Oferta educaţională
pentru anul școlar 2017-2018
Școala Gimnazială Ghindeni își definește misiunea de a oferi,
de a consolida şi de a asigura o educaţie de calitate europeană,
astfel încât elevii să fie capabili să se integreze în nivelurile
superioare de învățământ și pe piaţa muncii, caracteristică unei
societăți dinamice.
Oferta curriculară
Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educaționala pornind în primul rând
de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ.

Obiective
I.
Invățământul preșcolar
Obiectivul fundamental al educatiei prescolare este de a permite
fiecarui copil sa-si urmeze drumul personal de crestere si dezvoltare,
oferindu-i suport pentru:







Dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a copilului, in functie de
ritmul propriu si detrebuintele sale
Formarea autonoma si creativa a acestuia;
Dezvoltarea capacitatii lui de a intra in relatie cu ceilalti
c o p i i , c u a d u l t i i s i c u m e d i u l inconjurator
Dobandirea de cunostinte, deprinderi, atitudini si conduite noi;
Descoperirea propriei identitati si formarea unei imagini de sine pozitive;
Dobandirea de cunostinte, capacitati, deprinderi si atitudini necesare
activitatilor viitoaredin scoala;

II.
Învățământul primar
 Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;
 Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;
 Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacități, abilități care să stimuleze
raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită
continuarea educației.
III.






Învățământul gimnazial
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 unei învățări la nivelul
învățământului european.

Finalități
– dezvoltarea gandirii creative (evaluarea, utilizarea unor strategii proprii pentru
evaluarea problemelor, a diferitelor situații în contexte sociale diferite); – 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;

– 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.

Îndrumă şi coordonează activitatea elevilor un număr de 17 cadre
didactice:
- 2 profesori învăţământ preşcolar, gradulI
- 4 profesori învăţământ primar, gradulI
- 11 profesori cultura generală
Toate cadrele didactice participă la activități de perfecționare în specialitate și în
pedagogie, participă activ la organizarea și desfășurarea de activități cu caracter
european în cadrul proiectului Erasmus+ ”The New Educations in Promoting Skills”.
A. Activităţi instructiv-educative desfășurate în cadrul curriculumului
nucleu:
- Limbă şi comunicare – limbi străine – Franceza, Engleza
- Matematică, ştiinţe și tehnologii
- Om şi societate
- Arte
- Educaţie fizică şi sport
Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socioeconomic 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 elevilor și părinților un pachet de activități opționale în alcătuirea
căruia s-a ținut cont și de opțiunile elevilor și părinților:
B. Activităţi instructiv-educative desfășurate în cadrul curriculumului la
decizia școlii:
- Micii pietoni - grupa mică – gradiniță;
- Vreau să cresc sănătos - grupa mare - gradiniță
- Play and learn – clasa pregătitoare, clasa I
- Magia numerelor – clasa a II-a
- Educație pentru sănătate - clasa a III-a
- În lumea poveștilor – clasa a IV-a
- Educație pentru sănătate - clasa a V-a
- Inițiere în utilizarea calculatorului – clasele VI-VIII
- Dans sportiv – clasa a VIII-a

C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:
- Activităţi cultural-artistice;
-Parteneriate - gradinița cu școala
- școala cu biblioteca
- cu Biserica Ghindeni
- cu părinții elevilor claselor V-VIII
- cu Poliția locală Ghindeni
- cu Primăria Ghindeni
- cu Muzeul Olteniei
- cu CJRAE Dolj
- Parteneriate cu liceele din județ în vederea orientării școlare și
profesionale a elevilor
- Parteneriat european Erasmus+ ”The new educations in
promoting transversal skills” – România, Polonia, Turcia, Croația, Italia,
Spania, Belgia
- Concursuri școlare;
- Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate
- Simpozionul internaţional EUROPA PRIN JOC
- Expoziţii;
- Excursii;
D. Activităţi de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură
E. Activităţi de remediere și recuperare a materiei

Resurse materiale
- cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative,
- 8 săli de clasă în şcoală şi 2 săli de clasă la grădiniţă,
- 1 cabinet de informatică dotat cu 15 calculatoare,
- 1 laborator fizică-chimie,
- sală pentru gimnastică,
- sală pentru proiecte educative
- grup sanitar în interiorul școlii și grădiniței,
- mijloace audio-vizuale,
- materiale didactice diverse.
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