Proiecte educaţionale

Viziunea şcolii

❖ "Educaţia pentru valori - Centrul de
Performanţă Vatra Dornei”, aflat la a VIII-a
ediţie, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava, Primăria Vatra Dornei şi
şcolile din zona Dornelor;

Suntem o şcoală deschisă, pentru
comunitate!
❖ Împreună construim, învăţăm, inovăm,
păstrăm tradiţia!
❖ Elevii noştri au şanse egale de formare şi
pregătire pentru viaţă şi pentru integrarea în
societatea viitorului!

❖ Parteneriate europene cu şcoli din OlangSüdtirol (Italia), Kozieglowie (Polonia) şi
Istanbul (Turcia), materializate şi în mobilităţi
cu elevii;

❖
❖

❖ ”Eco-Şcoala”, în cadrul Programului Mondial
Eco-Schools;

❖ Parteneriat
cu
Asociaţia
"Promovăm
germana în Vatra Dornei", în scopul creşterii
interesului pentru studiul limbii germane;
❖ "Pui de răzeşi”- grup folcloric de promovare
şi valorificare a folclorului local;

❖

❖
❖

❖

❖ "Clubul de ştiinţe Terra", în parteneriat cu
Societatea de Geografie din România şi
Editura Educaţională CD Press Bucureşti;

❖

❖ "Centre Pilot de Învăţare şi Evaluare
COMPER" – în parteneriat cu Fundaţia pentru
Ştiinţe şi Arte Paralela 45 şi Ministerul
Educaţiei Naţionale;
❖ Revista şcolii "Popas la Han”;
❖ Parteneriate locale, judeţene şi naţionale cu
şcoli, instituţii şi asociaţii cultural-sociale şi
economice.
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Misiunea

❖ "Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor de
primăvară din Bucovina", parteneriat cu
Şcoala Gimnazială Nr.194 Bucureşti;

❖ "Junior Achievement”- programe de educaţie
economică,
antreprenorială,
financiară,
dezvoltare şi orientare profesională;

Şcoala Gimnazială Nr.4,
Vatra Dornei

❖
❖

❖

❖

Şcoala noastră oferă tuturor copiilor:
un învăţământ de înaltă calitate;
un ambient de educaţie la standarde
superioare şi o bază materială modernă;
un cadru optim de formare a personalităţii,
creativităţii şi încrederii în sine;
un climat stimulativ de învăţare, care
favorizează
dezvoltarea
aptitudinilor
personale;
un cadru de descoperire a talentelor, de
cultivare şi dezvoltare a acestora pentru
obţinerea de performanţe;
un mediu în care învăţarea se desfăşoară
în deplină siguranţă şi securitate;
o temeinică pregătire de cultură generală;
o
formare
corespunzătoare
a
competenţelor şi a calităţilor fizice, morale şi
intelectuale;
un colectiv de cadre didactice de înalt
profesionalism şi o ofertă educaţională care
anticipează formarea viitorilor cetăţeni;
un parteneriat corect şi eficient cu
autorităţile publice locale, agenţi economici,
părinţi.

Anul şcolar 2017-2018

Deviza şcolii:
Tradiţie, Calitate, Performanţă
„Nu pentru şcoală,
ci pentru viaţă învăţăm.”
(Seneca)

vestiare şi saună; ulterior au fost modernizate
atelierele şcolare.
Au trecut anii… Şcoala Gimnazială Nr.4 şi-a
consolidat prestigiul prin rezultatele elevilor la
concursuri şi olimpiadele şcolare, la Evaluările
Naţionale, prin reuşita absolvenţilor noştri, în
plan profesional.

Din istoricul şcolii...
... şi a fost odată un han, Curtea Runcului...
astăzi o şcoală de prestigiu: Şcoala
Gimnazială Nr.4 din Vatra Dornei.
"Deasupra intrării ovale, cu inscripţia Curtea Runcului,
atârna un glob auriu, legat în fire subţiri de bronz. Seara,
globul răspândea o lumină dulce, liniştitoare în jurul
hanului (...)".
Acest han, construit în anul 1907, intră în
patrimoniul învăţământului la 1 septembrie
1955, sub numele de Şcoala Medie mixtă,
cuprinzând 93 de elevi la clasele I-IV,163 de
elevi la clasele V-VII şi 71 de elevi la clasele
VIII-XI.
La 15 septembrie 1979 se separă clasele I-VIII
de clasele IX-XII, luând fiinţă, astfel, două
unităţi independente: Şcoala Generală Nr.4 şi
Liceul Vatra Dornei.
S-au reamenajat sălile de clasă, multe dintre
ele devenind, în timp, cabinete; s-a introdus
încălzirea centrală şi s-a mărit curtea şcolii;
s-au realizat laboratoarele de biologie şi fizicăchimie şi s-a construit o sală de sport cu

Toare realizările elevilor – îndrumaţi cu pasiune
şi dăruire de cadrele didactice – au confirmat
adevărul afirmaţiei: “Nu zidurile fac o şcoală, ci
spiritul ce domneşte într-însa.” (regele
Ferdinand I)
ŞI …. VISUL NOSTRU A DEVENIT
REALITATE. O ŞCOALĂ NOUĂ, MODERNĂ
ŞI-A DESCHIS PORŢILE – ÎN ANUL DE
GRAŢIE 2015.

Resurse umane
În acest an, şcoala noastră funcţionează cu :
❖ 403 elevi (repartizaţi în 9 clase primare şi 8
clase gimnaziale);
❖ 34 de cadre didactice, personal auxiliar şi
administrativ;
❖ Toate cadrele didactice sunt calificate,
majoritatea titulari ai şcolii şi cu gradul
didactic I.
❖ Responsabilităţi la nivel judeţean:
- 2 profesori metodişti;
- 3 mentori;
- 5 formatori
- 5 profesori membri ai Corpului Naţional
de Experţi în Management Educaţional;
- 4 profesori/ învăţători responsabili de
cerc pedagogic.

Resurse materiale
❖ 17 săli de clasă, dintre care 9 dotate cu
calculator, televizor şi internet;
❖ laborator de ştiinţe, dotat cu tablă
interactivă şi videoproiector;
❖ laborator de informatică, dotat cu 30 de
calculatoare şi videoproiector;
❖ două săli pentru clasa pregătitoare,
dotate corespunzător;
❖ bibliotecă cu sală de lectură şi dotare
media;
❖ cancelarie / sală pentru formarea
profesională, dotată cu mijloace media;
❖ sală de sport;
❖ teren de sport;
❖ 4 birouri: secretariat, direcţiune,
contabilitate şi administraţie;
❖ cabinet medical;
❖ spaţiu pentru arhivă;
❖ spaţii depozitare;
❖ mijloace didactice diverse.

