
 

 

Datele de contact : 

Tel. 0245 677081 

Email: d.scoalarazvad@yahoo.com 

Echipa managerială: 

Director: prof. Urucu Mariana 

Director adj.:  prof. Safta Marius 
VIZIUNEA 

,,În fiecare zi mai buni decât  ieri!” 

MISIUNEA 

,,Şcoala noastră este un mediu sigur şi atractiv pentru asigurea unei evoluţii 

echilibrate a personalităţii elevilor, sub toate aspectele ei: afectivă, intelectuală,  fizică şi 

morală.” 
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 ŢINTE STRATEGICE 

ŢINTA nr. 1 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate; 

ŢINTA 2 

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție la 

standarde europene, prin participarea la programe și proiecte europene; 

 

ŢINTA nr. 3 

Promovarea unui management educational eficient; 

ŢINTA nr. 4 

Asigurarea calităţii demersului instructiv – educativ,  prin  folosirea platformelor și resurse 

educaționale moderne; 

ŢINTA NR. 5  

Îmbunătăţirea  rezultatelor şcolare ale elevilor la Evaluarea Naţională ; 

Oferta curriculară 

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Răzvad are în centrul atenției utilizarea cu un 

randament maxim a resurselor umane și materiale , punând în centrul atenției partenerul cel 

mai important din actul educațional, și anume, elevul. De asemenea,  școala noastră vine și în 

întâmpinarea   părinților , printr-un dialog adecvat.  Plecând de la acestea, vă putem asigura că 

răspundem  nevoilor prin:   

 Existența unui  curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

 Programe pt curriculum la decizia școlii,  elaborate de cadrele didactice, în funcţie de 

opţiunile elevilor; 

 Folosirea platformei educaționale 24Edu, a catalogului electronic, spațiu virtual de 

întâlnire  Microsoft Teams, a site-urilor de specialitate; 

 Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers 

didactic informativ-formativ, ținându-se cont de particularitățile individuale și de 

vârstă ale copiilor; 

  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri; 

 Existenţa unor activităţi extracurriculare  atractive, ce urmăresc  formarea elevului ca 

personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi 

într-o permanentă schimbare; 



 Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor ce provin din 

medii sociale defavorizate ( Euro 200, burse , parteneriat cu Primăria comunei 

Răzvad);  

 Cadre didactice calificate, titulare, cu gradul didactic I; 

 Studierea limbii engleze, ca prima limbă de studiu; a doua limbă de studiu, limba 

germană; 

 Fiecare sală de clasă  dotată cu tehnologie modernă: conectare la internet, laptop, 

videoproiector, tablă interactivă; 

 Sală de sport modernă; 

 Securitatea elevilor – preocuparea fiecărui cadru didactic; 

 Parteneriate și proiecte desfășurate la nivel județean, național, internațional ( Erasmus 

+, POCU); 

 Participarea copiilor la diferite concursuri, olimpiade, ținând cont de particularitățile 

de vârstă și intelectuale ale acestora; 

 Afterschool ; 

*La solicitarea părinților, se pot încheia parteneriate cu persoane fizice, care desfășoară 

activități ce reprezintă un centru de interes pentru părinți și copii, activități din domenii 

variate: sport, arte, media etc. 

Dragi părinți, 

Vă felicităm dacă  că ați ales școala noastră, asigurându-vă că ați făcut cea mai 

bună alegere! Este o școală incluzivă, care asigură egalitate de șanse tuturor elevilor, 

este deschisă la diversitate, punând accent pe învățarea prin cooperare, prin 

descoperire, valorizând toți elevii.  

Vă asigurăm că, pe elevii noștri, îi învățăm cum să învețe împreună cu ceilalți 

copii, nu doar alături de ei. Dorim ca nicio clipă să nu se simtă singuri  pe drumul 

școlarității, să nu aibă teamă de nimic și să învețe să îndrăznească să creadă despre sine 

că sunt valoroși.  

Dezideratul nostru este : ,, Copilului trebuie să-i dăm motive să fie fericit în 

fiecare zi!” 

Prin urmare, vă invităm să facem o echipă trainică: noi, dumneavoastră și copiii 

noștri!  


