Proiect de dezvoltare instituţională

Şcoala „B.P. Hasdeu” Iaşi

Motto:

„În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe
convingerea că toate au un început, încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la
alţii ...”

Acest proiect este destinat deopotrivă celor din interiorul şi celor din exteriorul
şcolii; el urmăreşte dezvoltarea şcolii şi vizează următoarele aspecte:
Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei, dobândirea de abilităţi,
atitudini competente;
Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului:
curriculum, resurse materiale şi umane, resurse financiare, relaţii sistemice
şi de comunicare;
Asigură, pe termen lung, strategia de dezvoltare a şcolii într-o listă de
obiective pe termen scurt ce pot fi uşor înţelese şi manageriate;
Oferă colectivului de cadre didactice posibilitatea de a reacţiona pozitiv la
schimbare;
Favorizează creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi în forţele
proprii;
Asigură dezvoltarea personală şi profesională a colectivului;
Întăreşte parteneriatele interne şi externe;
Stimulează ataşamentul faţă de şcoală.
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II
I. PREZENTAREA ŞCOLII

I
I
II
1.. ISTORICUL
ŞCOLII
Posesoare a unui impozant renume dobândit progresiv şi conservat ulterior
în peisajul dinamic al învăţământului preuniversitar ieşean al ultimelor patru decenii,
Şcoala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași, cunoscută şi sub numele său anterior de
Şcoala nr. 22, este în realitate avatarul contemporan al unui aşezământ şcolar cu mult
mai vechi, de 170 de ani, ale cărui începuturi se plasează la nivelul primei jumătăţi a
secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Mihail Sturdza, în 1845.
În perioada 1845 - 1895, școala a funcționat într-o casă închiriată,
aparținând Bisericii Sf. Nicolae Ciurchi, iar în 1895, întrucât clădirea era în paragină,
Primăria hotărăște dărâmarea ei și construirea unui local propriu de tip Spiru Haret.
Prima denominație sub care apare această școală în documente a fost de
Şcoala no 1 Tătăraşi, în 1893, iar în 1906 numele
se schimbă în Şcoala no. 3 „Cuza Vodă” din
Tătărași.
Monografia Școlii primare de Băieți No 3 Cuza
Vodă din Iași din Arhivele Statului Iași în care se
atestă înființarea școlii în 1845

În perioada desfășurării Primului Război
Mondial școala a funcționat în condiţii improprii,
cu patru clase primare, în clădirea din Strada Vasile Lupu (actualul Corp B al Școlii
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”-Iași) și cu program redus, în 1918 localul fiind
rechiziționat.
În perioada interbelică Şcoala nr. 3 „Cuza Vodă” din Tătărași a funcționat
cu statutul de şcoală primară - în intervalul cuprins între anii 1919-1935 şi apoi de
şcoală elementară - în perioada 1936-1955. În 1927, școala funcționa cu patru săli de
clasă, baie şi sală de serbări, având 8 clase, 8 posturi şi 8 institutori.

Fotografie din 1925 privind colectivul de elevi
din Şcoala de băieţi No. 3 „Cuza Vodă”
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În 1950, numele școlii se schimbă în Şcoala no. 2 de băieţi, iar în 1956
școala devine liceu cu numele de Şcoala Medie Mixtă nr. 7; în perioada 1970-1985,
actualul Corp B al Școlii nr. 22 funcționa cu 11 clase, având statutul de Şcoală de
Aplicaţii a Şcolii Normale „Vasile
Lupu”-Iaşi.

Corpul B al şcolii,
strada Vasile Lupu nr.64

Anul 1968 marchează
două evenimente importante pentru
învăţământul tătărăşean: pe de o
parte se înfiinţează Şcoala nr. 22 Iaşi, care funcţionează în imobilul nou construit de
managerii Liceului nr. 7 „Al.I.Cuza” Iaşi, în Strada Ion Creangă, iar pe de altă parte
în acest an Liceul nr. 7 Iaşi se mută în actualul sediu (situat vis-a-vis de actualul Corp
A al Şcolii „B.P.Hasdeu” Iaşi), în care a funcţionat cu toate ciclurile de învăţământ,
cu o pondere mai mare a celui liceal.

Corpul A al şcolii,
strada Ion Creangă nr.27

În anul şcolar 1968-1969,
Şcoala generală nr. 22 Iaşi a funcționat cu
ciclul primar (clasele I-IV), gimnazial
(clasele V-VIII) şi profesional - la nivelul clasei a IX-a, iar în anul şcolar 1969-1970,
în contextul efortului de generalizare a învăţământului de zece ani se introduce și
clasa a X-a, iar numele acestei instituții educative se schimbă în Şcoala generală de
10 ani nr. 22.
In anul 1994, prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Şcoala
generală nr.22 îşi ia denumirea de „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, nume sub care s-a
afirmat şi s-a impus în toţi aceşti ani ca una din cele mai importante şi mai respectate
unităţi şcolare ale învăţământului primar şi gimnazial ieşean.
Începând cu anul şcolar 2004 – 2005, Şcoala „B.P.Hasdeu” a preluat şi
şcolile primare „C.Negri” şi „C.Conachi” (care include şi Grădiniţa cu program
normal nr.2) care au devenit corpurile C şi D. In 2009 s-a preluat Grădiniţa cu
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program normal nr.1 iar în anul 2012 s-a preluat Grădinița cu program prelungit nr.
15 ”Ion Creangă” .

Corpul C al şcolii,
strada Eternitate nr.37

Corpul D al şcolii,
strada Ion Creangă nr.131

În intervalul 2007 – 2008, s-au construit încă două corpuri de clădire, E şi
F, în care studiază elevii din ciclul primar şi îşi desfăşoară activitatea Cercul de artă
plastică „N.N.Tonitza”, Ansamblul de cântece şi dansuri populare „Stejărelul”,
Clubul de şah „Stejarul”, biblioteca şcolii, cabinet de informatică şi after-school.

Corpul E al şcolii,
strada Vasile Lupu nr.64

Corpul F al şcolii,
strada Vasile Lupu nr.64

In anul 2008 s-a început
construcţia sălii de sport care a fost dată în
folosinţă în 2011. In anul 2013 a fost
preluat de la DGASPC Iași un corp de
clădire (situat pe strada Vasile Lupu) care a
fost amenajat pentru funcționarea claselor
de învățământ primar și preșcolar și care a
devenit Corpul G al școlii.
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În toţi aceşti ani, şcoala a funcţionat ca şcoală de aplicaţie a Şcolii Normale
Iaşi şi ca şcoală experimentală unde elevii normalişti şi studenţii diferitelor facultăţi
ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi s-au format ca viitori dascăli.

Şcoala „B.P.Hasdeu” Iaşi – Şcoală Europeană
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2. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII
Analizând particularităţile socio-culturale ale celui de-al treilea mileniu,
continua informatizare, dezvoltarea telecomunicaţiilor, creşterea volumului de
cunoştinţe ştiinţifice şi accelerarea progresului tehnologic, libera circulaţie a
capitalurilor, bunurilor materiale şi serviciilor care vor exercita o presiune
considerabilă asupra inserţiei sociale a oamenilor cu o influenţă determinantă în
posibilităţile de înscriere a individului în viaţa activă cât şi asupra nevoii sociale de
calificări şi profesii, Şcoala „B.P.Hasdeu” îşi promovează VIZIUNEA oferind mai
multe şanse de adaptare fără costuri sociale copleşitoare, la exigenţele unui viitor
european. De aceea, ne propunem sa dezvoltăm gândirea critică a elevilor pregătiţi să
se adapteze la schimbările societăţii secolului XXI.

MISIUNEA şcolii noastre are în vedere următoarele aspecte:
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie
pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în
vederea unei convieţuiri armonioase.
Şcoala noastră este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii
şi ameninţări, unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este ajutată să trăiască
idealuri şi valori precum: bunătatea, corectitudinea, respectul reciproc,
responsabilitatea.
Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de
alţii, dar şi autonom.
Se vor asigura pentru fiecare elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi
utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând
toleranţa şi înţelegerea între copii de origine socio-culturală diferită.
Vom crea un climat în care elevii se vor simţi ca acasă. Ne propunem să oferim
şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie sau
religie.
Tratăm elevii în funcţie de cum ar putea deveni, mai degrabă decât cum sunt ei
în realitate. Considerăm că fiecare din elevii noştri poate fi un geniu, dacă
putem identifica talentul şi găsi cheia pentru a-l elibera.
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În şcoala noastră este asigurat un climat de siguranţă fizică şi psihologică
favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea,
disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi.
Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi
aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai
potrivit, să se adapteze unei societăţi dinamice.
În şcoala noastră elevii sunt educaţi să colaboreze şi să lucreze în echipă.
Şcoala noastră urmăreşte crearea unui cadru propice pentru formarea şi
dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme
superioare de învăţământ.
Se va satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza
informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor
unei societăţi democratice europene.
Suntem preocupaţi de elaborarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi din străinătate prin
programele de cooperare internaţională.
Considerăm că este importantă implicarea şcolii în relaţiile comunitare nu numai prin
participarea comunităţii la viaţa şcolii, ci şi prin implicarea activă a şcolii în viaţa
comunitară.
Centrarea activităţii va fi pe elev, acesta fiind partener în construirea echilibrului eficient în
cadrul triadei predare-învăţare-evaluare. Se va elimina din practica didactică tipul de
profesor magistral, adoptându-se tipul colocvial. Astfel, orele se vor desfăşura sub semnul
satisfacerii spiritului interogativ al elevului şi al stimulării acestuia în a fi părtaş la propria
formare.
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3. ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
In prezent, şcoala noastră este cunoscută la nivel local, naţional dar şi
internaţional, prin participarea elevilor noştri la competiţiile organizate în Europa de
Federaţia Internaţională de Şah. Şcoala noastră este singura din ţară unde şahul este
obiect de studiu cu rubrică separată în catalog. De asemenea, programele europene
Comenius ne-au oferit prilejul de a participa la manifestări cu elevii şcolii în ţări ca
Marea Britanie, Spania, Italia, Belgia, Franţa, Turcia, Grecia, Slovenia.
Prezenţa unui colectiv didactic de excepţie, cu vocaţie autentică de dascăl,
cu dorinţa de autodepăşire, receptivi la nou, a dus în timp la obţinerea de rezultate
remarcabile ale elevilor la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale. Noi
formăm olimpici din elevi obişnuiţi, nu din cei selectaţi.
Cultura organizaţională a Şcolii „B.P.Hasdeu” are la bază următoarele
obiective educative:
 încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor
democratice la nivelul instituţiilor de învăţământ,
 asigurarea unor şanse egale pentru toţi elevii,
 promovarea educaţiei centrate pe elev,
 implicarea comunităţii în viaţa şcolii.

 SIMBOLURI
Steagul Şcolii „B.P.Hasdeu”

Sigla şcolii
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 MODELE
 Panou Directori de şcoală
 Panou Şefi de promoţie
 Fresca de pe holul şcolii pictată de membrii Cercului de artă plastică
„N.N.Tonitza”
 Cabinetul de matematică „Florica T. Câmpan”
 Cabinetul de limba română „Iulia Hasdeu”
 Cercul de şah „Stejarul” (numele vine de la stejarul secular, monument
al naturii existent în faţa şcolii – corp A)

 ZILE DE SĂRBĂTOARE
 Zilele Şcolii
 Zilele Porţilor deschise
 Ziua învăţătorului
 Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Bună seara, gospodari!”
 Festivalul internaţional de cultură şi civilizaţie românească „Românaşul”
 Dialogul generaţiilor

 CEREMONII
 Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar
 Curs festiv pentru absolvenţii claselor a VIII-a
 Festivităţile de premiere a elevilor participanţi la Concursul de
matematică „Florica T. Câmpan”
 Acordarea burselor „Iulia Hasdeu”
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