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L.T.Emil Racoviţă a obţinut  

LOCUL II  la nivel naţional  

      

 

 

din 115 şcoli 

candidate şi 60 

de şcoli    

premiate. 

 



• Lansată în 2004 competiţia pentru obţinerea certificatului 

„Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile 

europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a  

parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor 

europene din domeniul  educației și formării profesionale. 

• Documentatia pentru obţinerea certificatului a constat din: 

FORMULAR DE CANDIDATURĂ 

PORTOFOLIU ILUSTRATIV 

PROIECTUL  DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ  

PLANURILE  MANAGERIALE ANUALE  2012-2013, 2013-2014 

şi 2014-2015.  

 



În cadrul candidaturii au fost evaluate următoarele 

documente: 

 

1. calitatea şi coerenţa documentelor   manageriale  
         (planurile manageriale 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, planul de 

acţiune al şcolii 2013-2020, planuri operationale) 

 

2. calitatea prezentării documentelor pentru 

descrierea şcolii  
         (punctul 2,3,4,6 din  formularul de candidatură)  

 

3.  calitatea prezentării portofoliului ilustrativ al 

proiectelor derulate  

         (punctul 5  din  formularul de candidatură)  



1.Calitatea şi coerenţa documentelor   

manageriale 

• PAS RACOVITA 2014-2020.doc 

 

• Plan_managerial_anual 2012_2013_RACOVITA.doc 

• Plan_managerial_Anual 2013_2014_RACOVITA.doc 

• Plan_managerial_Anual 2014_2015_RACOVITA.doc 

 

• planuri operationale 2013-2014.docx 

• planuri operationale 2014-2015.docx 

PAS RACOVITA 2014-2020.doc
PAS RACOVITA 2014-2020.doc
PAS RACOVITA 2014-2020.doc
Plan_managerial_anual 2012_2013_RACOVITA.doc
Plan_managerial_Anual 2013_2014_RACOVITA.doc
Plan_managerial_Anual 2014_2015_RACOVITA.doc
planuri operationale 2013-2014.docx
planuri operationale 2013-2014.docx
planuri operationale 2013-2014.docx
planuri operationale 2014-2015.docx
planuri operationale 2014-2015.docx
planuri operationale 2014-2015.docx


2. Calitatea prezentării documentelor pentru 

descrierea şcolii 

• Viziunea scolii ; Misiunea Scolii 

• Prioritatile scolii 

• Oferta  educationala 

• Resursele umane(gr didactice, formare, autori manuale, 

auxiliare,publicatii,membri in comisii MEC   

• Rezultatele la examenul de bacalaureat 

• Rezultatele la examenul de certificare a competentelor 

• Inserţia profesionala şi academica 

• Participarea in  proiecte la nivel local, interjudetean, 

national, european 

• Participarea sesiuni de comunicare la nivel local, 

interjudetean, national, european 

• Rezultate la olimpiade si concursuri scolare 

 

 

 

 



3.  Calitatea prezentării portofoliului ilustrativ 

al proiectelor derulate 

• prezentare a principalelor activităţi/proiecte/ 

programe europene = 39 

 

• descriere proiect_profesor format.docx 

• descriere proiect_europa casa noastra.docx 

• descriere proiect_fii ambasador  etwinning.docx 

descriere proiect_profesor format.docx
descriere proiect_profesor format.docx
descriere proiect_europa casa noastra.docx
descriere proiect_fii ambasador  etwinning.docx


Criteriile de evaluare au fost: 
• 1. Coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu  politica 

generală a instituţiei şcolare; 

• 2. Integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene  în 
programul curent al şcolii; 

• 3. Performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele  naționale, 
olimpiade și concursuri școlare; 

• 4. Asigurarea egalităţii de şanse; 

• 5. Continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/ proiecte/ programe  europene; 

• 6. Strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare a proiectelor; 

• 7. Strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/ 
produselor); 

• 8. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană; 

• 9. Calitatea documentelor de candidatură. 

 

 



Valorile europe 

• Promovarea calităţii în educaţie 

• Educaţie pentru dezvoltare durabilă  

• Egalitate de şanse, solidaritate şi echitate socială 

prin voluntariat 

 



Formularul de candidatură final - 233 de pagini 

FORMULAR FINAL 2015.doc 

FORMULAR FINAL 2015.doc




Festivitatea de premiere  16.06.2015 



 Participanti 



Participanti 







Aspecte festivitate 



 

• Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în 
acest proiect! 

 
 

 

Echipa de proiect : 

Dir . Prof. Mariana Pop 

Dir. Adj. Prof. Felicia Ilieşiu  

Prof. Elena Rusu 

Prof. Rodica Constantinescu 

Prof. Lăcrimioara Verdeş 


