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 Școala Gimnazială Slobozia este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a 

funcționa ca o structură eficientă, echitabilă pentru fiecare copil, dincolo de apartenența lui la un 

grup etnic sau religios diferit. Misiunea Școlii Gimnaziale Slobozia este de a promova o 

pregătire de calitate, bazată pe formarea caracterului, stimularea creativităţii, acceptarea 

diversităţii etnice, culturale şi individuale într-un mediu deschis, prietenos, tolerant, care asigură 

egalitatea de șanse, în vederea integrării tuturor elevilor în viaţa comunităţii. Şcoala Gimnazială 

Slobozia îşi propune ca, alături de 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. 

 

1. Oferta curriculară 

 

 Comisia pentru curriculum al școlii a elaborat oferta educațională pornind în primul rând 

de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare 

ciclu. Aceste obiective au fost stabilite în urma unei analize detaliate privind specificul fiecărui 

ciclu de învățământ, raportându-le atât la nevoile de formare și de dezvoltare ale elevilor, cât și la 

competențele variate în procesul instructiv-educativ ale cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ. Totodată, în realizarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021 s-a ținut 

cont și de specificul zonei și al comunității din care provin elevii și mai ales și de fenomenul de 

remigrație care este din ce în ce mai prezent în școala noastră. 

 OBIECTIVE: 

I. Învățământul preșcolar 

Obiectivele curriculumului preșcolar sunt formulate pe domenii experienţiale: 

1. Domeniul Limbă și Comunicare: 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 

structurilor verbale orale;  

- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;  

- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;  



- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de 

limbajul scris. 

2. Domeniul Om și Societate: 

- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;  

- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi;  

- Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă); 

- Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii; 

- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;  

- Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific. 

 

3. Domeniul estetic și creativ: 

- Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din 

mediul înconjurător; 

-  Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;  

- Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;  

- Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;  

 

4. Domeniul psihomotric: 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitaraplicative;  

- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însuşite;  

- Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate. 

 

 5. Domeniul Științe: 



- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice, a capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, 

cifre, unităţi de măsură, figuri geometrice, precum şi a capacităţii de rezolvare de situaţii 

problematice, prin achiziţia de strategii adecvate; 

- Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale, utilizarea 

unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi mediul înconjurător; 

- Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în 

vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 

 

II.  Învățământul primar 

• Asigurarea educației elementare pentru toți copiii; 

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

• Înzestrarea elevului cu diverse cunoștințe, capacități, aptitudini care să stimuleze raportarea 

efectivă și creativă   la mediul social și natural, să permită continuarea educației; 

• 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; 

• 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. 

 

III.       Învățământul gimnazial 

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

• Formarea și 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. 

• Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie; 



• 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. 

 

FINALITĂȚI: 

1. Educaţia timpurie 

 

• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propus 

şi de  trebuinţele sale, sprjinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor 

şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare. 

• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive. 

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini ncesare 

acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

2. Învățământul primar și gimnazial 

 

 Rezultatele învățării urmărite în școala noastră sunt în concordanță cu obiectivele 

prezentate mai jos. La sfârșitul ciclului gimnazial, elevii trebuie:  

1. - să demonstreze că au gândire 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 corectă și eficientă a codurilor, 

limbajelor, terminologiei, diferitelor domenii ale cunoașterii; 

3. - să înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități prin participarea activă la 

viața socială a  clasei, a școlii, a comunității locale, prin identificarea drepturilor și 

responsabilităților 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; 



5.   - să dobândească și să  demonstreze capacitatea de lucru în echipă, capacitatea de a 

respecta opinia fiecăruia; 

6.     - 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); 

7.    - să cunoască, să înțeleagă și să utilizeze tehnologiile folosite în viața cotidiană, să 

înțeleagă, să perceapă consecințele dezvoltării științei și tehnologiei asupra omului și a mediului 

înconjurător; 

8.    - să-și dezvolte capacitățile de investigare, să-și valorifice propria experiență prin 

deprinderea, formarea unei conduite de muncă intelectuală, 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; 

9.    - 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.  

 Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic 

al zonei în care se află școala, de la situația familiilor elevilor și atitudinea acestora față de 

școală, de la resursele umane și materiale ale școlii, consiliul profesoral a propus un pachet de 

activități opționale în alcătuirea căruia s-a ținut cont și de opțiunile elevilor și părinților. 

 

2. Ținte 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. 

 



3. Dotarea școlii 

 

Clădiri:  Școala Primară Schitu Stavnic (structură) 

  Școala Gimnazială Slobozia (cu personalitate juridică) 

  Școala Primară Slobozia (structură) 

        

- săli de clasă pentru activități zilnice - 19 

- cabinete informatică – 2, cu 53 calculatoare ; 

- bibliotecă; 

- teren de sport pentru fotbal, handbal. 

 ⁎⁎⁎ Dotarea cu mijloace de transport – 1 microbuz transport elevi 

⁎⁎⁎ Dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare 

Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare sunt în conformitate cu planul de şcolarizare  

prognozat şi cu oferta educaţională. 

⁎⁎⁎ Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare 

- Funcţionarea conexiunii la Internet 

- Utilizarea Internetului în scop educativ 

- Utilizarea tehnologei informatice şi de comunicare pentru înregistrarea şi evidenţa 

documentelor, comunicare internă şi externă. 

 

4. Resurse umane 

• 32 cadre didactice din care: 25 cadre didactice titular, 6 cadre didactice suplinitoare calificate și 

1 cadru didactic suplinitor necalificat; 

• 4 angajați personal didactic auxiliar din care: 1 secretar, 1 contabil și 2 mediatori școlari; 

• 7 angajați personal nedidactic din care: 1 șofer microbuz elevi, 4 personal curățenie și 2 

fochiști.    



 

5. Organizarea învăţământului - Formaţiunile de studiu 

 

 

Învățământ preșcolar 

 

 

Nr. 

 

crt. 

 

Locația 

 

Grupa 

 

Nr. 

grupe 

1 Școala Primară Schitu Stavnic Grupa 

mixtă 

1 

2 Școala Gimnazială Slobozia Grupa 

mixtă 

1 

3 Școala Primară Slobozia Grupa 

mixtă 

1 

TOTAL 3 



Învățământ primar și gimnazial 

 

 

Nr. 

 

crt. 

 

Locația 

 

Clasa 

 

Nr. clase 

1. Școala Primară Schitu Stavnic Pregătitoare +I 1 

2. Școala Primară Schitu Stavnic Clasa III 1 

3. Școala Primară Schitu Stavnic Clasa II+IV 1 

4. Școala Primară Slobozia Pregătitoare 1 

5. Școala Primară Slobozia Clasa I 1 

6. Școala Primară Slobozia Clasa a II-a 1 

7. Școala Primară Slobozia Clasa a III-a 1 

8. Școala Primară Slobozia Clasa a IV-a 1 

9. Școala Gimnazială Slobozia Pregătitoare + IV 1 

10. Școala Gimnazială Slobozia Clasa I 1 

11. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a II-a 1 

12. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a III-a 1 

13. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a V-a 2 

14. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a VI-a 2 

15. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a VII-a 2 

16. Școala Gimnazială Slobozia Clasa a VIII-a 2 

TOTAL 20 



6. Curriculum la decizia școlii 

 

                                            DISCIPLINE OPȚIONALE AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

opționalului 

Tipul 

opționalului/ 

Aria 

curriculară 

Clasa Nr.ore pe 

săptămână 

Școala Cadrul didactic 

1 Compoziții 

de 

elemente 

grafice 

Integrat 

Arte și 

Tehnologii 

V-A, B 1 Șc. 

Gim. 

Slobozia 

Crivoi Maria V-

A, B 

2 Istoria 

Iașului 

Om și 

societate 

VI-A 1 Șc. Gim. 

Slobozia 

Lazăr Cătălina 

3 Istoria și 

tradiția 

rromilor 

Om și 

societate 

VI-B 1 Șc. Gim. 

Slobozia 

Lazăr Cătălina 

4 Educație 

pentru 

sănătate 

Matematică 

și științe 

VII A 1 Șc. 

Gim. 

Slobozia 

Apostol Maria 

Dorina 

5 Educație 

pentru 

sănătate 

Matemati

că și științe 

VII B 1 Șc. 

Gim. 

Slobozia 

Apostol Maria 

Dorina 

6 Arta 

cuvântului 

Limbă și 

comunicare 

VIII 

A 

1 Șc. 

Gim. 

Slobozia 

Carcea Coculeana 

7 Arta 

cuvântului 

Limbă și 

comunicare 

VIII

B 

1 Șc. 

Gim. 

Slobozia 

Pricop Claudia 

Alice 



⁎⁎⁎ Limbile străine care se studiază în scoală: 

 

 limba franceză (L1) 

 

 limba engleză (L2) 

 

 

 

7. Oferta extracurriculară 

 

1. Extinderea activităților instructiv - educative în spațiul extrașcolar; 

2. Organizarea de programe și pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar, pentru 

olimpiade, concursuri și pentru examenele de evaluare national; 

3. Organizarea de excursii tematice; 

4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

5. Organizarea de serbări, concursuri; 

6. Organizarea unor manifestări științifice și artistice cu ocazia sărbătoririi zilelor semnificative din calendarul 

educativ (Ziua Educației, Ziua Învățătorului, Ziua Limbilor Europei, Ziua Toleranței, Ziua Nonviolenței 

etc); 

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

 

8. Proiecte și parteneriate:  

1. Proiect de parteneriat strategic Erasmus + READING, R-Realistic, E-Enthusiastic, A-Attractive, D-

Different, I-Independent, N-Nowadays, G-Generation (2019-2021, ciclul primar) 

2. Proiect de parteneriat strategic Erasmus + FRIENDS, Fair-play, Responsible, Inclusive, Emphatetic, 

Non-violent and Dedicated School (2020-2022, ciclul gimnazial) 

3. Parteneriate cu autoritățile locale (Poliția Locală Voinești, Primăria și Consiliul Local al comunei 

Voinești, reprezentanți ai cultelor religioase locale etc.) 

         4. Proiect POC ‘’ Școala online – o șansă pentru fiecare’’ (achiziționare materiale informatice necesare 

pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ în mediul online). 

 

Responsabil comisie Curriculum, 

         Prof. Crivoi Maria 


