpul vieții, cât și atunci când trecem la cele veșnice.
Totdeauna îmi amintesc de entuziasmul colectivului acestei școli, de vizitele
personalităților, vizite care n-au fost tocmai întâmplătoare. Matematicienii au fost onorați
(nu mai știu exact în ce an) de vizita profesorului doctor academician N. Teodorescu,
stâlpul “Gazetei matematice”. Toți membrii familiei mele au fost instruiți la această
școală și nu pot decât acum (chiar dacă târziu) să aduc mulțumirile mele și ale lor
întregului colectiv. Se cunoaște și se menține pecetea: “Generală nr. 5”.
Dorind tuturor colegilor și colectivului de conducere mari succese în continuare,
semnez cu respect și drag, ”
prof. Elena Nanu, decembrie 2009
„Au fost 8 ani de poveste, perioadă în care mi-am purificat mintea și sufletul,
m-am dezvoltat ca elev de succes, spre a deveni, așa cum este cel mai important, OM de
valoare.
Sunt o mândră absolventă a școlii cu clasele I – VIII “Bogdan Vodă” Rădăuți.
Plec cu fruntea ridicată și cu pieptul înainte, pășesc spre o nouă etapă a vieții cu dorința
de a progresa pe plan social, profesional și personal.
Mulțumesc domnului director Petru Nicuță, doamnei director adjunct Cornelia
Hatnean, colectivului profesoral și tuturor celor care contribuie permanent la bunul mers
al numeroaselor activități interesante și productive desfășurate aici.
Numai urări de bine, putere de muncă și succese profesionale vă urează șefa de
promoție Simona Barna, cu multă recunoștință, stimă și apreciere.”
18 06.2009
Simona Barna
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Amintirea este întotdeauna un loc de întâlnire... Întâlnire cu persoane dragi, cu
sentimente şi trăiri, întâlnire cu oameni care astăzi nu mai sunt, întâlnire cu tine, cel care
ai fost odinioară şi cu toată viaţa ta de dinaintea clipei prezente ce e gata să fugă grăbită
în amintire.
Când am păşit pragul Şcolii Generale Nr. 5, în urmă cu 30 de ani, încă mirosea a
var şi vopsea proaspătă şi totul era nou şi frumos în jurul meu. Amintirile îmi dau
întâlnire cu ceea ce simţeam pe atunci: eram mândră că învăţ în cea mai mare şi mai
frumoasă şcoală din oraş. Acest sentiment nu m-a părăsit nici o clipă în anii de şcoală şi
pot spune că s-a intensificat întrucât şcoala a dobândit repede renumele de cea mai bună
şcoală din oraş, renume pe care, de altfel, l-a păstrat până în prezent.
Un ceas, mai multe clipe, 30 de ani din amintire îmi dau întâlnire într-o şcoală
nouă şi impunătoare cu oamenii care prin cuvinte, dăruire şi stăruinţă m-au încredinţat
viitorului cu siguranţa că ceea ce mi-au transmis e tocmai cheia spre succes. Toţi
profesorii mei au fost dascăli dăruiţi de Dumnezeu cu răbdare şi cu dragoste de copii şi
au sădit în inima mea dorinţa de a fi ca ei.
Amintirea mă lasă doar azi să întrezăresc figuri dragi care nu mai sunt printre
noi, dar de care e legată profesia mea actuală şi cărora le aduc prinos de recunoştinţă:
domnul profesor de franceză Virgil Bujdei, doamna profesoară de geografie Fusa,
doamna profesoară de geografie Elena Bărbuţă.
Deşi cei mai mulţi dintre profesorii mei şi-au încheiat activitatea şi cariera
profesională în timpul de azi, în amintirea mea ei sunt încă la catedră şi am pentru toţi un
deosebit respect deoarece de-abia azi, la întânirea cu ei şi cu şcoala de acum 30 de ani
pot să realizez cât din ei a ajuns în prezent, prin mine.
Azi încerc şi eu, cu stăruinţa şi răbdarea învăţată de la ei, să trimit mai departe
ceea ce am primit de la toţi profesorii mei din şcoala generală: cunoştinţe, dragoste de
copii, vise, amintiri. Dacă reuşesc e doar meritul unei şcoli şi a oamenilor ei dedicaţi,
cărora le spun, azi la ceas aniversar, că toţi, fără excepţie, trăiesc în mii şi mii de inimi şi
în mii de amintiri şi că mare parte din ce au fost ei acum 30 de ani a fost adus în prezent
de învăţăceii lor de odinioară. Pentru tot ce am primit le mulţumesc şi urez şcolii de azi
„La mai mulţi ani!” .
Luminiţa Lăzărescu,
Profesor de geografie
Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”
Ochii minţii ne înfăţisează imaginea copilului curios în căutare de noi orizonturi,
dornic să descopere taine şi mistere. Paşii sprinteni ne purtau în fiece dimineaţă pe
acelaşi drum, sub povara ghiozdanului în care şedeau cuminţele călăuzele. Acelaşi loc în
bancă ne aştepta mereu, cartea – izvor de nesecată informaţie şi profesorul –
conducătorul de bord. Un univers care ar fi fost incomplet dacă nu ar fi fost amprentat de
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caractere diverse, de ochi la fel de curioşi, de minţi la fel de ascuţite. Aşa eram noi, elevi
de gimnaziu: omuleţi de lut, ce aşteptau să fie modelaţi, să capete forme tot mai bine
conturate, să crească spre a deveni entităţi trainice, ce-şi puteau ridica sarsanaua plină de
comori.
Aşa cum fiecare etapă este parte componentă a creaţiei, ajungând într-un final să
o definească, niciun produs nu ar putea lua fiinţă fără efortul creatorului. Astfel, să
privim acum în ochii celor ce ne-au modelat cu paşi mărunţi, cu trudă şi cu dragoste.
Acestor ochi ce scânteiază, ce ascund taina creaţiei, le răspundem cu recunoştinţa
datorată sursei ce ne-a hrănit mintea şi sufletul cu seva ei. Niciodata rădăcinle nu trebuie
uitate; de aceea, ne întoarcem astăzi în timp, cu speranţa de a putea retrăi o clipă din
perioada ce acum pare un miraj, efemeritate şi totuşi parte din noi. Arde mocnit dorinţa
de a mai gândi copilăreşte, de a mai simţi pueril, de a trăi sub auspiciile ludicului.
Am fost alături profesori şi elevi ore, zile, săptămâni, luni, ani Aceste zile au
sudat legături ce nu pot fi desfăcute. Aici, crescând, am învăţat că din lucrurile lumii
acesteia, unele stau în puterile noastre, altele nu. Profesorii noştri ne-au ajutat să
distingem cu precizie sfera noastră proprie de cea străină nouă. Deşi poate, avem
îndoieli, în stratul profund al fiecaruia s-a sedimentat temelia devenirii noastre. Oamenii
aceştia pe care-i numim profesori au ştiut, uneori împotriva voinţei noastre, ce e mai bine
pentru noi, cei care astăzi, vă spunem simplu: Vă mulţumim!
Acum să lăsăm doar clinchetul clopoţelului să suspende aceste momente în sfera
amintirii eterne...
Cătălina David,
studentă an I Facultatea de Medicină Bucureşti, 2009
Crâmpeie de generaţii...
Anul acesta cercetătorii israelieni au arătat că mirosurile reprezintă cel mai
important factor de împrospătare a memoriei. Studiile au demonstrat că mirosurile pot
rămâne întipărite în creier şi, cu ajutorul lor, se pot accesa amintiri oricât de îndepărtate
şi, mai ales, mirosurile pot fi asociate unor stări, evenimente sau persoane. Astfel, nu mă
miră faptul că, atunci când i-am oferit bunicii mele un parfum cu oarecare nuanţă de
cimbrişor, mi-a povestit că acum 50 de ani purta o rochie albastră, şi nu de altă culoare,
atunci când se freca pe mâini cu cimbrişorul din grădină, înainte de a se întâlni cu cel
care în prezent îi este soţ.
Totuşi mie mi s-a întâmplat un fenomen opus: plecând de la evenimente, stări,
persoane mi-am adus aminte de un miros. Astă vară, pregătindu-mă pentru un examen,
am reuşit să-mi exersez memoria, aducând-o la valori maximale. În momentul în care am
conştientizat acest lucru, am început să mă joc cu această funcţie a creierului meu.
Am ajuns, fără dificultate, pe holul de la etajul doi al şcolii mele, la începutul
clasei a cincea, când aşteptam, alături de prietenii mei, să intrăm în cabinetul de biologie.
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Având părinţii profesori în şcoală, s-a mai întâmplat să trag cu ochiul, să fur crâmpeie,
însă doar din anticamera laboratorului unde, preşcolar fiind, am văzut imaginea
tulburătoare a omului fără piele, pe a cărui jumătate de faţă se puteau observa muşchii
mimicii, iar pe cealaltă jumătate vasele de sânge şi nervii. De la colegii mai mari auzisem
că, în laborator, există, într-un borcan, un embrion uman şi unii ziceau chiar că l-au văzut
plângând. Nu-mi amintesc să-l fi văzut vreodată...
Acum intram cu drepturi depline în laboratorul mare, după ce o saptămână m-au
măcinat gândurile că, în sfârşit, voi putea vedea la microscop o altă lume, o fabrică sau o
bucătărie în interiorul unei celule. N-a fost să fie chiar aşa, deşi fiecare a venit cu ceapa
lui de-acasă. Important e că fiecare dintre colegi au privit pentru prima dată, pentru unii
fiind o experienţă unică, printr-un microscop, iar unii dintre noi am văzut chiar nucleii
celulelor foiţei de ceapă. De atunci am afinitate pentru anumiţi termeni pe care şi acum
îmi place să-i rostesc cu voce tare: clorofilă, cloroplaste, sevă elaborată.
Următorul an a fost zoologia. Am încercat să copiez la artropode. Obişnuia să se
aşeze cu mine în bancă, ceea ce, pentru mine, era de fiecare dată o îmbălsămare
sufletească, simţind că, prin această apropiere, îmi arată cât de mult mă apreciază. Totuşi,
ce-a fost în capul meu să copiez cu dumneaei lângă mine? A întors capul, m-a văzut…
„Ce faci Sebastian?”. Am scăpat caietul şi tot ce aş fi vrut era să intru cu totul sub
parchet, să nu mă mai vadă şi să uite că am dezamăgit-o.
În ultimul an de facultate, la examenul de medicină legală, mi-a picat un subiect
din entomologie; artropodele nu mi-au dat pace nici atunci! Am copiat subiectul de la
cap la coadă din cursuri, fără nicio problemă, aşteptând parcă să mă prindă cineva căruia
să-i pese de viitorul meu.
Clasa a şaptea a fost anatomia, revelaţia mea. Pot să spun că fiecare din cei
treizeci şi ceva de copii eram capabili să ieşim la tablă să desenăm în două culori, roşu şi
albastru, cordul cu două atrii şi două ventricole, şi să arătăm cu săgeţi drumul sângelui
din ventricolul stâng prin aortă, întorcându-se prin cele două vene cave către atriul drept,
pentru a pleca apoi în circulaţia pulmonară. Nu ştiu ce fac în prezent mulţi dintre foştii
colegi, dar ştiu sigur că atunci, fiecare dintre ei ştia acest circuit care l-a pus în
încurcătură pe un coleg de facultate în anul 6.
În clasa a opta a fost experienţa cu liliacul. Mie mi-a acordat încrederea să
formolizez mamiferul capturat de trei băieţi din clasă. Cunoşteam trusa de disecţie de la
ochiul de bou şi foiţele de ceapă, dar acum, când puneam mâna pe instrumente, mă
imaginam mare chirurg ce face tot posibilul să-şi salveze pacientul-liliac. Acesta poate că
se află şi acum răstignit pe o bucată de polistiren în vitrinele din faţa şirului de bănci de
la fereastră, alături de insectarele cu artropode (ele nu-mi dau pace!) şi nu numai.
Şi, plecând de la foiţa de ceapă, arahnide, raci şi gărgăriţe, sânge oxigenat şi
neoxigenat, ochi de bou şi liliac formolizat, pe fondul unei memorii hipertrofiate de o
vară, am reuşit să simt mirosul laboratorului de biologie de la etajul doi al şcolii mele.
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Am parcurs procesul invers de rememorare a mirosului, plecând de la evenimente, stări,
amintiri. Acum pot să repet experienţa când vreau eu! Şi de fiecare dată mă umplu de
bucurie, îmi creşte pulsul, împing pieptul înainte şi îmi dau seama cât de norocos am fost
să-mi fie profesoară!...
Dr. Sebastian Onciul, 2009
...Ne cunoşteam de mult: mergeam la Clubul Copiilor şi Elevilor împreună
pentru a ne petrece timpul liber într-un mod plăcut şi folositor. Era băiatul pe care îl
aprecia toată lumea prin simplul lui mod de a se comporta şi de a vorbi. Sunt cu un an
mai mare ca el, aşadar, în clasa a V-a, nu ne întâlneam decât la prânz: el pleca acasă, iar
eu abia veneam la şcoală.
Începutul clasei a VI-a a fost o mare bucurie pentru mine: şi Sebi avea ore dupăamiaza! Chiar dacă sala lui de clasă era la parter şi a mea la etajul 1, pauzele reprezentau
un prilej de bucurie deoarece mai aveam timp să tragem o fugă preţ de un etaj ca să mai
schimbăm două vorbe: ce oră ai avut? ai luat vreo notă?... și clopoţelul intervenea parcă
de fiecare dată cu un ton zglobiu şi promiţător că...va mai fi o pauză! De multe ori, însă,
ne întâlneam în pauzele ce delimitau începutul sau sfârşitul orelor ce se desfăşurau în
cabinetele de specialitate ale şcolii, făcând, practic, schimb de locuri! Era începutul lunii
septembrie şi ieşeam din cabinetul de biologie. Sebi şi colegii lui aşteptau nerăbdători
prima lor oră de biologie! Ca niciodată, mi-a pus mai multe întrebări, părând foarte
interesat şi curios! I-am răspuns cu răbdare, neînţelegând, parcă, curiozitatea lui ce
depăşea obişnuitul. După oră a trecut pe la mine şi mi-a povestit, plin de încântare, cu
faţa radiind, cele întâmplate la ora de biologie!
De-a lungul celor 4 ani de şcoală generală, am continuat tipicul schimbării de
impresii! Toate se încadrau în anumite limite, însă, când vorbea despre biologie, puteam
observa o licărire aparte în ochii lui.
Nu mi-am dat seama ce înseamnă acest lucru până când, cu şase ani în urmă, m-a
anunţat că va merge la Facultatea de Medicină la Bucureşti. Toate au căpătat atunci un
sens!
Băiatul cel înalt, calm şi întotdeauna binevoitor a ales! A ales să ne facă un bine
nouă, tuturor! A ales să salveze vieţi cu inima, capul, mâinile, bunătatea şi bunăvoinţa
lui!
Ştiam că e perfecţionist şi nu mare mi-a fost mirarea când am văzut rezultatele la
Concursul Naţional de Rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii în 2009. Sebastian
Onciul (sau Sebi, cum îi spunem toţi) era primul pe listă: primul din toată ţara! Bucuria,
mândria, încântarea, satisfacţia şi-au făcut loc în sufletul meu! Nu poţi avea decât astfel
de sentimente când ai un asemenea prieten, fost coleg sau fost elev!
Viviana Huţuleac,
manager comunicare şi voluntar, 2009
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De la înalţimea a trei decenii, timpul pare a prinde alte dimensiuni, se măsoară
altfel, nu cu ora sau minutul, ci cu aduceri aminte, cu realizări sau neîmpliniri, cu „dacă
ar fi fost” sau „dacă ar fi”.
Am crezut că e la îndemâna oricui să aşterne pe hârtie câteva gânduri legate de
cei opt ani petrecuţi în şcoala generală, dar întorcându-mă printre amintiri am înţeles că
nu e deloc uşor să găseşti cuvinte potrivite pentru a defini nu atât o perioadă de timp, cât
mai ales o stare. Este, desigur, un prilej de plăcută reflecţie asupra unei etape distincte
din copilăria mea, şi amintirile dulci ale şcolii generale dau năvală sufletului spre a-l
înmuia şi sensibiliza şi mai mult. Sunt momente când, prin faţa ochilor mei se perindă,
întocmai ca o frescă, chipurile dragi şi luminoase ale dascălilor acestei şcoli, dascăli pe
care îi consider adevăraţi pioneri, maeştrii ai persuasiunii, lorzi capabili să pună în
mişcare şi să antreneze talente, să le facă să crească, să se împlinească şi apoi să rodească
în cele mai diverse coordonate.
Parafrazându-l pe marele povestitor Creangă, aş începe astfel: „Nu ştiu alţii cum
sunt, dar eu când mă gândesc la anii copilăriei”, la timpul parcurs în perioada 19841992 în cadrul Şcolii Generale NR. 5 din Rădăuţi, am sentimentul unei revelaţii
puternice cu efect benefic asupra activităţii prezente, dar şi viitoare. Îmi amintesc de
aceşti ani ca de o perioadă intensă, strălucitoare, distictă în ecuaţia formării mele şi
aproape perfectă ca un cerc, dar cu început şi sfârşit. Am avut norocul să fiu înconjurată
de oameni cu calităţi deosebite, pornind de la doamna învăţătoare Silvia Simionese şi
continuând cu dragii mei profesori speciali şi remarcabili pe care i-am admirat şi nu în
ultimul rând colegii devotaţi, unii dintre ei prieteni adevăraţi, legându-se astfel prietenii
profunde şi de durată.
Acum, la ceas aniversar, cu mândrie că am fost elevă a acestei şcoli, doresc
foştilor mei dascăli, să călăuzească şi de acum înainte multe alte generaţii de elevi, cu
aceeaşi dăruire cu care au făcut-o şi cu promoţiile anterioare.
Pentru modestele mele realizări profesionale, exprimate în bucuria profesării,
datorez adânci mulţumiri atât dascălilor mei de la Şcoala Generală Nr. 5 din Rădăuţi, cât
şi celorlalţi dascăli care au urmat în perioada fundamentală a formării şi desăvârşirii mele
ca profesor.
Profesorii se realizează prin foştii elevi. Orice împlinire a acestora poartă o parte
din fiinţa celor ce i-au format şi legitimat pentru noua profesie.
Ştim cu toţii că nu de puţine ori, profesorii au bucuria ca foştii elevi să revină la
prima lor şcoală, la slujitorii ei, aşa cum se întorc copiii la părinţi să le împărtăşească din
căutările şi realizările, din grijile şi proiectele lor de viitor...
Amintiri frumoase, gânduri profunde şi sentimente de adâncă preţuire şi de
intensă căldură sufletească, toate se împletesc pentru a contura imaginea acelora care mi-
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au fost nu numai dascăli de excepţie, ci şi devotaţi îndrumători, şi în toate ipostazele lor
au constituit pentru mine modele de exigenţă şi de profesionalism.
Pentru toate acestea şi pentru calităţile lor umane deosebite, ţin să le mulţumesc
şi să le transmit multă sănătate, împliniri, bucurii pe măsură şi de ce nu „La mulţi şi
fericiţi ani!”.
La mulţi ani, ţie, locaş de învăţare, vouă, truditori cu mintea, şi nouă, celor ce
am gustat din bucuria de a-ţi fi elevi!
Lector universitar doctor Camelia Cătălina Mihalciuc (Oniciuc)
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, 2009
Permiteţi-mi, vă rog să-mi amintesc…
„Este timpul să vă treziţi! Este ora şase...şi...cinci...zeci...de minute”. Bag mâna
sub pernă, trimit din nou entitatea disturbatoare în spectrul ei de existenţă şi îmi învelesc
din nou pleoapele... Le dezvelesc şi realizez că am depăşit limita de timp admisă cu un
sfert de ceas.
Inspir adânc pentru a-mi oxigena cortexul şi mă pregătesc psihologic pentru
primul moment greu al zilei: cum fac eu să-l conving pe Alexandru să mergă şi astăzi la
grădiniţă? În timp ce îmi polarizez timid neuronii să elaboreze o idee, aud în spatele meu:
„Tata, numa’ azi şi gata, da? Mâine dormim mult, mult tata, da? Te duci să faci focul ca
să fie cald când vine mama de la serviciu? Păpăm chifteluţe cu roşii şi cu ceai?”.
Problema s-a rezolvat de la sine... Şi eu care îmi făceam griji...
Privesc pe fereastră... plouă. Intenţionam ca după amiază să bag lemnele pentru
iarnă în magazie, însă „rubrica Meteo” şi agenda mea nu s-au sincronizat nici astăzi.
După întreg ritualul de dimineaţă, fiecare generaţie porneşte către cotidianul vârstei. Cele
trei decenii diferenţă între ramurile genealogice se condensează peste zi, până spre seară
când familia se reuneşte. Realizez permanent că timpul curge altfel în prezenţa copiilor.
Şi acasă şi la serviciu...
Mă aliniez apoi traiectoriei mele şi purced către propria sferă profesională. Dau
bineţe pacienţilor şi constat că voi avea o zi intensă. Printre consultaţii, prescripţii
medicale, bilete de trimitere către celelalte specialităţi medicale şi nelipsitele elemente
birocratice se evidenţiază semeţ liantul dintre specia dominantă pe „a treia planetă de la
Soare” şi progresul tehnologic: telefonul mobil.
- Da, vă rog!
- Alo, Adi? Bună dimineaţa! Sunt diriginta ta din şcoala generală. Eşti la
serviciu? Pot să te deranjez două minute?
- Sărut mâinile, doamnă dirigintă. Da, sunt la serviciu, dar nu este niciun
deranj... S-a întîmplat ceva?
- Nu, nu e nimic legat de sănătate... Uite, şcoala noastră împlineşte trei decenii
de existenţă şi, pentru că ai fost unul dintre absolvenţii cu care ne mândrim, am dori ca
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pentru această aniversare să aşezi şi tu pe hârtie câteva gânduri, la fel ca alţi foşti elevi
pentru a marca acest moment printr-o carte ce se va tipări în curând.
Cer permisiunea de a face un mic popas în timpul expunerii pentru a reproduce
succint cascada emoţională ce mă trădează în astfel de momente. Alternanţa dintre
tahicardie şi bradicardie reprezintă prima şi cea mai intensă etapă emoţională a fiinţei
mele, pe care am perceput-o iniţial în anul cinci de facultate, la examenul de medicină
internă. Etapa a doua se caracterizează prin creşterea bruscă a fluxului sangvin dinspre
cord spre extremitatea cefalică când obrajii şi urechile emană energie termică. Dispariţia
vocii şi emiterea de sunete dezordonate, haotice, monosilabice constituie a treia etapă
emotivă, etapă pe care am personalizat-o introducând şi gestul aproape pavlovian al
scărpinării vârfului nasului. A patra etapă, finală, reprezintă momentul de căutare
disperată a unui şerveţel prin buzunare şi geantă pentru a stopa traiectoria surplusului de
emoţie ce porneşte de pe frunte către tâmple şi regiunea mandibulară, intenţionând a
pierde contactul cu corpul uman la nivelul gulerului de la cămaşă.
Trecând alert prin toate aceste etape încerc, în cele din urmă, să refac dialogul
telefonic cu dascălul meu:
- Doamnă dirigintă, m-aţi lăsat fără cuvinte...Mă simt onorat şi măgulit că vaţi gândit şi la mine. Ştiam de aniversarea şcolii noastre de la colegii mei care sunt şi ei
cadre didactice în oraş şi mă gândeam că ar fi frumos să spunem şi noi câteva cuvinte,
din partea generaţiei noastre, dar să vă gândiţi dumneavoastră şi la mine...nu ştiu ce să
zic... mă bucur că am lăsat amintiri plăcute pe unde am trecut. E cea mai mare surpriză
pe anul acesta...sigur că nu am să vă dezamăgesc şi o să aştern câteva gânduri.
- Bun, atunci... aştept atunci un telefon de la tine când ai terminat de scris, da?
- Sigur că da, mulţumesc mult de telefon şi de onoarea pe care mi-aţi făcut-o.
Nostalgic, emoţionant, înălţător...bine, bine da’ ce scriu eu? Treizeci de ani
aniversează şcoala? Sigur că da... Treizeci de ani.. Pe 15 septembrie 1984 deveneam şi
eu „student la litere” la Şcoala Generală Nr. 5 din Rădăuţi... de fapt pentru început
„student la bastonaşe şi cârlige”. Tata era pe atunci profesor de matematică la şcoala
unde aveam să învăţ eu. Am şi acum imaginea cum în prima zi păşea cu mândrie cu
băiatul lui de mână, în cealaltă mână având un buchet de flori pentru „tovarăşa
învăţătoare”. Şi cum la naştere nu avusesem parte de ursitoare, o înaripată plăpândă şi
gingaşă se hotărî să-mi sortească destinul pe cozorocul de la şapcă. Vorba ceea: ce ţi-e
scris în frunte ţi-e pus. „Ăsta e semn bun, o să ai noroc la şcoală...”, spuse tata, amuzat de
incident şi încercând să remedieze „semnul bun”. Şi ştiţi că a avut dreptate?
Ajunşi la şcoală, în careu, pe terenul de sport, m-a prezentat „tovarăşei”:
domnişoara învăţătoare Sinculeţ (Harand) Doina. Şi noi şi învăţătoarea noastră ne aflam
la început de drum, eram pentru dumneaei a doua generaţie de elevi. Ruşinat, i-am oferit
buchetul de flori şi, emoţionat, am rostit prima mea frază cu ocazia unui eveniment
deosebit: „ Tovarăşă învăţătoare, vă mulţumesc pentru tot ceea ce ne veţi învăţa şi vă
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ofer acest buchet de flori la început de an şcolar”. Uff, gata, a fost bine...şi nici nu m-am
bâlbâit! Zâmbind protector, dumneaei m-a mângâiat pe obraz, mi-a mulţumit şi mi-a
spus că se bucură că are un băieţel aşa cuminte în clasa ei.
Protectoare cu noi a fost doamna învăţătoare pe tot parcursul celor patru ani ai
ciclului primar. Amintiri legate de clipele petrecute în banca de la etajul doi, sala a doua
de clasă, banca a treia din rândul al treilea de la geam mă învăluie şi astăzi: serbarea
abecedar-ului, orele de muzică şi de desen care-mi plăceau cel mai mult, momentul în
care am fost făcut pionier şi mai apoi când am devenit comandant de detaşament. Eram
mândru că fotografia mea se afla expusă la panoul de onoare al şcolii, iar caietele mele
de citire erau expuse la panou pentru că aveam 10 la caligrafie. Nici nu se putea altfel,
pentru că făcusem într-o după amiază un caiet întreg de litera „S mare de mână”.
Tot cu plăcere îmi amintesc şi de momentele astăzi nostime, dar care în epoca
comunistă erau pline de trăire şi semnificaţie: fotografiile de 8 martie (toate la fel, doar
cu alte feţe) în care ne băgam capul întru-un panou mare de carton decupat şi pictat şi
zâmbeam către fotograf, concursurile „Cântarea României” când eram aşezaţi toţi elevii
din clasă pe un piedestal cu trei niveluri, pe scena Casei de cultură şi cântam în cor pe
trei voci „Odiridi, odiri Didina, odiri Didina...U-ha!”.
Nu aş îndrăzni să omit din amintirile mele opera „Darul lui Moş Miron”. Cu atât
mai mult pentru că fratele meu fusese pedepsit alături de mulţi colegi de-ai lui pentru
caligrafia defectuoasă: să scrie de cinci ori acestă istorioară cu tâlc.
Dintre toate calităţile şi meritele învăţătoarei noastre, principalul merit şi unanim
recunsocut de toţi colegii mei este acela de a închega colectivul de elevi. Astăzi, deşi
drumurile vieţii s-au ramificat pentru fiecare dintre noi, cu drag povestim şi depănăm
firul când ne întâlnim ocazional şi de fiecare dată ne ţinem la curent cu noutăţi despre
colegii de clasă.
Cei patru ani ai ciclului primar au bătut din aripi şi iată-ne cu toţii, înlăcrimaţi
luându-ne „rămas bun” de la „tovarăşa”. Promiţându-i că nu o vom dezamăgi şi că vom
învăţa în continuare la fel de bine şi că vom avea note bune şi foarte bune am traversat
către un nou cvartet existenţial: ciclul gimnazial. Aceeaşi copii, o nouă mamă...dar cu
mai multe guvernante!
Iată-ne preluaţi de încă „tovarăşa” dirigintă. Asta până în clasa a şasea când, în
decembrie 1989, s-a declanşat Revoluţia. Din acest moment am început să ne adresăm cu
„doamnă dirigintă”, „doamnă profesoară” sau „domnule profesor”.
Prima oră de dirigenţie: doamna dirigintă Bujdei Dorina va fi şi viitoarea noastră
profesoară de limba engleză. După ce s-a prezentat şi a strigat catalogul; pentru a face
cunoştinţă cu noi şi pentru a ne testa „noţiunile primare lingvistice”, doamna dirigintă
ne-a provocat la un mic curs de engleză:
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- Copii, haideţi să vedem noi ce cuvinte ştiti voi în limba engleză, bine? Să nu
vă fie ruşine că nu pronunţaţi bine, tocmai de asta sunt eu aici, ca să vă învăţ
corect...Încercăm?
- Daaa...
- Bine, cine ştie cum se spune „mulţumesc”?
- Senchiu, spuse mândră o colegă.
- Foarte bine...Dar cum se spune la „bună dimineaţa”?
- Gudmorning, se afirmă o alta...
- Dar la sfârşitul filmelor de la televizor ce scrie, ştiţi?
Ei, acum era momentul să mă fac remarcat de doamna dirigintă! Mâna dreaptă
cu degetele orientate simbolic, revoluţionar „în V” plecă puşcă spre zenit şi flutură
asemenea stindardului în bătaia vântului, doar, doar m-o vedea doamna!
- Da, spune tu!
- Fin!, am rostit eu în „româneasca” cea mai pură, fără să-mi fie ruşine de
pronunţie. Atât de clar şi de hotărât să rostesc un cuvânt mi s-a mai întâmplat o singură
dată de atunci şi până acum: la starea civilă!
Acest moment a reprezentat primul meu contact cu limba engleză. Fără să mă
descurajeze doamna dirigintă m-a corectat spunând că e foarte bine că am cunoştinţe şi
de limba franceză, însă în engleză la sfârşitul filmului scrie „The End”.
Apoi au venit şi celelalte discipline, fiecare cu frumuseţea şi dificultatea ei.
Temele pentru acasă le făceam cum veneam de la şcoală, după ce mâncam şi apoi plecam
la joacă, afară. Şcoala era pe primul loc. Şi asta nu doar pentru că părinţii mei sunt cadre
didactice. La fel ca ei gândeau majoritatea părinţilor. Ne întâlneam seara, după ce
terminam de scris, când reuşeam să jucăm şi o „Ascunsa” sau o „Ţurca”, un „Castel” sau
o „Ţară, ţară, vrem ostaşi”.
În ce mă priveşte am fost îndrumat, coordonat de către profesori şi sprijinit de
părinţi să mă implic şi să acumulez cunoştinţe cât mai multe, aprofundate acasă, în
timpul extraşcolar. Mi-au plăcut în special ştiinţele exacte, fără să neglijez şi disciplinele
umaniste. Fiecare disciplină m-a ajutat şi mă ajută în profesia de medic. Fără chimie şi
fizică nu puteam să înţeleg mecanismele biofizice şi reacţiile biochimice ce au loc în
organismul uman, biologia şi anatomia au reprezentat baza anatomiei şi fiziologiei
studiate în facultate. Engleza, franceza şi latina au contribuit la însuşirea şi memorarea
termenilor de specialitate, precum şi la înţelegerea articolelor redactate în străinătate.
Fără matematică nu puteam calcula dozele de medicamente şi nu puteam cuantifica şi
determina parametrii fiziologici sau patologici.
Aş dori să mă opresc câteva clipe şi asupra limbii şi literaturii române. La
gramatică nu erau probleme. Marea angoasă, când venea ora de română, erau
comentariile literare. Cum o făceam, cum n-o făceam, numai nu-mi ieşeau cum voiam
eu. Aveam o colegă de clasă care astăzi este la rândul ei profesoară, dacă nu greşesc
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chiar de limba română, care avea un comentariu ca un „susur de izvor”. Curgea lin,
melodios...Ce mai, era cea mai bună la comentarii! Vedea în text toate epitetele, toate
metaforele. Până într-o zi! Aveam de comentat o poezie şi eram decis să mă remarc.
Am comentat poezia respectivă în totalitate. Fiecare cuvânt l-am considerat un
epitet, metaforă, parabolă, hiperbolă exceptând, bineînţeles, semnele de punctuaţie.
Doamna profesoară Brânduşa Pojar m-a apreciat, destul de mirată probabil de simţul
meu literar-artistic şi mi-a pus nota 9, pentru că mai am încă puţin de lucrat,
recomandându-mi să fiu mai puţin matematic în exprimare. A, uitasem să menţionez că
lumina epitetelor descoperite de mine era pusă în valoare prin formulări de genul: „
Cuvântul cutare este un epitet deoarece... şi pentru că el sugerează....”
Cu bune, cu rele, cu momente amuzante, dar şi dificile, au trecut şi cei patru ani
de gimnaziu. Admiterea în liceu bătea la uşă. A urmat serbarea de sfârşit de an şcolar ce
anunţa despărţirea de profesorii noştri dragi şi de şcoala noastră. Fiind declarat şeful
promoţiei mele, am fost fericit să conduc şi să deschid banchetul claselor a VIII-a, care a
avut loc în sala de sport.
Structural sunt prevăzut cu un procent destul de ridicat de nostalgie. Nu pot decât
să-mi exprim în modul cel mai pur şi mai sincer recunoştinţă faţă de profesorii mei, care
au contribuit major la desăvârşirea mea ca individ, din punct de vedere educaţional,
social şi profesional. Chiar şi acum, după atâţia ani, sunt încearcat de fiorii emoţiei
plăcute la rememorarea clipelor din anii de şcoală.
Sunt mândru de şcoala la care am învăţat, sunt mândru de dascălii mei! La mulţi
ani acestei distinse instituţii care poartă azi numele primului domn al Moldovei: Bogdan
Vodă. Nu pot să nu mă întreb...oare aura mea matusalemică de atunci va fi solicitată să-şi
exprime gândurile şi la aniversarea centenarului şcolii?
Nu mă las copleşit de întrebări, ci aştept scurgerea inevitabilă a timpului, când
voi păşi cu mândrie spre şcoală, cu băiatul meu de mână, în cealaltă mână având un
buchet de flori pentru doamna învăţătoare. Nici el nu a avut ursitoare la naştere...Cine
ştie? Poate o înaripată plăpândă şi gingaşă ...destinul.... cozorocul de la şapcă...
Dr. Adrian-Nicolae Popescu, 2009
„Şcoala Generală Numărul 5” - Prima redută Cred că fiecare dintre noi se poate regăsi cu uşurinţă înregimentat într-o armată
destinată înfrângerii, prins într-un război pe care nu-l poate câştiga, luptând împotriva
unui adversar mult prea puternic: efemerul. Aproape tot ceea ce facem este dictat de un
resort neştiut, uitat undeva într-un ungher de suflet. Vrem, cu tărie, să marcăm trecerea
noastră, să punctăm decisiv pânza timpului şi să ne înscriem, aşa cum fac copiii în
scoarţa copacilor, numele pentru eternitate. Soldaţi afundaţi într-o luptă fără orizontul
victoriei şi ghidaţi doar de umbrele celor ce au răpus întunericul uitării şi s-au aşezat în
lumină. De la eroii mitologiei greceşti până la marile nume ale secolului trecut, istoria a
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fost clădită pe generalii umanităţii; pentru că şi această armată, ca oricare alta, cuprinde o
ierarhie, cu grade şi poziţii fixe, cu roluri şi partituri clar trasate. O mână deopotrivă
fermă şi delicată a desenat în penel conturul taberei acestei armate. .Dumneavoastră,
dascălii de ieri şi de azi, de la o şcoală ascunsă într-un front de case din Rădăuţi, sunteţi
soldaţii primei linii. Misiunea dumneavoastră este poate cea mai grea pentru că lupta se
poartă pe fronturi multiple, ale căror graniţe nu o dată le veţi găsi suprapuse. Pe verticală,
în plan interior, miza este enormă: autodepăşirea. Pentru a fi mai bun decât erai ieri,
pentru a şti mai mult decât o făceai cu o săptămână în urmă, este necesară plasarea pe o
platformă capabilă să survoleze exact şi precis, cu ascuţimea unui ustensil chirurgical,
propria măsură. Dacă vreţi, totul poate fi rezumat prin lectura inscripţiei lapidare, plasate
undeva, într-o obscură aşezare elenă, pe frontonul unui templu. Itinerariul de a te
cunoaşte pe tine însuţi nu pare a avea sfârşit. Ce dureros proces, condamnaţi să-l
străbatem cu toţii!
...
Se împlinesc douăzeci de ani de cand am intrat pentru prima oară într-o sală de
curs a „Şcolii Generale Numărul 5”. Am purtat şi eu, asemeni rândurilor întregi de
suflete ce m-au precedat, acelaşi set de simţăminte vag definite. Emoţii şi spaime,
speranţe şi stupoare, toate s-au perindat în spatele ochilor băiatului de şapte ani. Eram
totuşi, aşa cum am învăţat foarte curând, un pic mai diferit şi doamna învăţătoare, din
considerente străine de mine până în ziua de azi, m-a considerat, în cel mai bun caz, un
element inclasabil. Fără să rememorez experienţele acelor ani, ascunşi sub un văl opac, a
cărui lucrătură se desface rar, din loc în loc, pentru a lăsa lumina amintirii să ajungă la
mine, pot să spun că m-am regăsit, cu toată frustrarea ce decurge de aici, aparţinând unei
mulţimi cu un singur element. A fost meritul doamnei Profesor de matematică, mai
târziu, printr-o întâmplare fericită, şi dirigintă, de a-mi arăta că acest tip de mulţimi sunt
la fel de comune şi naturale ca şi celelate. Cu o intuiţie care probează valoarea sa ca
matematician – cel puţin în zonele inductive ale matematicii, doamna Paraschiva
Ploşceac a văzut în mine ceva ce, mai degrabă decât a mă onora, mă obliga: o
promisiune. Niciodată nu am încercat până la întâlnirea cu dumneaiei această senzaţie
inefabilă, ca o ieşire din actualitate spre în-afară, ca năvod aruncat înainte. Cred că
acesta era secretul aurei domniei sale, o imensă energie ţinută newtonian în balansul
imperceptibil al unor forţe nevăzute: o mobilitate extraordinară surprinsă permanent în
detentă. Mai simplu spus, doamna Ploşceac m-a învăţat rigoarea matematică de a
îndrăzni. Cu o frumoasă contrapondere, pe care nu vreau să o las uitată, am cunoscut mai
târziu la liceu febrilitatea cunoaşterii de la Profesorul Gheorghe Sasu, educator de a
cărui valoare am fost prea curând privaţi.
Aveam să aflu târziu, când m-am aşezat pentru prima oară în faţa studenţilor,
copleşitoarea sarcină trasată pedagogului şi, jalonându-mi retrospectiv paşii, am înţeles
cât de mult datorez acestor modele. Alături de aceștia se aşează alţi dascali ale căror
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chipuri se estompează, dar al căror har a rămas gravat subtil în mintea şi în inima mea.
Este locul şi timpul acum să le mulţumesc tuturor! Dacă cineva mi-ar cere să explic de ce
vocaţia pedagogică este destinată efemerului – cu a cărui invocare am început aceste
rânduri, m-aş regăsi curând în stupoarea augustiniană în faţa timpului: ceea ce părea
înţeles, nu poate fi numit. Tinerii dascăli ce se adună zilnic în cancelaria din extremitatea
corpului frust, dar primitor, al şcolii mele generale, mă vor ierta, căci ei simt aprioric
justeţea observaţiei mele. Tot ei, cei păşiţi deja pe acest povărniş, ştiu că nu au nevoie de
prea multe îmbărbătări. Răsplata vine la fel, trecător, la un popas de drum, ca o irupere:
brusc, neaşteptat şi total. Ca o revanşă pentru tot timpul pe care l-a lăsat să se scurgă
până la apariţia sa, recompensa muncii dumneavoastra scalda în lumină tot ceea ce a
precedat-o, folosind aceleaşi canale de infuzie pe care dumneavoastră le utilizaţi
cotidian. Vreau să trăiesc cu sentimentul că rândurile mele au contribuit cu o scânteie, la
magnitudinea din sufletele dumneavoastră.
Dascăli ai „Şcolii Generale Numărul 5”, primiţi vă rog salutul meu de arme.
Sebastian Boţic,
Helsinki, toamna lui 2009

Surprins de ideea scrierii unor rânduri, mi-am revenit imediat şi m-am întrebat:
De ce nu? Până la urmă sunt şi eu un absolvent al Şcolii Generale Nr. 5 Rădăuţi (1990).
N-am fost nici corigent, dar nici olimpic. În schimb, sunt mândru când vine vorba de
şcoala generală.
Mândru că sunt rădăuţean, mândru să-mi revăd cadrele care mi-au predat la
vremea aceea (Vasilovschi, Ursan, Bujdei, Goraş, Hatnean etc. - deşi nu cred că ei îşi
mai aduc aminte de mine), am devenit şi mai mândru pentru că am ajuns să colaborez cu
şcoala care m-a format între 6 şi 14 ani.
Nostalgic ... după zilele în care făceam dansuri populare în curtea şcolii, după
zilele în care jucam fotbal chiulind de la orele de atelier, după zilele în care ne agăţam
pantalonii noi de uniformă în cuiele băncilor, după orele de dirigenţie cu controale prin
buzunare. Nostalgic după campionatele de fotbal cu buretele, din pauze, după „cursele”
de maşinuţe, de pe holuri, după „duşurile” cu apă ţâşnind din seringile furate de acasă şi
elefănţei din plastic ieftin.
Nu sunt nostalgic după şcoală, ca instituţie, dar sunt nostalgic după „a mea”
Şcoală Nr. 5. Din această nostalgie reiese şi mândria de acum. Sunt mândru când trec
prin faţa şcolii, arătându-le nepotului şi fiicei mele şcoala şi geamurile claselor în care
am învăţat … Sunt mândru şi de liceul şi de facultatea pe care le-am urmat, dar cel mai
mândru sunt de şcoala generală pe care am absolvit-o pentru că ea aparţine oraşului meu,
oraş a cărui „bucovinătate” am susţinut-o peste tot pe unde am umblat.
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Dacă elevii de acum îşi vor aduce aminte peste douăzeci de ani de Şcoala 5 cum
o facem şi noi acum, voi avea un motiv în plus să fiu mândru … mândru că am fost elev
aici.
„LA MULŢI ANI, Şcoala Generală Nr. 5!”
Dan Vatră, Manager London House
La aniversare
În viaţa unui om, 30 de ani este o vârstă foarte frumoasă şi o spun pentru că am
trecut peste ea şi mi-aş dori să mai am o dată aceşti ani. Dar în viaţa unei instituţii? Ce
reprezintă aniversarea a 30 de ani de la înfiinţare? E mult, e puţin?
Şcoala Nr .5 Rădăuţi a apărut în urbea noastră în toamna anului 1979 – adică
acum 30 de ani. Am avut onoarea să fac parte din primele generaţii care au învăţat la
această şcoală şi, de fiecare dată când mă gândesc la anii de gimnaziu, îmi amintesc cu
plăcere de cei ce mi-au fost dascăli - D-na învăţătoare Felicia Sturzu, D-na Ludvica
Prelipcean, D-na Domnica Dranca, D-ra Maria Iurciuc, D-na Daniela Fodor, D-ra
Eutazia Ursan, D-na Elena Nanu, D-na Paraschiva Ploşceac, D-na Elena Fusa, Dl.
Adrian Botezat, Dl. prof. Haralambie Macovei, D-na Cornelia Hatnean, D-na Oltea
Aconstantinesei, Dl. Sorin Onciul, D-na Zefora Sîmbotelican (prin anii ‘80 avea Școala 5
un cor dirijat de D-na Sîmbotelican, în care eu eram o coristă înfocată de la vocea I; oare
se mai practică aşa ceva?). Iată câţiva din dascălii acestei şcoli care au îndrumat generaţii
de elevi, au împărtăşit cunoştinţele lor şi şi-au făcut profesia cu credinţa că pentru fiecare
absolvent, undeva, cândva, în viaţă, va conta ceea ce a învăţat în timpul şcolii. Eu aşa
i-am perceput pe profesorii timpului meu - modele de conduită morală şi profesională.
Mă gândesc că aniversarea şcolii ar trebui să însemne o celebrare a tuturor
dascălilor care au profesat şi profesează aici, pentru că, daca noi, cei ce am fost cândva
elevi, am reuşit în viaţă să ne păstrăm drumul drept, este, în parte, şi meritul lor.
Dacă ar fi să fac urări la ceas aniversar, doresc celor care profesează aici, pe
lângă sănătate, multă înţelepciune, să păstreze tradiţia unui învăţământ de calitate, pentru
ca generaţiile care vor absolvi această şcoală să vorbească cu mândrie de dascălii lor şi,
în acest fel, instituţia să-şi merite locul în istoria oraşului Rădăuţi ca o şcoală în care se
practică un învăţământ de mare ţinută.
La mulţi ani!
Cristina Stingheriu, 2009
Au trecut repede anii… Sau poate încet…
Când au trecut? Şi ce s-a şters din memoria mea? Nimic! Nimic nu am uitat!
Totul e în mintea mea ca şi când aş fi încă elev. Sau poate încă mai sunt, pentru că de
fiecare dată când trec pragul şcolii Bogdan Vodă simt o sfială stranie şi mă întreb ce caut
eu, elevul Halip Iulian, pe uşa rezervată profesorilor. La cine să mă duc? La doamna
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învăţătoare Mândrilă Coca? La doamna dirigintă Costan Rodica? La doamna director
Ploşceac Paraschiva? Îmi amintesc perfect colegii şi profesorii. Îi văd şi acum… poate
mai frumoşi decât au fost pentru că acum îi văd şi cu ochii minţii. Unii sunt încă pe
coridoare şi în sălile de clasă. Alţii nu. Toţi au rămas acolo prin intermediul meu şi al
fiecărui elev care a stat pe băncile şcolii pentru că sunt şi ne vor rămâne mereu în suflet.
Am fost de curând la vechea şi noua şcoală. Am revăzut clasele care, s-au
schimbat enorm în ultimii 15 ani din punctul de vedere al dotărilor. Şi elevii s-au
schimbat, au alte idei, alte păreri. Noi am fost generaţia care dansa Lambada, care vedea
la ora de engleză filmul „Băiatul care tunde iarba” şi apoi discutam despre sciencefiction, cei care stăteam la şcoală multe ore şi aveam multe teme fără să obosim şi care
aveam timp şi de discotecă, şi să ne îndrăgostim, cei care puneam o floare şi o felicitare
în banca fetei pe care o îndrăgeam, cei care purtam papion şi uniformă, fără a ne sinchisi
că ne uniformizează, ştiind că fiecare persoană are o personalitate distinctă, cei care eram
în clasa a IV-a când a avut loc Revoluţia şi am fost şi şoimi ai patriei şi pionieri, cei care
au văzut pentru prima dată magia televiziunii prin cablu şi a filmelor de pe Italia 1, pe
care le povesteam în pauze, uitând de orele ce urmează, noi cei care…
Eram copii şi visam să ne facem doctori, jurnalişti, ingineri, avocaţi… şi am
ajuns. Unii dintre noi am ajuns profesori. Am trecut de cealaltă parte a baricadei şi
vedem cum este acolo. Şi sperăm să fim şi noi ca foştii profesori, să fim îndrăgiţi, la fel
de buni sau poate şi mai buni, dar, în special, să nu fim uitaţi…
Prof. Iulian Halip, Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi
A fost o etapă frumoasă şi marcantă a vieţii mele. Cei opt ani petrecuţi împreună
au contribuit într-o mare măsură la ceea ce sunt acum, m-au conturat ca om.
Cinci ani au trecut şi încă îmi aduc aminte cu drag de micile greşeli pe care mi le
corecta doamna învăţătoare, de interesul pentru matematică sau de pasiunea pentru
istorie pe care am descoperit-o mai târziu, dar care m-a determinat să aleg drumul pe care
sunt acum.
Ştiu că şi peste 50 de ani mă voi gândi cu drag la această perioadă, pentru că
unele lucruri pur şi simplu nu se uită…
Denisa Hreniuc, 2009
Promoţia 2002 a Şcolii Generale Nr. 5 „Bogdan-Voda”. Un loc ce îmi aduce
feed-back-ul legat de profesorii deosebiţi, colegii mei de drum, întâmplări năstruşnice
petrecute în intervalul minutelor de recreere ori a celor în care mă aflam în faţa tablei.
Încă puţin şi vine ziua cea mult asteptată; întâlnirea de 10 ani. Deşi poate părea
banal nu e bucurie mai mare decât să-ţi revezi colegii şi profesorii alături de care ai
crescut, te-ai format ca şi om responsabil al societăţii.

188

STUDIU MONOGRAFIC

Mi-am dat seama că lucrurile frumoase trec repede, iar un om împlinit eşti dacă
reuşeşti să vezi toate lucrurile pozitive din viaţa ta. Spun asta pentru că anii de elev pot fi
uşor umbriţi chiar şi de un banal test de verificare; stresul distorsionându-ţi atenţia cu
usurinţă de la ceea ce contează. Deşi pare un volum mare şi inutil de informaţii îmbibat
continuu în mintea elevului, toate mi-au fost de folos ajungând astfel încă o dată la vorba
mamei „învăţă că nu o să-ţi pară rău!”.
Consider că nu datorită unui bun pedagog iubeşti sau nu o materie ci a
compatibilităţii sale cu elevul. Copilul fără personalitate încă formată poate fi uşor
modelat dacă este prins în “vraja” mentorului. În ordinea întâlnirii numesc oamenii
datorită cărora am evoluat astfel, am desprins pasiunea comunicării, al ambiţiei
exorbitante de a persevera şi de a mă arunca în necunoscutul vieţii fără teamă sau vreun
simţ de inferioritate.
Doamna profesoară de română Cazac Brînduşa, un mentor extraordinar de blând
care nu doar m-a făcut să iubesc gramatica neînţeleasă până atunci, dar mi-a şi
demonstrat că pot. Pot să ştiu. De la o stare mediocra în cl a V-a, am reuşit să obţin nota
10 la teza de final de an. Elevii învaţă pentru că trebuie sau pentru că pot, iar ea mi-a
arătat calea mai uşoară şi totodată eficientă.
Mă înclin în faţa doamnei profesoare de engleză Bujdei Dorina datorită căreia
am deprins abilitatea cunoaşterii unei limbi străine de mine la o vârstă fragedă şi de care
îmi aduc aminte de fiecare dată când sunt pe tărâm străin.
Sunt un militant al domeniilor umaniste cu o singură excepţie: fizica predată de
doamna profesoară Lupoaie Carmen. A lansat clasei a VII-a B provocarea realizării unui
caiet de 45 de file cu probleme pentru a obţine nota 10. Am dat curs invitaţiei şi am
înţeles astfel că lucrurile făcute cu pasiune au greutatea şi frumuseţea unui cuarț.
Un copil este modelat de părinţi şi de profesorul-cheie; unul care să îţi inducă
într-un mod maniac o pasiune şi care să aibă un rol definitoriu în evoluţia ta. Al meu este
domnul profesor de istorie Daniel Hrenciuc, datorită căruia am dezvoltat un interes acut
pentru istoria neamului românesc. El mi-a desenat astfel următorul pas: liceul cu profil
de ştiinţe sociale.
Prin intermediul activităţilor extraşcolare organizate mi-am descoperit pasiunea
şi pentru jurnalism, făcând parte din echipa redacţională ce asamblează revista Şcolii
„Bogdan-Vodă”.
Apreciez faptul că am petrecut 8 ani din viaţă studiind aici pentru că astfel am
strâns un frumos bagaj de amintiri perpetue alături de oameni deosebiţi, pe care îi voi
considera prieteni.
Andra Olarean, Absolventă a Fac. FSPAC, secţia Jurnalism, UBB (2009)
Masterandă la Management Media, An I, UBB, Studentă anul III Fac. Drept, UBB
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Întorc timpul cu câţiva ani în urmă şi mă văd elev al Şcolii „Bogdan Vodă”
Rădăuţi … Atâtea amintiri se derulează, asemeni unui film, în care EU sunt actorul
principal. Mă văd în clasa I, plin de emoţie, păşind pentru prima dată pragul şcolii. M-a
întâmpinat ea, doamna învăţătoare, care m-a cucerit cu primul surâs! Credeam că vom
merge mână-n mână patru ani, dar, după câteva luni, s-a dus în lumea îngerilor. Probabil
că acolo trebuia să-i înveţe şi pe ei cineva să scrie şi să citească …
Cu lacrima strivită pe obraz, am mers mai departe, cu o altă doamnă care avea …
ghiocei la tâmple. Aşa am terminat clasa I. În următorul an, m-am pomenit în faţa clasei
cu mama, care-mi devenise … doamna învăţătoare! Mi-a fost cam greu să accept că
mama poate iubi atâţia copii deodată; eu credeam că mă iubeşte numai pe MINE! ...
Întotdeauna am simţit că nu m-am ridicat la nivelul aşteptărilor, nici pentru
mama, pardon, doamna învăţătoare, nici pentru domnii profesori, mai târziu. Tot ceea ce
ştiu cu adevărat e că fiecare dascăl, care s-a străduit să mă-nveţe CEVA, a însemnat
foarte mult pentru mine. Fiecare are un loc aparte în inima mea, pentru că FIECARE a
contribuit la formarea personalităţii mele, a ceea ce am devenit: un adolescent plin de
vise ce vor să fie împlinite.
O mare de flori pentru dumneavoastră, dragi profesori! Iar din această „mare”, o
floare o dăruiesc mamei, pentru că există, şi o altă floare o dăruiesc doamnei diriginte,
pentru tot ce a făcut pentru mine …
Sărut mâna, şcoala mea!
Claudiu Adrian Amariţei, clasa a XI-a - 2009
Privind în urmă îmi dau seama cât de repede a trecut timpul … şi totuşi, cât de
proaspete mi-au rămas în minte momentele dragi …
Prima zi de şcoală, primul ghiozdan sau prima notă …
Serbările şcolare, când mereu emoţionată recitam versurile marilor poeţi …
Excursiile mult aşteptate, când am descoperit că dascălii noştri ne pot fi în
acelaşi timp şi părinţi şi prieteni şi profesori …
Blândeţea doamnei învăţătoare care a reuşit să găsească în fiecare copil câte ceva
bun …
Colegii mei dragi (unii rămaşi chiar prieteni pe viaţă), cu care am plâns şi am râs
deopotrivă.
Cu care am împărţit bucurii şi tristeţi, zi de zi, timp de 8 ani …
Şi astăzi, după atâta timp, mă bucură faptul că, întâlnindu-mi colegii, găsim
întotdeauna timp de a schimba câte o vorbă sau măcar un zâmbet şi un salut.
Mulţumim pentru dăruirea cu care v-aţi făcut meseria de dascăli!
Mihaela Clipa, 2009
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Mi-e greu să descriu în câteva fraze experienţa pe care am trăit-o ca elev în
decursul anilor de „generală” în cadrul Şcolii „Bogdan Vodă” şi asta pentru că a fost şi
rămâne o experienţă foarte complexă ce constituie fundamentul evoluţiei mele ulterioare.
În primul rând, a fost locul unde am avut prilejul de a lega trainice prietenii, mereu
alimentate de inocenţa, curiozitatea, entuziasmul şi tenacitatea perioadei premergătoare
adolescenţei, de altfel specifice acelei vârste, locul unde mi s-au făcut cunoscute multe
lucruri noi şi fascinante tocmai pentru că până atunci nici nu avusesem prilejul să le
descopăr şi, nu în ultimul rând, locul unde am cunoscut persoane ce mi s-au conturat ca
şi exemple demne de urmat, şi a căror prestanţă în decursul acelor ani stăruie şi acum
foarte viu în memoria mea.
De asemenea, şcoala a avut rolul marcant de a-mi nuanţa şi îmbogăţi atât de
divers copilăria prin aceea că m-a făcut să cunosc, să trăiesc şi, mai important, să-mi
explic o sumedenie de noi şi noi experienţe şi trăiri, dându-mi astfel posibilitatea de a
căuta mereu răspunsuri şi soluţii, de a mă cunoaşte şi, implicit, de a-i cunoaşte pe cei din
jurul meu.
Lăsând acum ambiguitatea deoparte şi admiţând că până acum am făcut un
amplu exerciţiu de memorie, aşa încât nu cumva să-mi răstălmăcesc istoria de elev,
recunosc că nu v-am oferit posibilitatea de a vă regăsi cu adevărat în tot ce am enumerat
mai sus. Sunt sigur totuşi că îmi veţi da dreptate asupra faptului că nu duceţi lipsă de
prieteni, mulţi cunoscuţi pe băncile şcolii, de altfel cum s-au dovedit şi în cazul meu, cei
mai inventivi, descurcăreţi şi loiali pe care încă îi am alături de mine şi cu care nu de
puţine ori am „pus ţara la cale”, am pierdut ore în şir distrându-ne fiecare în felul său, am
alergat pe coridoarele şcolii fără nici o grijă că am putea fi mustraţi şi, recunosc, ei au
fost cei cu care, de dragul artei, am testat răbdarea dascălilor născocind mereu noi
metode de „a-i călca pe coadă”.
Aşadar, ca să închei, vă sfătuiesc să profitaţi din plin de această perioadă magică,
dar din păcate trecătoare, să vă bucuraţi de cei din jurul vostru şi de tot ce veţi înfăptui
împreună, să exploraţi mereu noi şi noi teritorii dând frâu liber imaginaţiei de care sunt
sigur că beneficiaţi din plin, să aveţi mereu curajul de a vă face cunoscute ideile şi
opiniile pentru că în felul acesta vă faceţi cunoscuţi pe voi înşivă, iar prin afirmarea
voastră se cristalizează şi meritele dascălilor ce vă îndrumă şi, poate ce-i mai important,
să vă alimentaţi neîncetat curiozitatea căutând mereu răspunsuri, dar totodată savurând
din plin irezistibilul gust al copilăriei.
Tudor Alexandru Moldovan,
Student la Facultatea de Arhitectură Iaşi, 2009
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Motto: „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa.”
(Ferdinand I)
15 septembrie … prima zi de şcoală … o zi încărcată de emoţii pentru micii
şcolari ce păşesc în clasa I… un curcubeu de sentimente ce îi copleşesc atât pe părinţi,
cât şi pe cei mici … curiozitate, teamă de necunoscut, o bucurie inexplicabilă, mândrie şi
speranţă pentru un viitor bun.
Amintiri dragi reînvie memoria acestei prime zi de şcoală. Pentru majoritatea
oamenilor era o zi obişnuită de 15 septembrie, dar pentru un copil şi pentru familia sa,
această zi marca trecerea dintre visul copilăriei şi realitatea vieţii. Bucuria de a-ţi
cunoaşte colegii de clasă, emoţia întâlnirii cu doamna învăţătoare, mândria de a deveni
un învăţăcel al ştiinţei, ambiţia de a creşte pentru a deveni un om, toate aceste sentimente
se îmbină în inima unui şcolar de clasa I. Fiecare clipă petrecută în compania colegilor,
fiecare oră de curs, fiecare vacanţă, fiecare notă obţinută după o muncă îndelungată, toate
acestea reprezintă nişte momente de nepreţuit din parcursul fiecărui om.
Bucuria de a ne regăsi în preajma colegilor şi a cadrelor didactice şi înaintarea pe
treptele societăţii au marcat trecerea noastră prin şcoala primară şi gimnazială. În clasele
I-IV continuitatea ne-a fost asigurată de către învăţător, pe când, din contră, în clasele VVIII obişnuirea cu noii dascăli a fost o adevărată provocare pentru a ne învinge teama de
necunoscut.
Clipele ce mi-au marcat parcursul şcolar şi îmi reînvie îm memorie cel mai
adesea, sunt zilele de 15 septembrie 1991, 15 septembrie 1995 şi o zi de iunie 1999.
Aceste amintiri constituie prima zi de şcoală în clasa I A-primul contact cu şcoala, prima
zi de şcoală din clasa a V-a A-primul contact cu doamna dirigintă şi profesorii, ultima zi
de şcoală-cursul festiv al clasei a VIII-a A, o încunurare a muncii a opt ani de zile. Toate
aceste momente unice le-am trăit la o şcoală extraordinară, în cadrul unei echipe de
dascăli minunaţi, formaţi în a ne pregăti pentru viaţă.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi … un loc plin de amintiri
frumoase, legate de colegii alături de care am crescut de la copilărie spre adolescenţă,
îndrumaţi de acei învăţători şi profesori unici pentru calităţile şi cunoştinţele lor, o a doua
„casă” atât pentru dascăli, cât şi pentru elevi.
Nu aş putea descrie emoţia ce o simt în suflet atunci când mă gândesc la această
şcoală, locul unde am dobândit dragostea pentru cunoaştere, unde mi-a fost cultivată
ambiţia pentru un viitor bun, unde am învăţat că ţelurile înalte pot deveni realitate, dacă
muncim pentru a ne îndeplini idealurile, unde am cunoscut sensul cuvintelor de
colegialitate, competiţie, corectitudine şi respect.
Ochii mi se umplu de lacrimi cu gândul la oamenii care mi-au influenţat viaţa
şcolară şi formarea ca om şi care s-au stins din viaţă mult prea devreme, care au trăit
până la finalul vieţii dedicaţi învăţământului, care ne-au învăţat ce înseamnă respectul,
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dar fără a-l impune, care ne-au demonstrat ce înseamnă dragostea pentru profesia pe care
o exercitau şi iubirea pentru copii.
Nu aş putea exprima respectul pe care îl port oamenilor care stau la baza
„caracterului” acestei şcoli, începând cu dascălii, şi continuând cu restul personalului
care veghează la buna funcţionare a acestei unităţi de învăţământ, toată această mare
„familie”, care munceşte pentru ca Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” să îşi
poată deschide porţile în fiecare an pe 15 septembrie pentru a pregăti noi generaţii
competitive. Aceşti părinţi, ce se desprind de copiii lor la fiecare patru ani în iunie, cu
ochii plini de lacrimi, dar cu inima plină de mândrie pentru reuşita elevilor, aceşti oameni
minunaţi se dedică pentru a educa noi şi noi generaţii, pentru a-i ajuta pe copii să
transforme visul copilăriei într-un viitor real, palpabil.
Alături de familie, dascălii care ne educă sunt cei care ne influenţează cel mai
mult viaţa, care ne ajută să devenim ceea ce suntem, să devenim „oameni”. Mă înclin în
faţa dumneavoastră, a tuturor oamenilor care au pus bazele acestui proiect minunat şi a
celor care în prezent continuă tradiţia acestei şcoli de renume, a tuturor învăţătorilor şi
profesorilor Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, exprimându-mi stima
şi consideraţia ce o port în suflet, mulţumindu-vă pentru că aţi făcut posibilă formarea
mea ca om, pentru că mi-aţi îndrumat paşii, pentru că m-aţi ajutat să devin eu însămi.
„La Mulţi Ani! ” atât Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, cât
şi echipei care activează în această unitate de învăţământ, şi fie ca în anii ce vor urma,
generaţiile ce au studiat, ce studiază şi ce vor studia pe băncile şcolii să îi poarte mai
departe în lume renumele.
«Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se
predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.» (Mihai Eminescu)
Doctorand Monica Hatnean,
Universitatea Paris Sud 11, Orsay - 2009
Prima întâlnire cu Şcoala Generală Nr. 5 actuală „Bogdan Vodă” a fost pe la
vârsta de 4 ani. De ce aşa repede? Deoarece refuzasem cam orice fel de cămin şi
grădiniţă din oraş, iar mama mea, profesoară de franceză la această şcoală, mai mult
constrânsă de împrejurări, mă lua cu ea la ore. O situaţie foarte avantajoasă pentru mine,
deoarece îmi era permis să mă strecor tiptil-tiptil printre cei mari, în marea mea explorare
a misterioasei clădiri şi, nu în ultimul rând, să fiu de pe atunci pus în temă cu ceea ce
înseamnă să fii elev, elev la această şcoală. Nu mă consider vreun „inteligent”, dar mereu
m-am simţit superior, nu ştiu de ce, faţă de restul elevilor, pentru că învăţam la această
şcoală. În fine! Au venit primele 4 clase şi cum au venit aşa de repede mi se pare că au
trecut. Apoi clasele V-VIII. Ei, aici lucrurile stau puţin mai diferit. Abia aici mi-a plăcut
mult. Poate pentru că eram mai mare, poate pentru că eram considerat o „vedetă” de
către colegi. Asta se întâmpla pentru că mama era profesoara mea de franceză; asta se
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întâmpla pentru că dirigintă-mi era mama spirituală. Dar vă spun un lucru ... Să vă feriţi
să deveniţi acest fel de „vedetă”, de „protejat”. Pentru că numai uşor nu mi-a fost, când
toţi aveau aşa mari aşteptări de la mine, iar eu, după cum ştiam, atât de puţine de oferit.
Nu puteam să chiulesc pentru că, înainte să ies pe uşa şcolii „profa de franceză” şi
„diriga” aflau, franceza trebuia să o vorbesc ca un parizian pentru a da exemplu în faţa
clasei. Matematica trebuia să o mănânc ziua, iar noaptea să o visez (aluzie pentru
cunoscători). De notele bune eram eu primul înştiinţat, iar de cele rele întreaga
cancelarie.
Nu cred că acum lucrurile stau diferit faţă de acea perioadă. Mai ales că materiile
sunt aceleaşi, predate de aceiaşi profesori. Tot ce ştiu este că îmi lipsesc anumite lucruri.
Atunci nu le apreciam la adevărata valoare şi le vedeam cu alţi ochi. Lucruri cum ar fi
drumul străbătut zilnic spre şcoală atâţia amar de ani, clădirea în sine, unii profesori.
Exact! Spun unii şi nu pentru că am fost vreodată dezavantajat sau excesiv mustrat de
alţii, dar cu toţii ştim că sunt unii profesori, unii oameni, ce îţi lasă o amprentă caldă în
suflet. Nu vreau să sune a clişeu, dar aşa simt când mă gândesc la ei şi când îmi este dat
să mă întâlnesc cu ei pe stradă. Ca un individ ce se laudă cu al său bagaj de experienţă de
viaţă, iar până acum mereu un elev/student, îmi dau seama cât de greu poate fi pentru un
profesor şi tocmai de aceea nu mulţi reuşesc să îmbine profesionalismul didactic, arta de
a fi un dascăl ce se impune şi, în acelaşi timp, ce îşi face elevii, ca la ani după absolvire,
să se gândească cu melancolie la orele sale. La „Generală 5”. Mulţi au reuşit.
În încheiere, Şcoala Generală Nr. 5, pardon „Bogdan Vodă”, a jucat în marele
număr de ani mai multe roluri pentru mine: loc de joacă, loc de studiu şi chin şcolăresc
(cum o consideram pe atunci), un refugiu, un loc de maturizare, de întâlnire a primei
iubiri, de legare a primelor prietenii. A însemnat copilăria mea! Şi ce dor îmi mai este de
ea!
Ionuţ-Vasile Aconstantinese,
inginer IT, 2009
„Învăţătura îi conferă omului demnitate”(Denis Diderot)
Şcoala – locul unde ne-am format ca oameni, unde ne-au fost deschise ferestre
spre lumea cunoaşterii de către profesionişti minunaţi – învăţători şi profesori - care şiau dedicat o parte din viaţă pentru a modela personalităţi şi pentru a forma caractere.
Primul zâmbet, primul sunet de clopoţel, primul buchet de flori dăruit din suflet
profesoarei, toate acestea te fac să porneşti într-o lume nouă, plină de tainele învăţăturii,
care mai apoi rămân doar o amintire despre anii frumoşi de şcoală.
Vom rămâne mereu recunoscători doamnei învăţătoare care ne-a luat de mână şi
ne-a îndrumat primii paşi pe drumul cunoaşterii, spre descifrarea tainelor scrisului,
cititului şi socotitului, precum şi tuturor profesorilor care ne-au descoperit şi încurajat
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aptitudinile, ne-au împărtăşit din cunoştinţele lor pentru a ne putea alege profesiile de
mai târziu şi, mai ales, pentru a deveni OAMENI.
Astăzi, la ceas aniversar, prilej de sărbătoare… pentru dascăli, nu ne rămâne
decât să ne înclinăm în faţa acestora pentru râvna, devotamentul şi înţelepciunea cu care
au îndrumat atâtea generaţii.
Mihaela Grecu (Burciu), 2009
Şcoala Generală Nr. 5 s-a născut şi a crescut odată cu noi, împreună cu noi şi
prin noi.
Chiar dacă am urmat doar cursurile cl. a VII-a şi a VIII-a la această şcoală, sunt
mândră că aceasta şi-a început viaţa cu noi.
Totul în jurul nostru era nou şi frumos şi aveam mare grijă să rămână aşa.
Acum, după 30 de ani, îmi amintesc cu emoţie de acele vremuri, de cadrele
didactice, de colegi şi de atmosfera caldă pe care o găseam de fiecare dată în această
şcoală.
Datorită acestor dascăli şi acestei şcoli am devenit OM.
Oltea Dumitru (Pasariuc), 2009
La ceas aniversar
În viaţa fiecăruia dintre noi există clipe unice, care ne rămân vii în amintire
mereu. Îmi voi aminti cu drag de prima mea zi de şcoală când, cu ghiozdanul pe umeri,
cu emoţie şi teamă în suflet şi cu mânuţa cuibărită în mâna ocrotitoare a mamei am păşit
pentru prima dată pragul şcolii – Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Rădăuţi. Au fost 8 ani
frumoşi, ani în care ne-am bucurat şi ne-am întristat împreună, ani în care am învăţat ce
înseamnă prietenia, dar şi ce greu găseşti un prieten adevărat.
Orele, zilele, anii – au trecut, s-au îndepărtat şi nu au mai întors privirea, chiar
dacă i-am strigat. Şi abia când nu se mai poate face nimic, am înţeles că am lăsat
bucuriile să adie pe lângă noi, fără să bem din apa cea vie a zâmbetului. Abia acum, după
ce fiecare a pornit pe alt drum, mi-am dat seama că nu am spus niciodată ce mult au
însemnat pentru mine sfaturile pe care le-am primit în tot acest timp. Acum, la ceas
aniversar, vă mulţumesc.
Şcoala a „îmbătrânit” şi ea – a împlinit deja 30 de ani – deşi întinereşte an de an,
cu fiecare generaţie de „boboci” care îi trece pragul. Aceşti mici anonimi care-şi fugăresc
copilăria prin curtea şcolii sunt cei care, peste ani, vor sădi florile albe ale recunoştinţei
în jurul fântânii limpezi, pline de înţelepciune, din care am băut şi eu – Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi.
Laura Nicuţă,
studentă Automatizări Calculatoare Bucureşti - 2009
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8 ani… 8 ani cu bucurii şi emoţii, cu amintiri frumoase ce vor rămâne pentru
totdeauna în inima mea. 8 ani… au trecut atât de repede!
Parcă ieri păşeam sfioasă pe poarta şcolii, ştiind că voi deveni elevă în clasa I.
Alături de fosta doamnă învăţătoare, care pe parcursul a 4 ani, ne-a călăuzit prin
labirintul nemărginit al cunoaşterii, am descifrat tainele alfabetului şi ale matematicii.
Anii au trecut, iar finalul clasei a IV-a a însemnat o nouă etapă în viaţa mea:
clasa a V-a.
Am făcut cunoştinţă cu fosta doamnă dirigintă care ne-a fost alături timp de 4
ani. De asemenea, am făcut cunoştinţă cu fostele doamne profesoare şi foştii domni
profesori, care cu răbdare şi cu un profesionalism desăvârşit ne-au predat şi ne-au dat
lecţii de viaţă.
Foştii mei colegi, alături de care m-am simţit ca într-o familie, sunt nişte
persoane deosebite, de la care am avut de învăţat şi sunt bucuroasă că i-am cunoscut şi
am petrecut alături de ei momente frumoase.
Clasa a VIII-a a trecut atât de repede, încât nici nu am avut ocazia să mă bucur
de ea pe deplin. La începutul clasei a VIII-a mă gândeam cu tristeţe la faptul că era
ultimul an în care învăţam aici.
Cursul festiv a fost un moment unic, emoţionant, în care ne-am reamintit de toate
momentele frumoase şi de toate lucrurile realizate împreună.
Dar momentul final sosise. Trebuia să îmi iau „rămas bun” de la şcoala în care
am învăţat, de la persoanele de mare valoare pe care le-am întâlnit, de la clasa mea, de la
banca în care am stat timp de 8 ani…
Cu melancolie îmi amintesc de fosta mea şcoală şi de fiecare dată când trec pe
lângă ea, inima îmi tresare, deoarece în această şcoală se află răspândite, în ungherele ei,
frânturi din copilăria mea, deoarece anul acesta am început o altă etapă: cea de elevă de
liceu.
Annabella Lengyel, clasa a IX-a, 2009
Cu dragoste, Domnului ÎNVĂŢĂTOR!
Toţi poate vor scrie despre cei aflaţi în viaţă. Eu voi face o excepţie. De ce?
Pentru că acum, când am copii, când sunt fermecată de mintea, gândurile şi sensibilitatea
lor, cred că cel mai important în modelarea începutului tău este învăţătorul. Dumnezeu
să-l odihnească pe cel ce a fost CALANCE OREST. Mintea mea, atunci nu a realizat cât
de important este să fii CORECT, CINSTIT cu tine şi cu cei din jur şi să scoţi din cei din
jurul tău lucrurile bune, pe care să le arăţi în primul rând lor şi apoi celor din jur.
E important ca personalitatea fiecărui suflet de copil să nu fie strivită de
ambiţiile celor mari, pentru că, fiecare va fi un om, acolo unde viaţa îl va aduce.
Un gând frumos şi un prim omagiu celui care a fost DOMNUL ÎNVĂŢĂTOR.
Dr. Mariana Mihaela Bejenariu (Buhăianu), 2009
196

STUDIU MONOGRAFIC

Opt ani…
Nu îmi vine să cred că au trecut atât de repede 8 ani… îmi amintesc, de parcă ar
fi fost ieri, fiecare clipă petrecută în şcoală.
Totul a început într-o dimineaţă însorită de septembrie a anului 2001. Atunci
păşeam pentru prima dată pragul şcolii „Bogdan Vodă” Nr. 5. Mama mă ţinea strâns de
mână, iar eu eram plină de emoţie şi curiozitate. Eram nerăbdătoare să descifrez tainele
învăţăturii. În acea zi mi-am cunoscut colegii alături de care am petrecut momente de
neuitat, şi mult iubita doamnă învăţătoare Robu Codruţa, pe care am îndrăgit-o din prima
clipă. Îndrumată de ea, am desluşit pentru prima dată tainele scrisului, cititului şi
socotitului. Primii patru ani de şcoală, încărcaţi de amintiri de neuitat, parcă au zburat, iar
momentul despărţirii de doamna învăţătoare a venit rapid şi a fost trist.
În toamna anului 2005, am păşit în clasa a cincea, care pentru mine era un nou
început. Această trecere a însemnat o mare schimbare. Îmi dădeam seama că mai
crescusem şi mă aşteptau responsabilităţi mai mari. Atunci am cunoscut-o pe doamna
dirigintă Clinovschi Anca, o persoană deosebită care ne-a fost mereu alături, timp de
patru ani, până în clasa a opta. Ea ne-a ajutat să depăşim momentul trecerii de la nivelul
de învăţământ primar, la cel gimnazial. Pentru noi, a fost ca o mamă.
Pe parcursul celor opt ani de şcoală, am fost îndrumaţi de un colectiv de cadre
didactice deosebit, care pe lângă lecţiile pe care ni le predau, ne dădeau şi lecţii de viaţă.
Alături de ei m-am simţit ca într-o familie deoarece au fost persoane foarte înţelegătoare,
care ne-au încurajat să mergem mai departe, să nu ne fie frică de viitor, şi să fim siguri pe
noi.
Mă simt mândră că am fost elevă a şcolii „Bogdan Vodă”. În acest timp, şcoala a
trecut prin mai multe transformări. Şi-a schimbat atât aspectul interior, cât şi cel exterior,
a avut mulţi elevi buni care au obţinut rezultate la olimpiade şi concursuri şi a devenit o
„Eco-şcoală”, primind şi steagul verde. Mă bucură faptul că toate acestea s-au petrecut
cât timp învăţam acolo. Şi am putut să contribui şi eu puţin, alături de alţi colegi, la
obţinerea acestor rezultate, care au ajutat şcoala să se facă remarcată.
Timpul a trecut prea repede… mi-aş dori să îl pot da înapoi, ca să retrăiesc o dată
toate clipele frumoase petrecute în şcoală. Fiecare eveniment era special în felul său, fie
că era Crăciunul, Ziua Şcolii sau Serbare. Toate mă umpleau de emoţie şi de bucurie.
Acest frumos capitol din viaţa mea, numit „Şcoala Generală”, s-a încheiat în
primăvara anului 2009, când am absolvit clasa a VIII-a. Ultimul an de şcoală a fost cel
mai frumos şi mai emoţionant, pentru că a fost ultimul an petrecut alături de colegi, de
cadrele didactice şi de şcoala în care am crescut.
Alexandra Georgiana Amăistroaie,
elevă Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, 2009
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„Încă din primii ani de şcoală
Valorile un rol deosebit să capete
Literatură, muzică, morală
Alături de ştiinţele exacte” care bine aprofundate începând cu Şcoala nr. 5 şi
terminând cu studiile superioare m-au învăţat să devin om de nădejde în viaţă.
Adrian Daniel Alexinschi,
Director comercial „Sucert, 2009
La mulţi ani, şcoală dragă!
Fiecare copil îşi doreşte să fie mare, să devină adult. Am crezut că, după
gimnaziu, liceul o să-mi transforme acest vis în realitate. Acum sunt studentă şi constat
că nu este aşa simplu să fii adult.
Mă ajută tot sistemul de principii şi valori pe care l-am dobândit de la părinţi şi
de la şcoală. Nu este uşor să fii elev în şcoala în care mama ta este învăţătoare. Am vrut
atunci să mă răzvrătesc, să protestez, neînvăţând vreo lecţie. Zadarnic ... Totul funcţiona
atât de bine, încât următoarea oră ştiam lecţia foarte bine şi intram în normalitate.
Ceea ce vreau să spun este că tot ce m-au învăţat dascălii acestei şcoli mă
călăuzeşte în viaţă. Abia acum îmi dau seama ce bine e să ai mama învăţătoare. Ştiu
drumul drept şi nu mă abat de la el. Învăţ, muncesc, cer sfaturi şi mă străduiesc să fac
totul cu măsură, aşa cum este omenesc.
Colegii, învăţătoarea şi dirigintele au fost o mare şi minunată familie. A fost
locul unde m-am simţit în siguranţă, ocrotită şi călăuzită, fără să fiu nevoită să apelez la
mama, mergând prea des în clasa ei.
Acum este locul şi timpul să spun un sincer: MULŢUMESC! Aceste cuvinte îmi
dau posibilitatea să fiu cu gândul şi inima la această sărbătoare, a 30-a aniversare a şcolii.
La mulţi ani, şcoală dragă! – o spune un tânăr care a devenit adult, dar se gândeşte foarte
des la clipele petrecute în copilărie şi la ceea ce înseamnă cei mai frumoşi ani din viaţă.
Hanelore Harand,
Studentă în anul I, Facultatea de Filozofie Iaşi - 2009
Şcoala nr. 5 „Bogdan Vodă” este stare de spirit.
Emoţia… primii paşi sfioşi într-o zi de toamnă 1982. Când mă gândesc la Şcoala
nr. 5 simt fiorul amintirilor din cei mai frumoşi ani… sensibilitatea copilului timid…
inefabila frică de necunoscut.
Mi-e dor de atmosfera caldă a şcolii mele dragi!
Medic specialist Ovidiu Eugen Alexinschi, 2009
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Ieri - elevi, azi - părinţi…
Anii de şcoală frumoşi şi veseli
Cei mai frumoşi ani sunt anii de şcoală ... Fiecare, mai degrabă sau mai târziu, va
gusta din cei mai frumoşi ani, anii de şcoală, anii care nu se uită, ci rămân gravaţi în
fiecare inimă cu cele mai minunate amintiri. Şcoala este casa şi profesorii, părinţii care
nu se uită niciodată şi ne aşteaptă cu dor pe fiecare ca să revenim.
Fiecare prim sunet este un început, fiecare ultim sunet este un sfârşit şi un
început al sfârşitului. De fapt, în anii de şcoală se iau cele mai importante decizii şi te
formezi ca personalitate pentru a-ţi crea o cale a vieţii. Chiar de mic copil, începând a
vorbi, a face primele lucruri, devii o personalitate a timpului tău, însă şcoala este acel
important astru care ni le destăinuie, ni le dezvăluie şi ni le dezvoltă întipărindu-le în
adâncul sufletului nostru cu măreţie, pentru a ne fi drag ceea ce facem, ceea ce creăm.
Fiind copii şi noi cândva, am fost supuşi acestei trepte de la început, părând grea,
iar mai apoi devenind prietenul devotat al spiritului nostru. Prima încercare a fost primul
sunet caracteristic oricărui începător-elev. Primul zâmbet, primul buchet de flori dăruit
din suflet profesoarei, primul pas alături de profesoară în clasă, primul sunet de clopoţel
dus în propria mână de copil pentru a vesti 1 septembrie, toate acestea te fac să te
pomeneşti într-o lume nouă, începătoare, plină de tainele învăţăturii, ale cărţilor şi să te
reculegi mai apoi în paginile timpului ca un erou al unei povestiri.
În anii de şcoală te simţi cel mai fericit şi vesel copil din lume, alături de colegi
şi prieteni, căpătând o adevărată experienţă a vieţii. În băncile şcolii găseşti un simplu
refugiu al sferei tale, deoarece nu eşti în singurătate, sunt şi colegii şi profesorii care te
vor susţine mereu, în fiecare clipă. De asemenea, în anii de şcoală apar şi primele vise,
primele dorinţe în legătură cu viitorul tău. Alături de glume şi prieteni te simţi mai
curajos, stăpân pe forţele proprii şi mai încrezător. În acest minunat timp reuşeşti să devii
matur, să înţelegi ceea ce doreşti să devii.
Nu uita niciodată de anii de şcoală, de colegi şi de profesorii care s-au jertfit din
greu pentru tine. Spun asta din propria experienţă, ca fostă elevă a acestei şcoli. Timpul
trece repede, dar mai apoi rămân amintirile despre anii frumoşi de şcoală.
Peste ani au călcat treptele acestei şcoli, intrând în tainele cărţilor şi copiii mei,
Airinei Eduard Iulian (cl. a VII-a C) şi Airinei Eliza Diana (cl. I-a A).
Cristina Airinei
preşedinta Asociației de părinţi pe şcoală - 2009
Amintiri
Am primit invitaţia zilele trecute să aştern câteva rânduri despre şcoala „Bogdan
Vodă” din Rădăuţi. În ce calitate vă întrebaţi? În primul rând de fost elev al acestei şcoli,
iar în al doilea rând, de părinte care are un copil ce învaţă la aceeaşi şcoală, care cu 30 de
ani în urmă i-a călăuzit paşii spre învăţătură, spre educaţie şi în formarea personalităţii şi
199

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

tatălui său; paşi care sunt ca o piatră de temelie în ceea ce va însemna în viitor alegerea
unei cariere şi formarea noastră ca oameni luând ca model în viaţă şi alte persoane, altele
decât părinţii noştri. Aceste modele pot fi profesorii sau chiar şi colegii noştri.
Păşind în şcoală după atâţia ani am observat că singurul lucru neschimbat este
curtea plină de copii gălăgioşi, holurile şcolii în timpul pauzelor, când în larma generală
creată de energia inepuizabilă a copiilor se aude şi vocea fermă a câte unui dascăl care
încearcă să domolească acest iureş de copii. Îmi aduc aminte cum veneam dimineaţa la
şcoală, băieţii îmbrăcaţi toţi în uniforma bleumarin cu cămaşă albă şi şapcă în cap, iar
fetele cu rochiţe albastre pestriţe şi şorţuleţ albastru, având fiecare pe cap o bendiţă albă.
La intrare în şcoală aşteptam până se adunau toţi colegii, după care, încolonaţi după
clase, intram în ordine în şcoală. În timpul pauzei mari ieşeam pe platoul şcolii şi făceam
exerciţii fizice. Materiile erau diversificate ca şi în prezent, iar profesorii, prin experienţa
pe care o aveau, încercau să ne îndrume să desluşim aceste taine. Şcoala se făcea de luni
până sâmbătă inclusiv, fiind structurată pe trei trimestre, cu vacanţe pe timpul iernii,
primăverii şi vacanţa mare – bucuria copiilor – vara.
Şcoala era ca o a doua casă, iar profesorii ca nişte părinţi şi-au pus amprenta pe
viitorul nostru şi, poate, pe hotărârile pe care le-am luat în viaţă, dovedindu-le astfel că
munca depusă de ei nu a fost în zadar şi poate că unii dintre noi i-am făcut să fie mândri
de ceea ce am realizat în viaţă cu ajutorul lor.
Ca părinte, m-a încercat un sentiment de emoţie când mi-am condus copilul la
şcoala care a contribuit la formarea mea ca persoană, fiind totodată şi locul unde mi-am
făcut prieteni adevăraţi. Trist este faptul că nu i-am regăsit pe acei dascăli care m-au
condus în tainele învăţăturii, dar ei român mereu în sufletul meu şi le port o veşnică
recunoştinţă pentru ce au făcut pentru mine. Poate peste ani şi copilul meu va scrie
câteva rânduri despre şcoala la care a învăţat, amintirile care i-au rămas întipărite din
această perioadă şi despre minunaţii dascăli care i-au deschis drumul spre cunoaştere.
În anii de şcoală te simţi cel mai fericit şi vesel copil din lume. De asemenea, în
anii de şcoală apar şi primele vise, primele dorinţe în legătură cu viitorul tău.
Nu uita niciodată de anii de şcoală, de colegi şi de profesori! Spun asta din
proprie experienţă, căci ca mâine vei fi absolvent şi îţi vor rămâne numai amintirile din
anii frumoşi de şcoală.
Le mulţumesc tuturor cadrelor didactice care în decursul timpului şi-au
desfăşurat activitatea la această minunată şcoală, iar celor care sunt în activitate le
mulţumesc pentru ceea ce fac pentru copiii noştri.
Marian Neacşu,
tatăl elevei Emilia Neacşu din cl. a III-a A, 2009
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Amintiri din anii de şcoală
Îmi aduc aminte cu nostalgie, dar şi cu plăcere de anii de şcoală. Chiar dacă unii
îşi aduc aminte cu mai mari emoţii despre anii de liceu, pe mine mă cuprind emoţiile
când mă gândesc la zilele din clasa I-a. Când cu obrajii îmbujoraţi de emoţie am păşit
pentru prima dată pe porţile şcolii, Şcoala Generală Nr. 5, acum Şcoala „Bogdan-Vodă”,
inima îmi sălta de bucurie, iar ochii îmi erau plini de lacrimi la gândul că voi deveni elev.
Emoţia nu m-a părăsit nici în momentul întâlnirii cu doamna învăţătoare şi cu colegii
mei. Doamna, la care înainte de a începe şcoala, mă gândeam ca la o vrăjitoare rea, îmi
punea acum pentru prima dată stiloul în mână. Îndrumaţi de ea, am făcut primele litere,
care la început semănau cu nişte cârlioabe, iar mai apoi au început să formeze cuvinte.
Descoperirea literelor şi a cifrelor a însemnat o aventură pentru copilul de nici şapte ani.
Anii au trecut, iar elevul de atunci a ajuns părinte astăzi şi îşi aduce aminte de
anii de şcoală prin ochii copilului său.
Mihaela Baran,
fostă elevă, mama elevei Ioana Baran - 2009
15 Septembrie 2008
Curtea Școlii „Bogdan Vodă” Rădăuţi răsună de glasuri vesele de copii. E prima
zi de şcoală. Emoţiile mă copleşesc. Fetiţa mea, Melania, mă prinde de mână şi îmi revin
din visare. Au trecut multi ani de când a fost prima zi de şcoală pentru mine ca boboc,
însă mă încearcă aceleaşi sentimente ca şi atunci.
Am fost eleva şcolii „Bogdan Vodă” Rădăuţi din clasa I şi până în clasa a VIII-a,
şi îmi amintesc cu plăcere de profesorii şi colegii mei, precum şi de clipele frumoase
petrecute alături de aceştia. Îmi amintesc cu drag de doamna învăţătoare Azamfirei
Elena, cea care mi-a călăuzit primii paşi în tainele abecedarului şi m-a făcut să vin cu
drag la şcoală. De asemenea, îmi vin în minte amintiri dragi legate de doamna dirigintă
Dranca Domnica, cea care m-a primit cu braţele deschise în clasa a V-a şi mi-a fost
mereu alături. În tainele matematicii paşii mi-au fost călăuziţi de doamna profesoară
Crasnean, care m-a făcut să iubesc disiplina pe care ea o preda cu atâta dăruire, iar
domnişoara profesoară de limba română Iurciuc, a fost cea care m-a făcut să iubesc şi
mai mult lectura. Îmi amintesc cu drag şi de doamna profesoară Bujdei, cea care m-a
ajutat să învăţ cu plăcere limba engleză. Aceştia sunt doar câţiva dintre minunaţii dascăli
care mi-au îndrumat paşii în cei opt ani de şcoală, însă şi ceilalţi profesori pe care nu iam enumerat au avut un rol esenţial în pregătirea mea şcolară. Acesta a fost şi motivul
pentru care am ales ca fetiţa mea să urmeze cursurile acestei instituţii de învăţământ,
deşi aveam în apropierea locuinţei alternativa alegerii unei alte şcoli.
Avocat Daiana-Silvia Gheţău (fosta Tcaciuc) - 2009
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Cei mai frumoşi sunt anii de şcoală. Fiecare dintre noi va gusta, mai devreme sau
mai târziu, din cei mai frumoşi ani, anii de şcoală, ani care nu se uită, ci rămân gravaţi în
fiecare inimă, cu cele mai frumoase amintiri. Primul zâmbet, primul buchet de flori
dăruit din suflet doamnei învăţătoare, primul pas în clasa I, primul sunet al clopoţelului
dus în mână de un copil pentru a vesti 15 septembrie, toate acestea te fac să te pomeneşti
într-o lume nouă, plină de tainele învăţăturii, ale cărţilor şi să te reculegi mai apoi în
paginile timpului ca un erou al unei povestiri.
Deşi au trecut aproape 30 de ani, zâmbetul doamnei mele învăţătoare îmi
luminează amintirea. Doamna învăţătoare Rodica Colban ocupă un loc deosebit în inima
mea. Poate atunci nu înţelegeam şi, în mintea mea de copil, consideram că e firesc ca
doamna învăţătoare să aibă multă răbdare, să fie mereu calmă şi zâmbitoare, să ne mustre
cu blândeţe şi să ne ierte întotdeauna multele noastre năzbâtii. Acum însă, trecând toate
acestea prin filtrul gândirii de adult, realizez câtă dragoste şi câtă dăruire o însufleţea pe
doamna mea învăţătoare. Cu ea în clasă, primăverile erau mai frumoase, iernile erau mai
blânde când ne încălzea vocea ei duioasă.
Timpul a trecut nemilos peste noi şi a urmat o altă etapă în vieţile noastre de
elevi. În anii de gimnaziu te simţi cel mai fericit şi mai vesel copil din lume, alături de
colegi şi de prieteni, căpătând o adevărată experienţă a vieţii. În băncile şcolii găseşti un
superb refugiu al sferei tale, deoarece nu eşti niciodată singur, sunt colegii şi profesorii
tăi care te vor susţine mereu.
Am avut parte de un colectiv de profesori extraordinari, care s-au dăruit cu
pasiune slujbei de dascăl. Datorită lor, datorită faptului că i-am simţit mereu alături, s-au
născut primele vise, primele dorinţe legate de viitorul meu, m-am simţit mai curajoasă,
mai stăpână pe forţele proprii şi mai încrezătoare în ceea ce avea să urmeze. Graţie
profesorilor mei, în aceşti minunaţi ani am reuşit să înţeleg ceea ce doresc să fiu, am
crescut ca om, urcând primele trepte pe scara maturizării. Le mulţumesc pentru tot şi,
chiar dacă îmi sunt prea sărace cuvintele pentru a exprima ce simt, le voi păstra mereu în
suflet recunoştinţă şi o amintire mai mult decât frumoasă.
Nu uita niciodată anii de şcoală, colegii, dar mai ales profesorii care s-au jertfit
pentru tine! Azi poate eşti elev, mâine vei fi absolvent şi, în timp, nu-ţi vor rămâne decât
amintirile. Amintirile despre… frumoşii ani de şcoală.
Cristina-Elena Şerban (Dohan), 2009
Şcoala mea
În clasa I, în prima mea zi de şcoală am întâlnit-o pe doamna învăţătoare
Mihaela Amariţei, care m-a ajutat să învăţ până în clasa a IV-a. Am făcut multe activităţi
împreună, cum ar fi: excursie (la Lacul Roşu, unde am stat, peste noapte, în clasa a IV-a;
la iarbă verde, în clasa a III-a, când am jucat fotbal o zi întreagă; ce amintiri ...); serbări
(balul mascat din clasa a IV-a când m-am deghizat în Zorro; până şi acum mai ţin minte
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cum s-a terminat poezia mea: „Dacă vine «El Torro»/ Nu mai vezi picior de Zorro!”) şi
activităţi şcolare (proiectul despre apă, când ne-am informat cât am putut despre acest
lichid).
Părinţii mei, ca mine şi ca fratele meu, Andrei, au învăţat aici. Ei au făcut parte
din prima generaţie, care a învăţat la această şcoală. Încă avem doi profesori comuni,
care i-au învăţat pe ei şi care acum ne învaţă şi pe noi. Este vorba despre doamna
profesoară de limba română Cazac Brânduşa (care a fost diriginta părinţilor mei) şi
doamna profesoară de matematică, Crasnean Eutazia (care este diriginta noastră).
Orele mele preferate din clasa a VII-a sunt: ora de sport (îmi place să fac sport şi
să joc fotbal/handball), ora de educaţie civică (îmi place pentru că este o oră uşoară), ora
de educaţie tehnologică (îmi place deoarece avem un profesor bun care ne face să ne
placă această oră), o oră care pentru unii este mai grea: istoria (până acum am fost atent
în toate orele şi acum ştiu tot fără să îmi repet nimic) şi, în final, ora de geografie (îmi
place deoarece este foarte uşor de învăţat).
Mă bucur că învăţ la această şcoală, unde au învăţat şi părinţii mei!
Călin şi Andrei Hrihorciuc, cl. a VII-a C
De la ELEV la PROFESOR…
Spiritul 5 –ului
Fiecăruia dintre noi, când închidem ochii şi ne concentrăm puţin, ne apare în faţă
o succesiune de imagini, chipuri-persoane care într-un fel sau altul şi-au pus amprenta în
formarea noastră ca şi oameni.
Mie îmi apare chipul d-nei învăţătoare Azamfirei Ileana, a d-nei diriginte
Bejenariu Dalia, a d-nei Bâtă Iulita (d-na Rita), a d-nei Dranca Domnica, a d-nei
Crasnean Eutazia precum şi a celorlalte doamne şi domni profesori.
Începând cu anul 2006, o întâmplare, dar, mai cu seamă destinul, a făcut să revin
aici, acum însă în altă calitate, aceea de profesor.
Am preluat ştafeta de la cel pe care-l consider mentorul meu, domnul profesor
Ioan Bodnar.
De ce 5 şi nu altă şcoală? De ce Şcoala Bogdan Vodă?
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu în ceea ce fac pun mult suflet, iar 5 pentru mine a
reprezentat momentul important unde se acumulează primele cunoştinţe, se formează
principii, se asumă primele responsabilităţi, se cizelează caracterul.
În calitate de elev pe profesori îi vezi şi-i simţi într-un fel, ca şi coleg al lor întrun alt fel.
Cum au fost şi sunt profesorii de la 5?
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Sunt acei dascăli care m-au instruit fără pedepse, fără cuvinte aspre, fără să ceară
daruri sau răsplată. Dacă te apropii de ei, nu dorm; dacă-i întrebi, nu-ţi ascund nimic;
dacă nu-i preţuieşti, nu se plâng; dacă eşti ignorant, nu te dispreţuiesc.
Nu se mândresc cu predarea unui număr mare de cunoştinţe, ci stârnesc doar
curiozitate. Se mulţumesc să deschidă minţile, nu să le supraîncarce. Sunt educatorii care
pun în ele scânteia.
Acum sunt colegul lor şi sunt tare mândru de acest lucru. Din prima zi când am
venit m-am simţit ca şi cum aş fi fost acolo de o viaţă.
Nu ştiu ce este, în aer, în clădire, în sufletele lor, dar odată ce-ai fost la 5 –
Bogdan Vodă – eşti marcat pe viaţă. De pleci, vrei să te întorci, de ieşi la pensie, vrei să
revii, când nu mai eşti – exişti în memoria celor care te-au cunoscut.
Asta este 5 Bogdan Vodă şi sper să mă ridic la nivelul celorlalţi.
Un fost elev şi actual profesor, Radu Munteanu
Cronos cerne parcă mult prea grăbit secundele existenţei în clepsidra infinitului.
Timpul aleargă ...
Parcă mai ieri păşeam plină de emoţie alături de ceilalţi bobocei pragul Şcolii
Generale Nr. 5. Totul era perfect, mulţi elevi şi profesori, o clădire modernă şi
impunătoare, cu clase primitoare.
Acum, după 30 de ani, mă simt onorată să fac parte din colectivul de cadre
didactice din şcoala „mea”.
La mulţi şi buni ani, Şcoala „Bogdan Vodă”!
Inst. Carina Botezat
15 septembrie 1978 – o zi încărcată de emoţii!!Am avut plăcerea de a fi prezentă
din prima zi la această şcoală, o clădire mai altfel decât alte clădiri... Emoţiile
amestecate, zarva primilor elevi ce străbat coridoarele lungi şi sălile de clasă primitoare,
zâmbetul învăţătoarei – primul spirit călăuzitor-au făcut acest spaţiu viu şi atrăgător.
Timpul s-a scurs, fiecare 15 septembrie a adus noi emoţii, noi planuri, noi
cunoştinţe, am descoperit ce bine te simţi în mijlocul unor persoane de vârsta ta cu
elanuri adolescentine, cu dorinţa de a face lumea mai bună, călăuziţi de profesori care neau propus un model şi ne-au ajutat să descoperim şi să ne descoperim.
Bineînţeles că anii au trecut, am devenit adulţi, dar pentru mine personal a rămas
cea mai frumoasă perioadă din viaţă care şi-a păstrat un fel de magie pentru că planurile
şi idealurile noastre de atunci erau de neatins şi au însemnat începutul pentru tot ce am
devenit şi pentru primul 15 septembrie al copiilor noştri!
Dr. Codruţa Melnic,
medicul şcolii noastre
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La împlinirea a 35 de ani de la înființarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, am onoarea, ca fost elev al acestei prestigioase școli, care prin numele pe care îl
poartă, „Bogdan Vodă”, nume al întemeietorului Moldovei te obligă la seriozitate, la a
aprecia valoarea și proiectele puternice, să fiu invitat a scrie câteva rânduri pentru ediția
aniversară a revistei în care pun suflet pasionați profesori - printre ei poate și unii dintre
cei care m-au format pe mine ca om cu dorință de cunoaștere.
Cred că este momentul ca societatea să recunoască tradiția și expertiza pe care
dascălii o dau societății și, în acest sens, procesul educațional ar trebui să se construiască
în jurul expertizei dumneavoastră de dascăli!
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” oferă ceea ce îmi place să numesc educație
autentică, de calitate. Iar dumneavoastră, dascălii de astăzi, sunteți produsul ei, cei care
reprezentați o mișcare de rezistență în fața salariilor mizere date de guverne, însă care
livrați cel mai de preț produs al societății, și anume cunoașterea.
Statutul dascălului trebuie reclădit plecând de la dumneavoastră! Este datoria
poporului să îi iubească și să îi respecte pe cei care formează caractere și viziuni!
În această școală am avut parte de profesori buni și aici aș vrea să îi menționez
pe: doamna Buleu, pe care am avut șansa să o cunosc în calitate de diriginte și profesor
de limba română – contribuind la educația și construcția mea umană. Pe dl. Petru Nicuță,
care prin rigoarea și precizia predată la orele de matematică mi-a determinat pașii în
cariera profesonală, iar pe regretata doamnă Petroaia, care prin căldura și atenția
manifestată mi-a deschis ochii pentru importanța istoriei în formarea unui om. Și nu aș
putea să o uit pe dna învățătoare Crăciun, care cu foarte multă dăruire a reușit să facă
primii pași din școală un mediu în care să-ți dorești să te întorci. Lista poate continua și
cu alți profesori ce m-au ajutat să îndrăgesc cartea.
Mesajul meu se îndreaptă către elevii de astăzi, pe care îmi doresc să îi văd
liderii bine pregătiți de mâine. Modernizarea fără schimbare nu există, așadar trebuie să
reușim, dragi elevi, să depășim criza de valori și moralitate care ne bântuie și să fim
generația de oameni informați, educați și siguri pe forțele lor! Poți explica orice până ți
se duce gura la urechi, dar înțelegerea depinde covârșitor de informația primară. Aveți
noroc că această școală vă oferă această informație prin oameni de calitate care pun
suflet in procesul (actul) educațional.
Sper, peste ani, și generațiile actuale de elevi să privească înapoi, la rândul lor,
cu satisfacție, la anii de școală. Voi păstra un mare respect fața de dascălii mei și le urez
mult succes elevilor de astăzi, pe care îi doresc „partenerii mei de mâine”.
Mugur COZMANCIUC
Deputat în Parlamentul României

205

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Capitolul al V-lea
Absolvenți ai școlii din perioada 2007 – 2014
ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2006 – 2007
Profesor diriginte CAZAC BRÂNDUŞA
1.
2.
3.
4.

AGA ANDREEA – DANIELA
BALAN ANCUŢA
COSTEA PETRU – DORIN
COSTENIUC DIANORA –
ALEXANDRA
5. COVAŞĂ ALEXANDRU – VIOREL
6. DARADICI CARMEN – OANA
7. DONISAN ADELINA
8. GHERASIM ALEXANDRA –
RAMONA
9. GHEORGHIAN MIHAI
10. GRIGOREAN MĂDĂLINA –
ALEXANDR
11. GRIJINCU REBECA – MARIANA
12. HREHOREC IULIA – ANDA
13. HUBCA ALINA – ELENA
14. JURAVLE PAVEL – ANDREI

15. LAVRIC ANDREEA –
ALEXANDRA
16. LUCHENIUC ANCA – MANUELA
17. LUPANCU MIHAELA - DANIELA
18. LUŢAC ŞTEFANIA
19. MIRONESI CORNELIA
20. MOSCALIUC ANDA
21. NISTOR CRISTIAN – IONUŢ
22. PAŞCANIUC LILIANA –
GEORGETA
23. RĂUŢU ANDREI – VIOREL
24. RUSU ADRIAN
25. SCHIPOR DANIELA
26. SCHIPOR SERGIU
27. TOFAN ADRIANA – STELUŢA
28. URSACHI LORENA
29. ZOIŢUC ADRIAN

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2006 – 2007
CAZAC BRÂNDUŞA – limba și
literatura română
COSOVANU NATALIA – limba engleză
PRELIPCEAN LUDVICA – limba
franceză şi limba latină
PLOSCEAC PARASCHIVA –
matematică şi opţional
LUPOAE CARMEN – fizică
HATNEAN CORNELIA - chimie
CIOTĂU MARIA – biologie

BODNAR NARCISA – istorie şi cultură
civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CRĂCIUN DOMNICA – religie
ROMAN DIMITRIE – educaţie plastică
POMOHACI DUMITRU – educaţie
muzicală
ONCIUL SORIN – educaţie fizică
DIACONESCU FILON – educaţie
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2006 – 2007
Profesor diriginte MITRIC EMILIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ANTEMIIE ANDREEA
BABIUC MONICA – MIHAELA
BĂLICI CĂTĂLIN – VALERIAN
BELDIANU BOGDAN – FLORENTIN
BIZUBAC ADRIAN – CRISTI
BURCIU IONELA
CAZAC CORNELIA ANCUŢA
CLIPA ANDREEA – IONELA
COLIBABA EMANUEL
COŞMAN FLORENTINA
FILIPOV ADRIAN
GOGHIE ALEXANDRU –
VALENTIN
13. HAPĂU BETY – ECATERINA

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

HLOSCIUC MIHAIL – VALERIU
LUNGOCI ANDREEA - CORINA
MACOVEI CARMEN – MARIA
MANDRIC ROXANA – IONELA
MIRONESCU BOGDAN – ILIE
MOROŞAN ADRIAN GABRIEL
NENCIU FLAVIUS
PREDA SAMUEL – SORIN
RADEŢ ALEXANDRU
ŞPAC ELENA – MĂDĂLINA
TELEHUZ DANIELA
VACAREAN TRANDAFIR IRINA –
CEZARA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2006 – 2007

MITRIC EMILIA - limba română şi
limba latină
AMFIMOV AGRIPINA - limba rusă
BUJDEI - ALBU DORINA - limba
engleză

PRELIPCEAN LUDVICA - limba
franceză
CRASNEAN EUTAZIA - matematică şi
opţional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie
POMOHACI DUMITRU - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică

CIOTĂU MARIA - biologie
BODNAR NARCISA - istorie şi cultură
civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CRĂCIUN DOMNICA - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică

207

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a C
2006 – 2007
Profesor diriginte CRASNEAN EUTAZIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AMARIŢEI CLAUDIU – ADRIAN
BODNARIU ANDREI – STELIAN
BORDEI ŞTEFAN - CRISTIAN
BORŞAN DIANA - GABRIELA
CIORBĂ ALINA
DUMITRESCU SERGIU
FILIPOV ANA
GHEORGHIŢĂ ALEXANDRU
HÎRLEŢ CEZĂRICĂ FLORIN
ILIUŢ CRISTINA
IONESI LUCIAN
ISOPESCU MARIAN – ALEXANDRU
MANOILĂ ANDREEA –
FLORENTINA

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MITIU CONSTANTIN – RĂZVAN
NICOLĂICĂ SORIN – CONSTANTIN
POLEAC TUDOR
ROBU ONOFREI
ROTAR VERONICA
SANDU IULIA
SAVIN ALEXANDRU
SBIERA MARA – DANIELA
SERDENCIUC GEORGIANAEVELINA
23. SUMĂNARIU ANAMARIA
24. ŞMID ANDREI – IOSIF
25. ŢIGĂNAŞ ANDREEA – CERASELA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a C
2006 – 2007

CAZAC BRÂNDUŞA - limba română şi
limba latină
ANFIMOV AGRIPINA - limba rusă
BUJDEI – ALBU DORINA - limba
engleză
PRELIPCEAN LUDVICA - limba
franceză
CRASNEAN EUTAZIA - matematică şi
opţional
LUPOAE CARMEN - fizica

HATNEAN CORNELIA - chimie
CIOTĂU MARIA - biologie
BODNAR NARCISA - istorie şi cultură
civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CRĂCIUN DOMNICA - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
SÎMBOTELECAN ION - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică

208

STUDIU MONOGRAFIC

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2007 – 2008
Profesor diriginte BUJDEI - ALBU DORINA

1. ABURLĂCIŢEI ANDREEA ALEXANDRA
2. ANTONEAG ALEXANDRA LAVINIA
3. BALAN ALINA
4. BRAŞOVEANU RAINER ALEXANDRU
5. BRĂESCU RUBEN - DAVID
6. CHMILEVSCHI PAUL - ALBERT
7. CIOBAN IRENE - PAULA
8. COLBAN MIHAELA - ECATERINA
9. DROSU CEZARA - MĂDĂLINA
10. GUTĂU CEZAR - AUGUSTIN
11. HUSDUP IONUŢ - ADRIAN

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

IONESCU LUCIAN
IRIMESCU TEODORA
LASCĂR PAUL - ALEXANDRU
LAVRIC ANDREI
MIRONIUC SABINA - MARIA
MUTESCU PETRUŢA - DUMITRIŢA
PUHA RUBEN
RUSU FLAVIA - DELIA
RUSU SIMONA - IOANA
SIMIONESE DUMITRIŢA
SIMOTA- CURELAR ROBERTCIPRIAN
23. TCACIUC ALEXANDRU - VASILE
24. ZUB OTILIA -CRISTINA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2007 – 2008

MITRIC EMILIA - limba și literatura
română
PRELIPCEAN LUDVICA - limba latină
BUJDEI - ALBU DORINA - limba
engleză
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
NICUŢĂ PETRU - matematică
LUPOAE TOADER - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie şi
opţional
CIOTĂU MARIA - biologie

HRENCIUC DANIEL - istorie şi cultură
HREHORCIUC OTILIA - istorie şi
civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CIORNEI ECATERINA - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
SÎMBOTELECAN ION - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2007 – 2008
Profesor diriginte CIOTĂU MARIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ANDRONIC FLORIN
BIDA DANIEL - ILARION
BOGHEAN ANDREI
BURLACU RUBEN
CÎRDEI VALENTIN CRISTIAN
COLIBABA ANDREEA TATIANA
CONEAC EMILIA - IOANA
COSOVANU ECATERINA - ELENA
COSTEA CĂTĂLIN - FLORIN
COTOS DANIEL
DINISTRIAN ELISA - ELENA
DOROŞCAN OVIDIU ALEXANDRU
13. IVĂNUŞCĂ VLAD - MIHAI
14. IANOVICI IONELA - DANIELA
15. JOSAN BOGDAN - TEODOR

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

LAVRIC CODRIN - MIRCEA
MAROCICO IONELA - LARISA
MAROCICO DUMITRU
MATHIAN DELIA
NEGRU ADRIAN
PETRESCU ANA - MARIA
PITUC CLAUDIU - COSMIN
PRELIPCEAN FLORIN ALEXANDRU
ROBU IFTIMIA
SIDOROV ALEXANDRU
ŞERBAN ERICH
TODOSI IULIA
TRUFIN DANIEL - PETRU
UNGUREAN ŞTEFAN

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2007 – 2008

CAZAC BRÂNDUŞA – limba și
literatura română
COSOVANU NATALIA - limba engleză
PRELIPCEAN LUDVICA - limba
franceză şi limba latină
ANFIMOV AGRIPINA - lb. rusă
CRASNEAN EUTAZIA - matematică
LUPOAE TOADER - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie şi
opţional
CIOTĂU MARIA - biologie
HRENCIUC DANIEL - istorie şi cultură
civică

BELCIUG ECATERINA - istorie şi
cultură civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CIORNEI ECATERINA - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
POMOHACI DUMITRU - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică
MIHĂIESCU MIHAI - lb. ucraineană
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a C
2007 - 2008
Profesor diriginte COSOVANU NATALIA / CAZAC BRÂNDUŞA

1. ALEXANDRINO VIEIRA LOPES
JESSYCA
2. AVRAM FLORENTINA MONICA
3. AVRAM LIGIA – MAGDALENA
4. BÎZGAN ALEXANDRU – VASILE
5. BORDEI EMILIA
6. BUCĂTARU CONSTANTIN
7. COLIBABA GABRIEL
8. CORNEA MIHAI
9. CRISTOFIR CARMEN – ELENA
10. GRIGOREAN GABRIELA – ELENA
11. LUNGU ROBERTO – SAMUEL
12. MARŢINCU IOANA

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

MATEICIUC IONELA
MECHETIUC ADRIANA
MOLOCE GABRIELA – DIANA
MOLOCI DAVID
PANAINTE THEODOR GEORGE
PÂSLARIU ANDREI
POLEAC MIHĂIŢĂ
PRELIPCEAN DENIS –
ALEXANDRU
TIRON KLAUS
TOFAN MARIANA
VASCU IONUŢ
VICOL IULIAN – ALEXANDRU

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a C
2007 – 2008

CLINOVSCHI ANCA - limba și
literatura română
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
şi limba latină
CRASNEAN EUTAZIA - matematică
LUPOAE TOADER - fizică
HATNEAN CORNELIA - chimie şi
opţional
CIOTĂU MARIA -biologie
HRENCIUC DANIEL - istorie şi
cultură civică

HRIHORCIUC OTILIA - istorie şi
cultură civică
BÎTĂ IULITA -geografie
CIORNEI ECATERINA - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
SÎMBOTELECAN ION - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică
BUZDUGĂ SIMION - religie
penticostală

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2008 – 2009
Profesor diriginte ROMAN DIMITRIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

APETREI ALEXANDRU – IONUȚ
BARNA SIMONA- ANDREEA
BĂLICI FLORIN- CONSTANTIN
BÂNDIU CLAUDIU
BOȘTIOG IULIAN- ȘTEFAN
BOȚIC ANDA- PAULA
CIOBAN CRISTIAN- ANDREI
CIOTĂU MARIANA
CÎRSTIUC MIHAI
COHAL SORINA- MARTA
CONDRIUC RALUCA ALEXANDRA
COTLEȚ DENISA OLTEA
CREȚAN CORNELIU- NICUȘOR
DARADICI ANA- MARIA
DUȚU SERGIU
FORRAY RĂDUCU- ANDREI

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

FRUNZĂ IULIA MĂDĂLINA
GÎTLAN PAULA- CRISTIANA
HAUREȘ LOREDANA – ELENA
HRENCIUC DIMITRIE DANIEL
LĂZĂRESCU TUDOR- RĂZVAN
LUȚA MARCEL
MARCIUC IULIA
MARCU OANA - ANGELICA
PRELIPCEANU GABRIEL
VISARION
ȘTEFĂNESCU ADRIANA – IOANA
TANASIEV ȘTEFAN
TIBEICĂ SILVIU – CĂTĂLIN
VĂCĂREAN IOANA- GERTRUDE
ZAVATE IOAN – ADRIAN

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2008 – 2009

MITRIC EMILIA - limba și literatura
română
PRELIPCEAN LUDVICA - limba latină
BUJDEI - ALBU DORINA - limba
engleză
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
CIOTĂU MARIA - biologie
MACOVEI FLORIN-MIHAI - istorie/
cultură civică
BÎTĂ IULITA - geografie
TURTĂ IOAN - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică

CRĂSNEAN EUTAZIA - matematică și
opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie şi
opţional
POMOHACI DUMITRU - educație
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică
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STUDIU MONOGRAFIC

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2008 – 2009
Profesor diriginte ȘTEFAN FLORIN – VALENTIN

1. BABALEAN MĂDĂLINAEMANUELA
2. BUZDUGA LUCIAN
3. CIOTĂU SILVIU
4. CIUCICO ANDREI - TIBERIU
5. COTOARĂ ANDA - FLORENTINA
6. CURELAR ALINA – LUCIANA
7. DAN ALEXANDRU – NICOLAE
8. GRIJINCU IOSIF- MARIAN
9. JITARIUC VIRGIL- MARIUS
10. LUȚA EMIL - VIRGIL
11. MOROȘAN COSTEL

12. MOROȘAN DOMNICA CRISTINA
13. OLARIU LOREDANA
14. PAȘCANIUC NICOLAE –
SILVESTRU
15. PETRESCU LĂCRIMIOARA
16. PUHA DANIELA
17. ROȘU ANDA – BEATRICE
18. RISCIUC ADRIAN – VASILE
19. SENIUC DANIEL - GEORGEL
20. SERAFIMOVICI IULIA- RAMONA
21. 21.TOFAN GABRIELA - SIMINA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2008 – 2009

CLINOVSCHI ANCA – limba și
literatura română
BUJDEI - ALBU DORINA - limba
engleză
PRELIPCEAN LUDVICA -limba
franceza şi lb. latină
ȘTEFAN FLORIN - VALENTIN matematică și opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie
CIOTĂU MARIA - biologie

MACOVEI MIHAI - istorie şi cultură
civică
BÎTĂ IULITA -geografie
TURTĂ IOAN - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
POMOHACI DUMITRU - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică

213

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a C
2008 – 2009
Profesor diriginte CLINOVSCHI ANCA- RALUCA

1. AMĂISTROAIE ALEXANDRA –
GEORGIANA
2. AVRAM DANIELA- MARIA
3. BULIGA MIHAI
4. CANTOREANU IULIAN
5. CIOBANU IULIANA- ANDREEA
6. CLOPOȚEL MARIA- DAIANABIANCA
7. DASCĂL CRISTIN
8. DONISAN BIANCA
9. FORRAY ALINA - IOANA
10. LENGYEL MYRYAM ANNABELLA

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LUPANCU RAFAEL - DANIEL
MAFTEI ALINA
MITRIC ALEXANDRU - CRISTIAN
MOSCALIUC ROXANA
PĂTURNĂ GEORGIANA - MARIA
PUHA BIANCA
REZUȘ ALEXANDRA - GEORGE
REZUȘ IONUȚ - ADRIAN
STINGHERIU ALEXANDRU EMILIAN
20. ȘERBAN PAUL
21. ZAHARIE NICOLAE

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a C
2008 – 2009

CLINOVSCHI ANCA - limba și
literatura română
TĂTAR VASILE - limba engleză
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
CAZAC BRÂNDUȘA - limba latină
ȘTEFAN FLORIN - VALENTIN matematică și opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimie
CIOTĂU MARIA - biologie

MACOVEI MIHAI - istorie şi cultură
civică
BÎTĂ IULITA - geografie
TURTĂ IOAN - religie
ROMAN DIMITRIE - educaţie plastică
POMOHACI DUMITRU - educaţie
muzicală
MUNTEANU RADU - educaţie fizică
DIACONESCU FILON - educaţie
tehnologică

214

STUDIU MONOGRAFIC

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2009 – 2010
Profesor diriginte LUPOAE- NEGREANU CARMEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APETROAE BOGDAN
AVRAM MIHAELA - MARINELA
AVRAM RAMONA - SIMONA
BORDANCIUC DIANA - ANDREEA
CALANCEA EMANUEL
DOMNIȚEI IONUȚ ANDREI
DURĂU ECATERINA - IONELA
GRIGOREAN DIANA – SILVIA MIHAELA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

JURAVLE CĂTĂLIN NICOLAE
LITRĂ EMANUEL IOSIF
LITRĂ SAMUEL - BENIAMIN
PATRAȘ PAULA EMANUELA
RUSU MARIUS
SAVU VALENTIN
SCHIPOR EMANUELA
STRATU SABIN - DANIEL

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2009 – 2010

PRELIPCEAN LUDVICA- limba
română, limbafranceză, limba latină,
opțional
ZAHARIE ALICE/ COSOVNU
NATALIA - limba engleză
NICUȚĂ PETU - matematica
LUPOAE NEGREANU CARMEN fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
CIOTĂU MARIA - biologia

MITROFAN NICOLETA - istorie/
educație civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CRĂCIUN DOMNICA - religie
ROMAN DIMITRIE - educație plastică
POMOHACI DUMITRU - educație
muzicală
ONCIUL SORIN - educație fizică
DIACONESCU FILON - educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2009 – 2010
Profesor diriginte MUNTEANU RADU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACATINCĂI IONUȚ
ANDRONIC IULIANA
ANTEMIE ANDREI - BENIAMIN
BERECHEA ALEXANDRU
BODNARIU ANDRA
BOICU TUDOR - CĂTĂLIN
BURLACU BETUEL
CAPRIAN ANA
CAZAC DINU - OVIDIU
CHIFAN ANDREI
CIOBAN DANIEL - IOAN
COLBAN MĂRIOARA - ANDREEA
COLIBABA EMIL - DUMITRU
DOBOȘ ALMA - IOANA
DOHAN DANIEL
DUGAN DAVID

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

HALUS ROBERT - CRISTIAN
JURAVLE BEATRICE - DANIELA
LUCESCU ELIZA - ANCUȚA
LUNGU ALINA - PETRUȚA
LUȚA GABRIEL
MARCU BOGDAN
NEJNEC CORNEL
NEJNEC EMANUEL
PETRESCU SILVIA- IOANA
PLĂMADĂ DIANA
SIREȚCHI GHEORGHE
SOLOVĂSTRU GHEORGHIȚĂ FLORIN
29. SUHARIUC IONEL - CIPRIAN
30. URSULEANU CORINA
31. URSULEANU CRISTINA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2009 – 2010

CAZAC BRÂNDUȘA - limba română,
limba latină, opțional
COCA ALEXANDRINA - limba rusă
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
ZAHARIE ALICE - limba engleză
CRASNEAN EUTAZIA - matematica
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
CIOTĂU MARIA - biologia

MITROFAN NICOLETA - istoria/
educație civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE - educație plastică
POMOHACI DUMITRU - educație
plastică
MUNTEANU RADU - educație fizică
DIACONESCU FILON - educație
tehnologică
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STUDIU MONOGRAFIC

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a C
2009 – 2010
Profesor diriginte BÎTĂ IULITA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

APETREI TUDOR - CONSTANTIN
AVRAM DANIEL - CODRUȚ
BABIUC DIANA - MIHAELA
BĂNCESCU VLAD
BODNĂRESCU RICHARD CONSTANTIN
BRĂESCU ANA MARIA
BUJDEI MIHAI - DAN
CHELBA IULIA - PETRONELA
CIORBĂ ADINA - RALUCA
CIORBĂ IULIAN
CÂRDEIU CĂTĂLINA - DIANA
CÎRSTIUC TEODORA
DINU SERGIU- IONUȚ
FĂDUR TEODOR
GALAN THEODOR CIPRIAN
GHELETIUC THEODOR - COSMIN
HAPĂU IOANA

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

HÎJ ȘTEFAN
HUBCA VLAD - ANDREI
MIRONIUC ANDREI
NASTASI ANDREEA
PRELIPCEAN ANDREEA GABRIELA
PREUTESCU ANAMARIA
ROIBU ADRIAN
RUSU DĂNUȚ - MIHĂIȚĂ
SBIERA SABINA - PAULA
SERDENCIUC FLORENTINA PAULA
STĂNCIULESCU PAUL
ȘMID IULIANA - MONICA
TORAC RUBEN - ALIN
TRUFIN IOANA - IRINA
ȚUGUI DIANA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a C
2009 – 2010

MITRIC EMILIA – limba și literatura
română
BÎTĂ IULITA - limba engleză
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
PRELIPCEAN LUDVICA - limba
latină
NICUȚĂ PETRU - matematica și
opțional
LUPOAE CARMEN- fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
CIOTĂU MARIA – biologia

MITROFAN NICOLETA - istoria/
educație civică
BÎTĂ IULITA - geografie
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE - educație plastică
POMOHACI DUMITRU – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2010 – 2011
Profesor diriginte CAZAC TEODORA

1. ANDRONIC SEBASTIAN
2. BĂDELIȚĂ SABRINA ALEXANDRA
3. BEJINARIU ANCA - FLORENTINA
4. BEREJOVSCHI DUMITRU
5. BIZUBAC ILIE - ALIN
6. BÎZGAN DIANA
7. BORDEIANU SONIA - LORENA
8. CHIMILEVSKI MONICA - ELIZA
9. CIORNEI ALEXANDRA - BEATRICE
10. COLIBABA LĂCRĂMIOARA
11. CREȚU VIOREL - ALEXANDRU
12. GEORGIAN ANDREEA
13. GREPINEAC GAVRIL ALEXANDRU
14. HUZDUP ALEXANDRU - GABRIEL
15. LEVIȚCHI CĂTĂLIN - IONEL

16. LUPAȘCU COSMINA - ANCA
17. MAGDICI ALEXANDRA DOMNICA
18. MEDRIHAN ALEXANDRU - IOAN
19. MOROȘAN IULIA - MARIANA
20. POTAPENCO GEORGIANA
21. PUHA ADRIANA
22. REZUȘ DUMITRU - SILVIU
23. SASU ALEXANDRU
24. SIMINIUC BOGDAN - PAUL
25. TATARU REBEKA - ELENA
26. TĂNĂSUC GRIBOVEANU MONICA
MIHAELA
27. TIVADAR GEANINA - ELISABETA
28. ȚIBU FLORIN
29. VIUSENCU LUCIAN
30. ZAHARIE IULIAN

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2010 – 2011

CAZAC BRÂNDUȘA - limba și
literatura română, limba latină
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
CIOTĂU MARIA - biologia
HRENCIUC DANIEL - istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE - educație plastică

POPESCUL ALINA - limba franceză
ȘTEFAN FLORIN - matematica și
opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
SÎMBOTELECAN IOAN - educație
muzicală
ONCIUL SORIN - educație fizică
DIACONESCU FILON - educație
tehnologică

218

STUDIU MONOGRAFIC

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2010 – 2011
Profesor diriginte MITRIC EMILIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ANTEMIE ALEXANDRU
ANTEMIE IOAN- TEODOR
ANTONESEI CRISTIAN- IOAN
ANTONOVICI ELENA
AVRAM VALENTIN
BĂLICI ANDREI
BÂRSAN SAMUEL - CĂTĂLIN
CAZAC DIANA - ȘTEFANIA
CĂLDĂRESCU LUCIAN - PAUL
CÎRDEIU TEODORA
COSTIUC ANDREI - SEBASTIAN
GHEAȚĂU DANIELA- ELENA
ILISOI OVIDIU- SEBASTIAN
ISTRATI IULIANA
LĂZĂRESCU VLAD - ȘTEFAN
LUCESCU LAVINIA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

MITRIC MELANIA
MOȚOC ROBERT
NICA ILARIA- ELENA
PÎSLAR MIRUNA
RĂDĂCINĂ ȘTEFAN – ANDREAS RAOUL
RESPINCIUC ANDREEA - OTILIA
RUSU ALINA DIANA
SBIERA ROXANA
SCROBANIȚĂ BOGDANALEXANDRU
SIMOTA CIPRIAN - MARIAN
ȘERBAN ANDREEA
TOFĂNEL GABRIELA
ȚOFEI DIANA - ROXANA
UNGUREAN CRISTIANA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2010 – 2011

MITRIC EMILIA – limba și literatura
română, limba latină
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
POPESCUL ALINA - limba franceză
CLINOVSCHI ANCA – limba germană
CRASNEAN EUTAZIA - matematica
și opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
CIOTĂU MARIA - biologia

HRENCIUC DANIEL - istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE - educație plastică
SÎMBOTELECAN IOAN – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON - educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a C
2010 – 2011
Profesor diriginte CRASNEAN EUTAZIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AIRINEI EDUARD- IULIAN
ANDRIȘAN NARCISA- CAMELIA
ANISIMOV EMILIA
BABAN TEODOR ILIE
BODNARIU CĂTĂLIN
BOTEZAT ANDRA- EMILIA
BULIGA VLĂDUȚ- VASILE
CIJEVSCHI COSMINA- MARIA
CIOBÎCĂ LUCIAN – MARIAN
CRĂCIUN MIHAI – DUMITRU
DUCRA CARMEN – ALINA
HARASENIUC DIANA - ȘTEFANIA
HAUREȘ BIANCA
HOROBEȚ NAOMI
HRIHORCIUC ANDREI
HRIHORCIUC CĂLIN
JURAVLE ANDREEA
MIRONIUC ALEXANDRA

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

MOCREI ȘTEFAN
MOSCALIUC DIANA
NISTOR GEORGIANA
OLĂREAN AURA- MARIA
POPESCU ROMINA
POPESCU VALENTIN
ROȘU PAUL – IONUȚ
SAVU ALEXANDRU- MIHAI
SBIERA MARK- DANIEL
SCRIPCARIU RALUCA- ANDRA
SFÎRNACIUC ANDREEA
SPÎNU ALEXANDRU- STELIAN
STOICU IOANA- MARIA
URSACHI ALEXANDRA
URSACHI ANCA- IOANA
URSAN TUDOR- ȘTEFĂNIȚĂ
VLASCU ANGEL - GABRIEL

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a C
2010 – 2011

CAZAC BRÂNDUȘA - limba și
literatura română, limba latină
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
POPESCUL ALINA - limba franceză
CRASNEAN EUTAZIA - matematica
și opțional
LUPOAE CARMEN – fizica
HATNEAN CORNELIA – chimia
CIOTĂU MARIA – biologia

HRENCIUC DANIEL - istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE – educație plastică
SÎMBOTELECAN IOAN – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
COCA ALEXANDRINA - limba
maternă rusa
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2011 – 2012
Profesor diriginte CLINOVSCHI ANCA RALUCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ANTONEAG ANDREEA – SABINA
APETREI ANDREI – VLĂDUȚ
AVRAM LAVINIA – EMANUELA.
BÂRSAN ALIN- VASILICĂ.
BOTEZAT CRISTINA – ADRIANA
CEGUȘ IOANA – MIHAELA
CIORBĂ ANDREI
CÎRDEI FELICIA
COJOCAR SIMONA – IRINA
CORNEA ȘTEFAN
COVALIU LUCIAN
COVAȘĂ IRIS
GALIȘ GABRIELA – MARIA
IROFTE ALEXANDRA –
EMANUELA
15. IVĂNUȘCĂ RĂZVAN – VASILE
16. LAVRIC ADINA – LUISA
17. LISCUN BOGDAN – EUGEN

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

LUCESCU CECILIA
MITRIC ALEXANDRU – EMIL
MOISIUC CRISTIAN – TEODOR
NICUȚĂ LOREDANA – IONELA
ONESEMIUC ANDREEA - DENISA
POPESCU ANDREI – OCTAVIAN
PRELIPCEANU SEBASTIAN –
OVIDIU
ROMAN MIRCEA – MARIAN
ROȘCA ALEXANDRU – DUMITRU
SAUCIUC ALEXANDRA – LARISA
SENIUC BOGDAN
ȘCHEUL ANDREI - ALEXANDRU
ȘERBAN IOANA
ȘERBAN VALENTINA – COSMINA
TCACI EMANUEL – SAMUEL
ZEGREA NORA - MARIA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2011 – 2012

MITRIC EMILIA – limba și literatura
română, limba latină
BÎTĂ IULITA - limba engleză
ROMAN DIMITRIE - educație plastică
CLINOVSCHI ANCA - limba germană
NICUȚĂ PETRU - matematica și
opțional
LUPOAE CARMEN - fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia
CIOTĂU MARIA - biologia

HRENCIUC DANIEL - istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
SÎMBOTELECAN IOAN - educație
muzicală
MUNTEANU RADU - educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2011 – 2012
Profesor diriginte CIOTĂU MARIA – VIORICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BIDA ALMA ELLA- ANGELA
BURLACU COSMIN
COSTEA PETRONELA - LAVINIA
CRUȚI ANDREEA - DIANA
DANELIUC RALUCA – IONELA
DIACONESCU RĂZVAN - LUCIAN
JURAVLE LIVIU - FLORIN
LAVRIC EMANUELA - VALENTINA

9. LUCESCU CONSTANTIN
10. LUNGOCI COSTEL - CIPRIAN
11. MAXIM ANDREEA - ELENA
12. MUNTEAN MIHAI
13. NICHITEAN MARIAN – GIORGIO

14. OMANIA GEORGE – PAUL
15. ONCIUL MĂDĂLINA – IOANA
16. POPOVICI LIVIU COSTEL
17. RĂUȚU MIHAELA – ANDREEA
18. REUȚ OANA – GEORGIANA
19. RUSU IONELA – ANDREEA
20. SIMOTA MARIA
21. STINGHERIU VASILE – MARIAN
22. TĂRNĂUCEANU ALEXANDRU
MARCEL
23. VLĂDEAN PETRICĂ – SYLWESTER
24. VORONCA IOANA
25. COSTEA GHEORGHE – EDUARD
26. MIHĂLESCU DUMITRU

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2011 – 2012

CAZAC BRÂNDUȘA - limba și
literatura română, limba latina
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
POPESCUL ALINA - limba franceză și
opțional
CLINOVSCHI ANCA – limba germană
CRASNEAN EUTAZIA - matematica
și opțional
LUPOAE CARMEN – fizica
HATNEAN CORNELIA - chimia

CIOTĂU MARIA - biologie
HRENCIUC DANIEL - istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA - geografia
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE – educație plastică
SÎMBOTELECAN IOAN - educație
muzicală
MUNTEANU RADU - educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2012 – 2013
Profesor diriginte CRĂCIUN DOMNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BANCIU TUDOR
BOGHEAN IOANA
BRUJA ALEXANDRU – DIMITRIE
CÎRDEIU SEBASTIAN – DIMITRIE
COLBAN GABRIELA – ANA
CONDRIUC GEORGE – MIHAI
COȘOVANU MIHAI – CĂTĂLIN
CUȘNIR SEBASTIAN
DASCĂL MIRELA
DRONIUC IULIANA
FEDOREANU TEODORA
GABOR DIMITRIE
GHELETIUC ADINA – IOANA
GÎNGĂ ANDREEA - GABRIELA
HALUS OANA - ANDREEA
IANIȚCHI CLAUDIU
MATHIAN RAUL

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NISTOR CĂTĂLIN – COSTEL
OLAR ADINA – CRISTINA
PARAVĂȚ TEODORA
PETRESCU ALEXANDRA –
VALENTINA
PITUC CRISTINA
PÎNZAR DANIELA
POPESCU CĂLIN - CONSTANTIN
POSTOLACHE THEODOR
RĂDĂCINĂ TUDOR – COSMIN
ROȘCA IOANA – SÂNZIANA
ROTAR IOAN
ȘPAC OVIDIU
ȘTEFAN OANA THEODORA
TRUFIN CRISTIANA – MĂDĂLINA
URSULEAN ANDREI

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2012 – 2013

MITRIC EMILIA - limba și literatura
română, limba latină
COSOVANU NATALIA – limba
engleză
CLINOVSCHI ANCA – limba germană
CRASNEAN EUTAZIA – matematica
LUPOAE CARMEN – fizica
HATNEAN CORNELIA – chimia
CIOTĂU MARIA – biologia

HRENCIUC DANIEL –istoria/ educație
civică
BÎTĂ IULITA – geografia și opțional
CRĂCIUN DOMNICA- religia
ROMAN DIMITRIE- educație plastică
POMOHACI DIMITRIE – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2012 – 2013
Profesor diriginte COSOVANU NATALIA

1. ABURLĂCIȚEI DIANA – MARIA
2. ACIOBOTĂRIȚEI ROBERT –
DANIEL
3. ALEXANDRESCU MĂDĂLINA –
ELENA
4. AMĂISTROAIE LAURA –
ANDREEA
5. ANDREI MARIUS – VASILE
6. AVRAM ALINA – ROXANA
7. BENCHEA FRANCISCA
8. BERCU MIHAELA – BIANCA
9. BODNARIU IULIAN – MIHAI
10. BOICU ALMA – MIHAELA
11. BULIGA PATRICIA – SÎNZIANA
12. BURLACU SEMIDA
13. CIORBĂ MONICA
14. CLIPA MATEI
15. COAJĂ ANDREEA
16. COCA ANDREI – ALEXANDRU

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

DANELIUC ROXANA PETRONELA
DOHOTAR BIANCA
FLOREAN ALEXANDRU
HAPURNE DAIANA – ROXANA
LEFTER MARIUS – DUMITRU
LUȚA CIPRIAN
MACOVEI LAURA – MARIA
MOLOCI DANIEL
MUHA LUCIAN – CONSTANTIN
NICHIFORIUC IRIS – MĂRIUCA
NICUȚAR IULIA
PĂSTRĂV CRISTINA – NICOLETA
PĂSTRĂV GEORGIANA – VIOLETA
PINTILESCU DENISA –
FLORENTINA
POPESCU ALEXANDRU – IONUȚ
ROTAR DANIEL
URSACHI VIRGIL – TEODOR
FURTUNĂ TABITA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2012 – 2013

CAZAC BRÂNDUȘA – limba și
literatura română
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
COJOCARU FLORENTINA - limba
germană
ANTON ELENA – limba germană
CRASNEAN EUTAZIA- matematica
LUPOAE CARMEN – fizica
HATNEAN CORNELIA – chimia
CIOTĂU MARIA - biologie

HRENCIUC DANIEL – istoria/
educație civică
BÎTĂ IULITA – geografia și opțional
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE – educație plastică
POMOHACI DUMITRU – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a A
2013 – 2014
Profesor diriginte MUNTEANU RADU

1. AMĂISTROAIE RADU –
ALEXANDRU
2. BÎZGAN SIMONA – VALENTINA.
3. BERECHEA PAULA
4. BODIAN GABRIEL – MARIAN
5. BOICU OANA – MĂDĂLINA
6. BUSUIOC LIVIU – IONUȚ
7. CARPOV SMARANDA
8. CAZAC MĂLINA – DENISA
9. COMARIȚA ALEXANDRUMARIAN
10. CONDRIUC ANA
11. DASCĂLU DUMITRU – CEZAR
12. DOHAN ADRIAN
13. DRONIUC MIHAELA
14. FERARIU FLORIN – IOAN
15. FOCA ȘTEFAN THEODOR
16. HARASENIUC SEBASTIAN –
TRAIAN
17. ISTRĂTOAIE VERONICA

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

IFTINCHI IOANA – MELANIA
ILIȘOI BIANCA – ANDREEA
LAVRIC VALENTIN
LUȚA SABINA – BIANCA
MATEICIUC MARINELA
MIRONESCU ADELINA – MIHAELA
ONDZIE- NGONZI ROGER
PANDELI DENISA- ȘTEFANIA
PANȚIRU ANDREI – TIBERIU
PLĂMADĂ DANIEL – FILIP
POPOVICI ALEXANDRU – SILVIU
PRELIPCEAN EDUARD
SÎMBOTELECAN ANDY
SENIUC DENISA- IONELA
SINCULEȚ MARIAN – RADU
TCACIUC IULIAN – MARIUS
TOFAN DAVID – MIHAI
TOFĂNEL IONELA
UNGUREAN FILIP

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a A
2013 – 2014

CAZAC BRÂNDUȘA – limba și
literatura română, limba latina
COSOVANU NATALIA - limba
engleză
COJOCARU FLORENTINA / - limba
germană
ANTON ELENA – limba germană
ȘTEFAN GEORGETA – limba
ucraineana
CRASNEAN EUTAZIA - matematica
HATNEAN CORNELIA - fizica si
chimia

CIOTĂU MARIA - biologie
HRENCIUC DANIEL – istoria/
educație civică
BÎTĂ IULITA – geografia și opțional
CRĂCIUN DOMNICA- religia
ROMAN DIMITRIE – educație plastică
POMOHACI DUMITRU – educație
muzicala
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON - educație
tehnologică
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ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a B
2013 – 2014
Profesor diriginte BÎTĂ IULITA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ACSANI VICTOR
AILENII CĂTĂLINA
ANTONEAC GABRIEL CĂLIN
ANTONEAC MIHAI – COSMIN
ANDRONACHI CRISTIANA
ATODIRESEI BIANCA – ANDREEA
BÎRSAN DANIEL – ROBERT
BODNAR BEATRICE
BORDEIANU FRANCESCA –
EMILIA
BOUARU RADU
BURCIU RALUCA – AMELIA
CÂRSTIUC SERGIU
CHELBA ŞTEFANA
COCA CORNEL
COCA EDUARD – ALEXANDRU
CORDUNEANU CLAUDIA
COSTEA TEODORA – CRISTIANA
COVAŞĂ BIANCA – MIHAELA

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

CRĂCIUN NICOLETA – IULIANA
CURELAR MARCEL – DANIEL
CUŞNIR MARIA – TEODORA
DUBEI MIHNEA
FORRAY EMILIA – GEORGEANA
GALAN ROBERT – IONUŢ
MACOVEI RADU – ALEXANDRU
NICULCEA VLAD – IOAN
ODOVICIUC SORINA
PUHA DAVID
RĂUŢU ALEXANDRU – IULIAN
REZUŞ ALIN – CĂTĂLIN
ROTARU CLAUDIU – MARIAN
SBIERA MĂDĂLINA – MARIA
ŞTEFĂNESCU ANDREEA – ELENA
TCACI RUBEN – ANDREI
TOFAN REBECA – DANIELA
TRUFIN RADU – SEBASTIAN
UNGUREANU ANDREEA

COLECTIVUL DE PROFESORI
AL CLASEI a VIII-a B
2013 – 2014

MITRIC EMILIA – limba și literatura
română, limba latină
BÎTĂ IULITA – limba engleză
COJOCARU FLORENTINA - limba
germană
ANTON ELENA
NICUŢĂ PETRU - matematica
LUPOAE CARMEN – fizica
HATNEAN CORNELIA – chimia
CIOTĂU MARIA – biologia

HRENCIUC DANIEL – istoria/
educație civică
BÎTĂ IULITA – geografia și opțional
CRĂCIUN DOMNICA - religia
ROMAN DIMITRIE – educație plastică
POMOHACI DIMITRIE – educație
muzicală
MUNTEANU RADU – educație fizică
DIACONESCU FILON – educație
tehnologică
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Anexe

Clasele

Clasa pregătitoare A, profesor învățător Camelia Șerban

Clasa pregătitoare B, profesor învățător Ramona Roteliuc
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Clasa I A, profesor învățător Anca Irinciuc

Clasa I B, profesor învățător Carina Botezat
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Clasa a II-a A, profesor învățător Ramona Cherniciuc

Clasa a II-a B, profesor învățător Mirela Frunză

229

ȘCOALA „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI

Clasa a III-a A, profesor învățător Doina Harand

Clasa a III-a B, profesor învățător Cristina Nichitean
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Clasa a IV-a A, profesor învățător Mihaela Amariței

Clasa a IV-a B, profesor învățător Loredana Bevzan

Clasa a IV-a C, profesor învățător Maria Tanasiev
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Clasa a V-a A, profesor diriginte Iulita Bîtă

Clasa a V-a B, profesor diriginte Radu Munteanu
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Clasa a VI-a A, profesor diriginte Cornelia Hatnean

Clasa a VI-a B, profesor diriginte Brândușa Cazac
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Clasa a VII-a A, profesor diriginte Natalia Cosovanu

Clasa a VII-a B, profesor diriginte Maria Ciotău
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Clasa a VIII-a A, profesor diriginte Eutazia Crasnean

Clasa a VIII-a B, profesor diriginte Emilia Mitric
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Reviste școlare
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Revista “Generații `30” – Premiul I la
Concursul Național de reviste școlare și
jurnalistică, etapa județeană

Revista “Generații `31” – Premiul I
la Concursul Reviste școlare și
jurnalistică, etapa județeană

Revista “Generații `32” – Titlul de
Laureat la Concursul Reviste școlare
și jurnalistică, etapa județeană

Revista “Generații `33” – Titlul de
Laureat la Concursul Reviste școlare
și jurnalistică, etapa județeană

Revista “Generații `33” – Titlul de
Laureat la Concursul Reviste școlare
și jurnalistică, etapa națională

Revista “Generații `34” – Titlul de
Laureat la Concursul Reviste școlare
și jurnalistică, etapa județeană
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Revista “Floare de colț” nr. 1-2 –
Premiul I la Concursul Național de
reviste școlare, etapa județeană

Revista “Floare de colț” nr. 3-4 – Premiul
I la Concursul de reviste ecologice,
Seminarul “Educația Mileniul III”

Revista “Floare de colț” nr. 1 – Premiul I
pentru participarea la Seminarul Național
“Educația Mileniului III”

Revista “Floare de colț” 2009 – Premiul I
la Concursul național de reviste școlare și
jurnalistice, etapa județeană

Revista “Floare de colț” 2010 – Premiul I
Revista “Floare de colț” nr. 5-6 – Premiul
la Concursul de reviste școlare și
I la Concursul de reviste ecologice,
jurnalistice, etapa județeană Ecologie
Seminarul “Educația Mileniul III”
239
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Revista “Floare de colț” 2011 – Premiul
II la Concursul de reviste școlare de
atitudine ecologică, Seminarul
“Educația Mileniul III”

Revista “Floare de colț” nr. 7-8 –
Premiul I la Concursul de reviste școlare
și jurnalistică, etapa județeană

Revista “Floare de colț” 2011 –
Premiul I la Concursul Interjudețean de
reviste școlare eco, etapa interjudețeană

240

Revista “Petale de lumină” –
Premiul I la Concursul Național de
reviste școlare, etapa județeană
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Revista “Eco Generații” nr. 1 –
Premiul III la Concursul Național de
reviste școlare, etapa județeană-2007

Revista “Eco Generații” – Premiul I
pentru participarea la Simpozionul
Eco-Școala “Exemple de bună
practică” - 2007

Revista “Eco Generații” nr. 2 –
Premiul III la Concursul național de
reviste școlare, etapa județeană

Revista “Eco Generații” nr. 2 –
Premiul I pentru participarea la
Seminarul Național “Educația
Mileniului III”, 2008

Revista “Eco Generații” – Premiul I
la Concursul de reviste școlare și
jurnalistică, etapa județeană

Revista “Eco Generații” nr. 3 –
Premiul I la Concursul de reviste
eco, Seminarul “Educația Mileniului
III – Educația Ecologică”-2009
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Revista “Eco Generații” nr. 4 –
Premiul I pentru participare la
Seminarul “Educația Mileniului III”,
secția reviste eco-2010

Revista “Eco Generații” nr. 4 –
Premiul I la Concursul Național de
reviste școlare, etapa județeană-2010

Revista “Eco Generații” nr. 5 –
Premiul I pentru participare la
Seminarul “Educația Mileniului III”,
secția reviste eco-2011

Revista “Eco Generații” nr. 5 –
Premiul I la Concursul național de
reviste școlare, etapa județeană-2011

Revista “Eco Generații” – Titlul de
Laureat la Concursul interjudețean
de reviste eco, etapa interjudețeană

Revista “Eco Generații” nr. 6 – Premiul I
la Concursul de reviste școlare și
jurnalistică, etapa județeană
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Revista “Eco Generații” nr. 6 –
Premiul I la Seminarul Internațional
“Educația Mileniului III”, reviste de
atitudine ecologică-2012

Revista “Eco Generații” nr. 7 –
Premiul I la Seminarul Internațional
“Educația Mileniului III”, reviste de
atitudine ecologică-2013

Revista “Eco Generații” – Locul I la
Concursul Național de reviste școlare
și jurnalistică, etapa județeană
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Certificat de participare la
U4Energy 2010-2011

Certificat de participare la
U4Energy 2011-2012

Premiul II în cadrul Concursului
“Săptămâna Omeniei”, 2007-2008

Premiul II în cadrul Concursului
“Săptămâna Omeniei”, 2008-2009

Diplomă pentru participarea la
Premiul I pentru participarea la secțiunea
Concursul Național “Patrula Eco”, 2012
“Eco-Multimedia”, 2013
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Diploma Jubiliară domnului
Nicuță Petru coferită de
Societatea de Științe Matematice

Diplomă pentru merite deosebite conferită
Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” în
desfășurarea Concursului Lumina Math-2010

Diplomă pentru merite deosebite conferită
Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă ” în
desfășurarea Concursului Lumina Math-2011

Diplomă pentru merite deosebite conferită
Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” în
desfășurarea Concursului Lumina Math-2013
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Diplomă pentru merite deosebite conferită
Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” în
desfășurarea Concursului Lumina Math-2012

Diplomă Tabăra la Potigrafu
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Diplomă de Excelență pentru
rezultate deosebite obținute la barajul
concursului Cangurul, 2010-2011

Diplomă de Excelență pentru
rezultate deosebite obținute la barajul
concursului Cangurul, 2011-2012

Diplomă de Excelență pentru
organizarea probei naționale de baraj
a Concursului Cangurul, 2012-2013

Diplomă de Excelență pentru
organizarea probei naționale de baraj
a Concursului Cangurul, 2013-2014

Diplomă de Excelență pentru
organizarea probei naționale de baraj
a Concursului Cangurul

Locul I la competiția Ștafetă Băieți
în cadrul Festivalului
„Zilele Sportului Școlar” Putna
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Locul II la Concursul
„Sanitarii pricepuți”,
etapa zonală – ediția 2013
Diplomă pentru contribuția
adusă la dezvoltarea și
promovarea sportului în anul
2012

Expoziție – Concurs
„File de poveste”

Expoziție de fotografie veche
„Din vremea străbunicilor”
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Diplomă participare
Prof. Petru Nicuță

Diploma pentru susținerea studiului limbii
materne ucrainene de d-l Petru Nicuță
Vizita Consulului General
al Ucrainei - Vasyl Boiechko

Diplomă de Excelență acordată
doamnei Mihaela Amariței pentru
jurizarea Expoziției-Concurs
„File de poveste”, 2013

Diplomă de Excelență acordată
doamnei Mihaela Amariței pentru
jurizarea Expoziției-Concurs
„File de poveste”, 2014
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