
Scoala Gimnaziala”Sfintii Imparati”,Comuna Balta Doamnei 

OFERTA EDUCATIONALA 

AN SCOLAR 2022-2023 

 

OBIECTIVE 

 

 

Asigurarea educației elementare pentru toți copiii; 

Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare; 

Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea efectivă 
și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației. 

 

Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale; 

Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate; 

Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc; 

Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și 
aptitudinile elevilor; 

Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în 
schimbare. 

Rezultatele învățării urmărite în școala noastră la sfârșitul ciclului gimnazial 
sunt în concordanță cu obiectivele următoare: 

1.    – elevii să demonstreze că au gandire creativă (evaluarea, utilizarea unor strategii proprii 
pentru evaluarea problemelor, a diferitelor situații în contexte sociale diferite); 



2.    – să folosească diferite modalități de comunicare în situații reale prin citit, scris, calcul, 
formarea deprinderilor de comunicare socială, verbală, folosirea corecta și eficientă a 
codurilor, limbajelor, terminologiei, diferitelor domenii ale cunoașterii; 

3.    – să înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunitați prin participarea la 
viața socială a clasei, a scolii, a comunității locale, să identifice drepturile și responsabilitățile 
care le revin în calitate de membri ai comunității școlare și ai țării; 

4.    – să – și însușească și să demonstreze capacitatea de adaptare la diferite situații prin 
folosirea unui limbaj corect și instrumente variate în transmiterea ideilor, experiențelor, 
sentimentelor, să dobândească și să demonstreze capacitatea de lucru în echipă, capacitatea 
de a respecta opinia fiecăruia; 

5.    – să participe conștient la construirea unei vieți de calitate prin formarea, dezvoltarea 
spiritului de prietenie, toleranță, responsabilitate, formarea deprinderilor pentru o viață 
sănătoasă, echilibrată; cunoașterea mediului înconjurător și necesitatea protejării acestuia; 
cultivarea sensibilității față de valorile estetice și artistice; cunoașterea și respectarea 
drepturilor copilului, drepturilor  omului; 

6.    – să cunoască , să înțeleagă și să utilizeze tehnologiile folosite în viața cotidiană, sa 
înțeleagă, să perceapă consecințele dezvoltării științei și tehnologiei asupra omului și a 
mediului înconjurator; 

7.    – să-și dezvolte capacitățile de investigare, să-și valorifice propria experiența prin 
deprinderea, formarea unei conduite de munca intelectuala, a capacității de explorare a 
realității înconjurătoare și adaptare la aceastã realitate, formarea dorinței de realizare 
personală și socială prin dobândirea unei culturi a efortului fizic și intelectual; 

8.    – elevii să-și însușească un set de valori individuale și sociale care să le asigure 
competența în susținerea propriilor opțiuni, în înțelegerea modului în care mediul 
social  influențează ideile proprii și comportamentul, situațiilor care să asigure  nu numai 
realizarea unor planuri personale, ci și motivarea continuă. 

 Pentru anul şcolar 2022-2023, oferta noastră este:  

- 9 Săli de clasă modernizate,dotate cu videoproiector si laptop;  

3 Sali  de clasa   pentru gradinita cu program normal ; 

- bibliotecă (cu aproximativ 4400  volume şi sală de lectură);  

- contabilitate;  

- secretariat;  

- sală de sport;  

- teren de sport - gazon artificial 
 
 
 
 
 



 Îndrumă şi coordonează activitatea elevilor un număr de 23 de cadre didactice:  
-  3 profesori învăţământ  preşcolar  
- 5 profesori învăţământ primar;  

- 15 profesori  

 
Oferta curriculara 
urmareste  ca si in anul scolar 2021-2022 sa utilizeze cu maxim de randament resursele 
material si umane in scopul de a raspunde nevoilor si intereselor elevilor si parintilor prin;: 

-existenta unui curriculum nucleu apilcat creator ,conform metodologiei in vigoare; 
-programe CDS elaborate de cadrele didactice in functie de optiunile elevilor; 
-existenta unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii 
sociale defavorizate; 
-aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor ; 
-pregatirea suplimentara a elevilor pentru examene si concursuri; 
-existenta unor activitati extracurriculare attractive. 

Oferta extracurriculară 

1.    Extinderea activităților instructive – educative in spațiul extrașcolar; 

2.    Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea 

performanței; 

3.    Organizarea de excursii tematice de 1 – 2 zile și de tabere școlare; 

4.    Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

5.    Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii 

6.    Organizarea unor manifestări științifice și artistice de Ziua Scolii; 

7.    Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate; 

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 

Clasa pregatitoare –Traistuta fermecata; 

Cls I-Matematica distractiva; 

Clasa aII a-Caligrafie- Sa scriem corect si frumos; 

Clasa aIII a-Literatura pentru copii-teatru scolar 

Clasa a IV a-Matematica distractiva 

Clasa a V a-Le francais par la chanson 



Clasa a VI a-Lumea povestilor 

Clasa a VII a-Le tour de France 

Clasa a VIII a-Textul literar 

METODOLOGIA DE SELECTIE 

1. stabilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea CDS in CA al scolii; 

2. stabilirea optionalelor in cadrul sedintelor de comisii si inmanarea lor Comisiei pentru 

curriculum; 

3. prezentarea CDS in cadrul CP; 

4. prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate; 

5. avizarea de catre ISJ Prahova a ofertei curriculare a scolii; 

6. promovarea ofertei in scoala si in comunitate . 

MODALITATI DE EVALUARE 

 probe scrise/orale 

 referate 

 portofolii 

 expozitii 

 prezentari PPT 

 

RESURSE UMANE 

 Personal didactic calificat si competent; 

 Personal didactic auxiliar si nedidactic competent si calificat 

 Relatiile interpersonale existente favorizeaza crearea unui climat educational 

deschis ,stimulativ; 

 Dorinta profesorilor si a elevilor de a realiza colaborari cu alte unitati ; 

 Implicarea activa a elevilor in activitati instructiv-educative 

 

RESURSE MATERIALE 
Sălile de clasă sunt spaţioase, au un aspect plăcut, ergonomic, cu iluminare şi încălzire 

corespunzătoare 

        Sală de sport modernă 

        Teren de sport multifuncţional 

        Sprijin din partea Consiliului Local privind alocarea de fonduri 

 

 



 


