
  

 

 

 

OFERTA 

EDUCAŢIONALĂ 
      

 

 

 
Motto: 
 

”Educația este darul cel mai de preț pe care îl putem oferi unui copil!  

Ea îi deschide toate porțile afirmării și îl face fericit pe parcursul întregii 

vieți.” 

 

 

   “Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, 

    nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 
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ARGUMENT 
 

 Activităţile extraşcolare prezintă unele trăsături ce se referă la conţinutul şi tematica 

activităţilor, la durata lor,  la strategiile didactice utilizate, precum şi la formele de organizare 

a muncii. 

Conţinutul plăcut, interesant şi atractiv al diverselor tipuri şi forme de activităţi 

desfăşurate in şcoalaă precum şi ambianţa oferită, determină participarea tot mai numeroasă a 

copiilor dornici şă-şi manifeste aptitudiniile şi imaginaţia creatoare în diferite domenii de 

activitate şi să-şi pună în practică propriile lor iniţiative şi proiecte sub îndrumarea 

profesorilor. 

În consecinţă, activitatea extracurriculară reprezinta spaţiul aplicativ care permite 

transferul si aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor 

omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, relizându-se astfel o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă şi cea comportamentala. 

 

VIZIUNE 

 
            Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea şcolii s-a centrat, 

raportându-ne la urmatoarele domenii: 

▪ Curriculum: 

-obţinerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; 

-stimularea performanţelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii elevilor, 

formarea capacităţii intelectuale, stimularea motivaţiei învăţării, asimilarea tehnicilor de 

muncă intelectuală; educaţia în sprijinul valorilor societăţii noastre. 

▪ Resurse material-financiare: 

-continuarea informatizării prin extinderea reţelei de calculatoare şi conectarea la Internet. 

 



  

▪ Resurse umane: 

-elevul trebuie să găsească în şcoală un al doilea camin, care să-i ofere nu numai cunoştinţele 

necesare trecerii într-o treaptă superioară a învăţământului, ci şi un cadru propice dezvoltării 

personalităţii lor ca viitori cetăţeni, capabil să facă faţă cerinţelor contemporane; 

-stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecţionării, ci şi prin implicarea lor în 

actul decizional, responsabilizarea acestora. 

▪ Relatii comunitare: 

-creşterea prestigiului şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, participarea  şi 

obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri. 

 

MISIUNE 
 

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbarilor sociale. Dar şi pentru activarea 

acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăţi echitabile bazată pe cunoaştere. În acest scop, şcoala noastră îşi propune să dezvolte 

o cultură orgaziţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de 

educatori, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de 

învăţare. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi 

tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. 

Învăţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. 

CDŞ-ul trebuie să se anexeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea 

internetului, educaţie ecologică etc). 

 

Deviza noastră este : 

 

”NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ , ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ!”. 

 

 

 



  

 

 ŢINTE STRATEGICE 

 
• atingerea standardelor educaţionale de către elevi; 

• formarea continuă a calităţii resurselor umane; 

• păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale; 

• dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare; 

• dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare. 

 

 

Oferta curriculară urmăreşte ca şi în anul şcolar 2021/2022 să folosească cu 

randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor 

elevilor 

şi părinţilor, prin: 

➢ Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

➢ Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor; 

➢ Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din 

medii sociale defavorizate; 

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

didactic informativ-formativ; 

➢ Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

➢ Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

➢ Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ŞCOLII: 

❖ Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de 

pefecţionare şi formare continuă; 

❖ Organizarea de activităţi de instruire sişconsiliere pentru elaborarea de programe de 

opţional competitive; 

❖ Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor; 

❖ Depistarea, dezvoltarea şi cultivarea talentelor; 



  

❖ Cultivarea capacităţii creative a elevilor; 

❖ Educarea elevilor pentru mediu; 

❖ Dezvoltarea toleranţei. 

FINALITĂŢILE SCOLII 

✓ Definirea personalităţii şcolii în cadrul comunităţii locale; 

✓ Elaborarea de programe CDS competitive, atractive; 

✓ Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, în vederea realizării unei opţiuni 

profesionale corecte; 

✓ Dezvoltarea unei motivaţii interne a învăţării; 

✓ Valorificarea instruirii în contexte şi situaţii nou-create; 

✓ Formarea unei personalităţi complexe, adaptabile la condiţiile actuale ale societăţii; 

✓ Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a relaţiilor interpersonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

OFERTA CURRICULARĂ 2021/2022 
 

Lista opţionalelor pentru anul şcolar 2021/2022: 

 

Învăţământ preşcolar: 

Denumirea opţionalului Felul 

opţionalului 

Grupa  

❖ Povestim, ne jucăm și engleza 

învățăm! 

CDŞ Mare 

❖ Sunete fermecate CDŞ combinată 

❖ Împrietenirea cu emoțiile CDŞ combinată 

 

Învăţământ primar: 

Denumirea opţionalului Felul 

opţionalului 

Clasa 

❖ Banii pe înțelesul copiilor CDŞ III 

❖ Educaţie pentru sănătate CDŞ III-IV 

 

Învăţământ gimnazial: 

Denumirea opţionalului Felul 

opţionalului 

Clasa 

❖ Geografia și științele în 

societatea cunoașterii 

CDŞ V-VI 

❖ Creative English CDŞ VI 

❖ Istoria secuilor CDȘ VII-VIII 

 

METODOLOGIA DE SELECŢIE 
 

➢ Stabilirea criteriilor de selecţie pentru întocmirea CDS în Consiliul de 

administraţie al şcolii; 

➢ Stabilirea opţionalelor în cadrul şedinţelor de catedră şi înmânarea lor 

Consiliului pentru curriculum; 

➢ Prezentarea C.D.S.-urilor în cadrul Consiliului Profesoral; 

➢ Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate; 

➢ Avizarea de către ISJ a ofertei curriculare a şcolii; 

➢ Promovarea ofertei în şcoală şi comunitate; 



  

 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

• Probe scrise, orale, practice; 

• Referate; 

• Portofolii 

• Expoziţii 

• Prezentari Power-Point 

 

RESURSE UMANE 

 

✓ Personal didactic calificat şi competent; 

✓ Personal didactic auxiliar şi nedidactic competent şi calificat; 

✓ Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis,stimulativ; 

✓ Dorinţa profesorilor şi elevilor de a realiza colaborări cu alte unitati din Ilfov; 

✓ Implicarea activă a elevilor în activităţi instructiv-educative. 

 

 RESURSE MATERIALE: 

 

✓ Sălile de clasă sunt spaţioase, au un aspect plăcut, ergonomic, cu iluminare şi 

încălzire corespunzătoare; 

✓ Sprijin din partea Consiliului Local privind alocarea de fonduri; 

 

 

 

 

 

 

 


