
  

 

 

Fisa descriptiva parteneri asociati in cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele scolii  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA 
RĂȘINARI 
 

Localitate, judet  
 
RĂȘINARI, JUD SIBIU 

Nr. de elevi  
291 

Nr. de profesori  
29 

Scurt text descriptiv despre 
scoala, implicari in proiecte, 
povesti de succes etc 

Școala Gimnazială Octavian Goga Rășinari este o școală 
veche cu tradiție, construită în anul 1836. În prezent se află 
pe lista monumentelor istorice. De-a lungul timpului i-au 
trecut pragul numeroase personalități precum poetul și 
publicistul Octavian Goga, filozoful de talie internațională 
Emil Cioran, medicinistul Ilarie Mitrea. Dispunem de 16 
săli de clasă și un laborator de informatică cu 10 
calculatoare. Clasele sunt dotate cu monitoare în sistem de 
videoconferință pentru lecții și în patru săli de clasă avem 
de curând 9 table digitale interactive. Fiecare elev a primit 
în custodie o tabletă de la primărie pentru orele online. 
Funcționăm într-un singur schimb de dimineață. Ne 
confruntăm cu scăderea interesului pentru frecventarea 
școlii fizice. Avem un număr mare de corigențe și situații 
neîncheiate. Aceste situații se reflectă la elevii identificați în 
grupul dezavantajat.  Ne dorim să-I atragem la școală și la 
rezultate mai bune pe elevi. Totodată ne dorim să dotăm 
școala cu materiale  utile desfășurării activităților. 

 
În ultimii 3 ani școlari, cadrele didactice au participat la 
cursuri de formare atât în cadru formal cât și în cadru 
informal. Unii au participat la cursuri acreditate, iar alții s-
au autoperfecționat prin urmărirea unor tutoriale sau cursuri 
pe youtube, google. A fost necesară o alfabetizare digitală 
în ultimii trei ani deoarece școala noastră funcționează și pe 
online pe platorma scoala 365 unde avem domeniul școlii, 



  

toate cadrele didactice fiind logate și avand cursuri unde 
invită elevii. Avem în desfășurare un proiect Erasmus cu 
denumirea The Dreams Begin at School, unde școlile 
partenere sunt din Turcia, Bulgaria, Lituania și 
Slovacia.Totodată suntem la ediția a treia a proiectului 
cuprins și finanțat prin Agenda culturală a Rășinarului cu 
denumirea Generații de rouă… la Rășinari, care are ca temă 
descoperirea patrimoniului și identității locale prin creații 
artistice, expoziții, vizionare filme vechi, inițierea unui 
traseu poetic. Pe urmele lui Octavian Goga. Anul trecut a 
funcționat programul Școala după școală in care am 
cuprins la activități de remedirere un număr de 109 elevi.  
Există un grup de 19 elevi, care provin dintr-un grup 
dezavantajat, pe criterii entice (insă nedeclarați -romi) din 
Prislop, o comunitate restrânsă care se alfă la 2 km de 
Rășinari. Elevii vin pe jos de acolo la școală  Aceștia se simt 
discriminați pentru că au solicitat de nenumărate ori un 
miloc de transport la Primărie pentru a ajunge în siguranță 
la școală. Primăria a luat măsuri în sensul că a construit o 
școală nouă pentru elevi acolo, însă cei înmatriculați la noi 
în clasele terminale nu pot merge acolo deoarece nu există 
formațiune de studiu pe nivelul lor. În cadrul instituției 
elevii sunt integrați și învață după puterile lor. Anul trecut 
au fost cuprinși în programul Școala după școală unde au 
remediat rămânerile în urmă cu materia din timpul perioadei 
online, dar ne dorim să-i ajutăm mult mai mult prin mai 
multe activități pentru a le capta interesul pentru școală. De 
asemenea avem un număr de 18 elevi cu CES pentru care 
avem profesor de sprijin, insă am dori să se lucreze mai mult 
cu ei. Cele 16 cazuri sociale sunt elevi cu situație materială 
precară, familii monoparentale cu venituri mici care 
primesc rechizite de la Minister.   

Testimonial 
 
Un scurt mesaj din partea 
Directiunii scolii cu impresii 
legate de proiect si asteptarile 
proiectate dupa finalizarea 
proiectului  

,, Proiectul mi se pare interesant și este pentru prima dată 
când se dau fonduri pe un proiect care se mulează pe 
necesitățile reale ale unui grup țintă ales în urma unor dicuții 
libere. Noi, ca profesori suntem ascultați și problemele pe 
care le-am sesizat sunt luate în considerare pentru a ajuta 
niște elevi atât în educarea lor cât și în modelarea ritmului 
propriu de învățare. ” 
Secu Daniela 
Functia in cadrul scolii: director 

 



  

 
 


