
OFERTA EDUCAȚIONALĂ A
“……………………………………………………………….”
ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Avizat în CP din………………………..
Aprobat în CA din…………………………….
Motto:

“Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. 
Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.”

Anatole France

Şcoala  Gimnazială  „…………………………………….,,face  parte  din  unităţile  de
învăţământ  din judeţul ……………………şi are rolul de a educa elevii  din această
comună, de a-i îndruma şi pregătii pentru viaţă.

Şcoala are în componenţă elevi astfel:

· Grădiniţa cu Program Normal / Prelungit………………………….

· Şcoala Primară / Gimnazială …………………………………

Şcoala dispune în acest moment de …………… corpuri. În cadrul şcolii funcţionează şi un
cabinet de informatică dotat cu ………. calculatoare, unde cursurile de TIC sunt susţinute de
un profesor calificat.

ARGUMENT

Şcoala noastră are o ofertă educaţională diversificată să asigure un nivel maxim de educaţie
pentru fiecare elev prin:

· formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie,
· organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate,

desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi
artistice,  culturale,  sportive  şi  de  a  lucra  cu  o  varietate  de  materiale,  resurse  şi
echipamente

· încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un
sistem coerent de evaluare



· cultivarea respectului  pentru punct de vedere şi idei diferite în cadrul unor strategii
didactice de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii, prin utilizarea metodelor
activ-participative

· crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simtă în siguranţă
fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria formare.

Oferta  educaţională  include  activităţi/  discipline  în  cadrul  curriculumului  la  decizia  şcolii
(integrat ), activităţi extracurriculare şi activităţi extraşcolare (concursuri, competiţii, activităţi
culturale, artistice, sportive şi recreative).  Activitatile extrascolare prezinta unele trasaturi ce
se refera la continutul si tematica activitatilor, la durata lor,  la strategiile didactice utilizate,
precum si la formele de organizare a muncii.

Continutul placut, interesant si atractiv al diverselor tipuri si forme de activitati desfasurate in
scoala, precum si ambianta oferita, determina participarea tot mai numeroasa a copiilor dornici
sa-si manifeste aptitudiniile si imaginatia creatoare in diferite domenii  de activitate si sa-si
puna in practica propriile lor initiative si proiecte sub indrumarea profesorilor.

In consecinta, activitatea extracurriculara reprezinta spatiul aplicativ care permite transferul
si aplicarea cunostiintelor, abilitatilor, competentelor dobandite in sistemul de invatamant. Prin
formele  sale  specifice,  activitatea  extrascolara  dezvolta  gandirea  critica  si  stimuleaza
implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al
asumarii responsabilitatilor sociale, relizandu-se astfel o simbioza lucrativa intre componenta
cognitiva si cea comportamentala.

VIZIUNE

Dorind o viziune dinamica, stiintifica, pragmatica, viziunea scolii s-a centrat, raportandu-
ne la urmatoarele domenii:

Curriculum:

-obtinerea unor rezultate competitive asigurand calitatea procesului instructiv-educativ;
-stimularea  performantelor  individuale  ale  elevilor,  dezvoltarea  personalitatii  elevilor,
formarea  capacitatii  intelectuale,  stimularea  motivatiei  invatarii,  asimilarea  tehnicilor  de
munca intelectuala;
-educatia in sprijinul valorilor societatii noastre.

Resurse material-financiare:

-continuarea informatizarii prin achiziția de tablete pentru fiecare elev (cu conectare la
internet, cu sprijinul UAT ), respectiv laptopuri pentru cadre didactice.

Resurse umane:

-elevul trebuie sa gaseasca in scoala un al doilea camin, care sa-i ofere nu numai cunostintele

necesare trecerii intr-o treapta superioara a invatamantului, ci si un cadru propice dezvoltarii

personalitatii lor ca viitori cetateni, capabil sa faca fata cerintelor contemporane;



-stimularea cadrelor didactice nu numai in vederea perfectionarii, ci si prin implicarea lor in
actul decizional, responsabilizarea acestora.

Relatii comunitare:

-cresterea prestigiului scolii prin colaborarea cu parteneri direct interesati, participarea  si

obtinerea unor rezultate la activitatile propuse se catre parteneri.

MISIUNE

Şcoala  îşi  propune  ca  împreună  cu  comunitatea  locală  să  asigure  elevilor  condiţii
optime de învăţare, să dezvolte competenţe şi capacităţi de comunicare eficientă şi să formeze
atitudini  necesare  integrării  şi  adaptării  la  schimbări  într-o  societate  democratică  ale  cărei
valori sunt spiritul de iniţiativă, asumarea răspunderii şi respectarea legilor.

Misiunea asumata de lege este de formare, prin educatie, a infrastructurii mentale a
societații romanesti, in acord cu noile cerinte, derivate din statutul Romaniei de tara membra a



Uniunii Europene si din functionarea in contextul globalizarii,  si de generare sustenabila a
unei resurse umane nationale inalt competitive, capabila sa functioneze eficient in societatea
actuala si viitoare.

O deosebită preocupare a şcolii este de a oferi un sistem de educaţie şi formare atractiv
şi incluziv cu profesori înalt calificaţi, metode inovative de învăţare, o relevantă ridicată faţă
de piaţa muncii şi parcursuri pentru educaţie şi formare continuă. 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,
sport, dans etc).

Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil

educaţiei,  bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase,

ecologice, astfel încât fiecare elev s ă beneficieze de şansa de a fie educat ca un bun cetăţean

european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană. 

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.



OPŢIUNILE STRATEGICE ALE ŞCOLII:

 Asigurarea unui program corespunzător de educaţie şi formare pentru elevi;

 Stimularea  creativităţii  tuturor  factorilor  implicaţi  în  elaborarea
proiectului curricular şi extracurricular;

 Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi a condiţiilor
pentru obţinerea fondurilor extrabugetare;

 Formarea continuă a personalului din unitate

Întocmit, 
Coordonator proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,

Înv. Cîmpeanu Ana

Avizat, 
Director,
Prof. Soare Anda


