Oferta educațională și oferta curriculară 2017-2018
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, comuna Ceptura – PJ
CLASA PREGĂTITOARE – 2clase
CLASA a V- a – 2clase





ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Rotari, comuna Ceptura – STRUCTURĂ
GPN Ceptura – STRUCTURĂ – 3grupe
GPN Șoimești – STRUCTURĂ – 1grupă
GPN Rotari – STRUCTURĂ – 2grupe

Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu”, comuna Ceptura, precum și
structurile din subordine, prezintă o ofertă curriculară diversificată, atractivă, de
calitate.
Oferta are drept scop, atingerea standardelor de învăţare şi promovare a
valorilor europene, într-un climat de siguranţă fizică şi psihică adecvat
desfășurării unui proces educațional de calitate.
Sunt propuse activităţi şcolare, extraşcolare și extracurriculare diverse, care
pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi pot contribui la
formarea acestora ca și personalități echilibrate şi armonioase.
Oferta curriculară urmăreşte ca, în fiecare an şcolar să se folosească
resursele umane şi materiale ale școlii cu randament maxim pentru a răspunde
nevoilor şi intereselor beneficiarilor direcți și indirecți ai actului educațional.
CDȘ-ul constituit la nivelul unităților școlare de pe raza localității a avut în
vedere:
 Opţiunile elevilor;
 Propunerile părinților;
 Aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic
informativ-formativ;
 Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în
vigoare;
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri școlare de
specialitate, olimpiade.

Obiectivele urmărite sunt următoarele:
 Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară
de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
 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;
 Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor
specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate astfel încât
fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii,
experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului
reciproc;
 Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea
proprie, printr-un sistem coerent de evaluare;
 Cultivarea respectului pentru puncte 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.
Comisia pentru curriculum constituită la nivelul unității școlare cu PJ a
elaborat schemele orare în conformitate cu planurile cadru în vigoare.

Structura CDȘ - TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, comuna Ceptura – PJ
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Rotari, comuna Ceptura – STRUCTURĂ
 GPN Ceptura - STRUCTURĂ
 GPN Șoimești - STRUCTURĂ
 GPN Rotari - STRUCTURĂ

Promovarea ofertei curriculare se realizează astfel:






Cu ajutorul pliantelor realizate de școală
Prin intermediul site-ului școlii - www.scoalaceptura.info
Prin mijloace de socializare media de tipul facebook.com
„Zilele școlii” – ultima săptămână din luna martie
„Ziua porților deschise” prilejuiește atât o prezentare a ofertei curriculare
din anul școlar respectiv, cât și o modalitate de consultare a opțiunilor
viitorilor/potențialilor elevi pentru următorul an școlar
 Revista școlii, ÎMPREUNĂ REUȘIM este o altă modalitate de promovare a
ofertei curriculare, cu implicarea directă a elevilor în realizarea ei

