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NR.1307/09.09.2022 

OFERTA EDUCATIONALA 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

1. Oferta de școlarizare 

 

Școala Gimnazială nr 1 Brașov școlarizează copii, cu vârsta de regulă între 6 și 16 ani, pentru: 

- învățământ primar: clasa pregătitoare și clasele I-IV; 

- învățământ gimnazial: clasele V-VIII. 

Pentru  anul școlar 2022-2023, conform planului de școlarizare, aprobat prin hotărârea Consiliului de 

administrație, oferta de școlarizare pentru grupele/clasele de început  este următoarea: 

- 6 clase pregătitoare 

- 4 clase de a V-a 

(în total 23 clase primare și 15 gimnaziale)  

 

2. Oferta curriculară 

 

Este definită de schema orară și de curriculum la decizia școlii (CDS).  

Schema orară este modalitate concretă prin școlile își alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în 

trunchiul comun și orele stabilite pentru CDS în documentele de politică educațională (planurile cadru). 

Acestea din urmă reflectă parcursul de învățare pe care școală îl oferă copiilor pe durata unui nivel  de 

învățământ, precizând disciplinele obligatorii studiate de elevi pe parcursul fiecărui an școlar (trunchiul 

comun)  și numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum și numărul de ore care pot fi alocate 

disciplinelor opționale (curriculum la decizia școlii).  

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Brașov are  o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure 

atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi 

psihică. 

Oferta curriculară  urmărește, ca în fiecare an școlar, să se 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 creativ, conform metodologiei în vigoare; 

- programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;  

- aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ- formativ; 

- pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 
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- desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive; 

Oferta educațională s-a elaborat pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de 

învățământ, care se pot concretiza pentru fiecare nivel dupã cum urmează: 

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PRIMAR urmărește: 

• Asigurarea educatiei elementare pentru toti copiii; 

• Formarea personalitatii copiilor in functie de nivelul si ritmul lor de dezvoltare;  

• Inzestrarea elevului cu cunostinte, capacitate, abilitati care sa stimuleze raportarea ef ectiva si 

creativa la mediul social si natural, sa permita continuarea educatiei. 

  

2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL urmărește: 

• Formarea la elevi a capacitatii de a comunica eficient în situatii reale;  

• Formarea si dezvoltarea capacitatii de adaptare si integrare în comunitate; 

• Formarea atitudinilor de toleranta, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;  

• Asigurarea unei orientari scolare si profesionale optime, tinand cont de aspiratiile si aptitudinile 

elevilor; 

• Formarea capacitatilor si a motivatiilor necesare învatarii in conditiile unei societati in schimbare. 

 

Rezultatele învățării urmărite în școala noastră la sfârșitul ciclului gimnazial sunt în concordanță cu 

obiectivele urmatoare: 

 

– elevii să demonstreze că au gandire creativa (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 corectă și eficientă a codurilor, limbajelor, 

terminologiei, diferitelor domenii ale cunoașterii; 

– să înteleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunități prin participarea la viața socială a clasei, a 

școlii, a comunității locale, să identifice drepturile și responsabilitățile care le revin în calitate de membrii 

ai comunității școlare și ai țării; 

– să-și însușească și să demonstreze capacitatea de adaptare la diferite situatii prin folosirea unui limbaj 

corect si instrumente variate în transmiterea ideilor, experientelor, sentimentelor, sa dobandeasca si sa 

demonstreze capacitatea de lucru în echipa, capacitatea de a respecta opinia fiecãruia; 

– să participe constient la construirea unei vieti de calitate prin formarea, dezvoltarea spiritului de prietenie, 

toleranta, responsabilitate, formarea deprinderilor pentru o viata sanatoasa, echilibrata; cunoasterea 
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mediului inconjurator si necesitatea protejarii acestuia; cultivarea sensibilitatii fata de valorile estetice si 

artistice; cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, drepturilor  omului;  

– să cunoasca , să inteleaga și să utilizeze tehnologiile folosite în viața cotidiană, să înteleagă, să perceapă 

consecințele dezvoltarii știintei și tehnologiei asupra omului și a mediului inconjurator; 

– să-și dezvolte capacitatile de investigare, să-și valorifice propria experienta prin deprinderea, formarea 

unei conduite de munca intelectuală, a capacității de explorare a realitatii inconjuratoare si adaptare la 

aceastã realitate, formarea dorintei de realizare personala si sociala prin dobandirea unei culturi a efortului 

fizic si intelectual; 

– elevii să-și însușească un set de valori individuale si sociale care să le asigure competenta in sustinerea 

propriilor optiuni, in intelegerea modului în care mediul social  influenteaza ideile proprii si 

comportamentul, situatiilor care sa asigure  nu numai realizarea unor planuri personale, ci si motivarea 

continua. 

Evaluarea elevilor la CDS: 

Raportat la secventa evaluare a demersurilor didactice, se vor urmari atât evaluarea de proces, cât si cea a 

rezultatelor finale (proiecte pe grupe, portofolii individuale, jurnal de calatorie, machete, planse, prezentári 

PPT, referate, eseuri), modificarile comportamentale si dezvoltarea capacitatilor de autoevaluare si. 

implicit, a competentei de a nvãta sá inveti. Evaluarea va insoti procesul de instruire la fiecare moment sau 

etapã. 

Evaluarea elevilor se va realiza prin raportare la competentele specifice ale temelor si va presupune 

metode complementare, care sã surprindã caracteristica interdisciplinaritâtii si urmarind evidentierea 

integrárii esentialului in contexte practice, achiziti ile elevilor dovedindu-si utilitatea n raport cu 

responsabilizarea lor asupra calitatii propriei vieti si a mediului înconjurator. Evaluarea va fi centratã pe 

strategiile specifice pe care elevii le folosesc in rezolvarea problemelor, identificându-se acelea care 

provoacã o dezvoltare continuã a eficientei si sunt ancorate la un anumit domeniu particular de cunostinte 

si deprinderi. 

Procesul de evaluare va imbina formele traditionale cu cele complementare (proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea, evaluarea in perechi, observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevului) si va 

pune accent pe: 

• corelarea direct a rezultatelor evaluate cu competentele specifice vizate de programa scolarã;  

• valorizarea rezultatelor invatarii prin raportarea la progresul scolar al fiecärui elev; 

• utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor scolare;  

• recunoasterea, la nivelul evaluárii, a experientelor de invatare si a competentelor dobândite in contexte 

non-formale sau informale. 
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 Şcoala Gimnazială nr 1 are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea 

standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. 

 O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele 

specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, 

capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă. 

 Schema orară pentru anul școlar 2022-2023: 

- clasele pregătitoare și I-II; 

- clasele III-IV; 

- clasele V-VIII. 

 

Schema orară a fost realizată în strictă concordanță cu:  

 

 

1) OMEN 3590 5 apr. 2016 Plan cadru de învățământ pentru gimnaziu V-VII 

2) OMEN 3.371 12 03 2013 privind aprobarea planurilor cadru inv primar 

3) OMEN 3.371 12 03 2013 Metodologia privind aplicarea planurilor cadru inv primar 
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OFERTA EDUCATIONALA PENTRU CLASELE P-IV 

Anexa 1 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013 

 

ARII DISCIPLINE CLASA 

P 
 

I II III IV 

Limbă și comunicare Limba și literatura română1 5 7 6 5 5 

Limba modernă* 1 1 1 2 2 

Matematică și științe 

ale naturii 

Matematică2 3 

1 

3 

1 

4 4 4 

Științe ale naturii 1 1 1 

Om și societate Istorie - - - - 1 

Geografie - - - - 1 

Educație civică - - - 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 

Educație fizică, sport 

și sănătate 

Educație fizică                                       2       2       2        2       2 

Joc și mișcare                                        -        -        -        1        1 

Muzică și mișcare                                 2        2       2        1       1 

Arte vizuale și abilități practice            2        2       2        2       1 

Dezvoltare personală                            2        1       1        -        - 

Arte 

Tehnologii 

Consiliere și orientare 

Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21 

Curriculum la decizia școlii (discipline opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21 

Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22 

 

1 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română. 

2 La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea 

mediului. 

*Limba modernă studiată poate fi limba engleză sau limba germană 
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OFERTA EDUCATIONALA PENTRU CLASELE V-VIII 

ARIA CURRICULARA/DISCIPLINA   Clasa  V   Clasa  VI  Clasa   VII Clasa  VIII 

   I. Limba si comunicare 9 8 9 8 

   1. Limba si literatura romana 5 4 4 4 

   2. Limba moderna 1* 2 2 2 2 

   3. Limba moderna 2** 2 2 2 2 

   4. Limba latină   1  

   II. Matematica si Stiinte ale naturii 5 8 10 9 

1. Matematica 4 4 4 4 

2. Fizica  2 2 2 

3. Chimie   2 2 

4. Biologie 1 2 2 1 

III. Om si societate 4 4 4 6 

1. Educație civica   1 1 

2. Istorie 2 2 1 2 

3. Geografie 1 1 1 2 

4. Religie 1 1 1 1 

IV. Arte 2 2 2 2 

10.Educatie plastica 1 1 1 1 

11.Educatie muzicala 1 1 1 1 

   V. Educatie fizica si sport 2 2 2 2 

   VI. Tehnologii 2 2 2 2 

  12.TIC 1 1 1 1 

 13.Educatie tehnologica 1 1 1 1 

   VII. Cosiliere si orientare 1 1 1 1 

   VIII. Discipline optionale/discipline integrate 1 1 1 1 

Total ore 26 28 31 31 

 

*Limba modernă 1 studiată poate fi limba engleză sau limba germană 

**Limba modernă studiată poate fi limba engleză , limba germană sau limba franceză 
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Oferta activităţilor educative extraşcolare  

 

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice 

elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să 

trăiască într-o lume modernă şi polivalentă. 

Un curriculum unitar nu poate răspunde singur diversității umane, astfel, fără a nega importanța 

acestuia, devine tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 

de învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității tinerilor, în modelarea și educația 

acestora.  

În Școala Gimnazială nr 1 activităţile extraşcolare vizează în principal extinderea culturii generale a 

elevilor, promovarea spiritului competiţional şi a performanţei înalte, educarea morală şi civică a elevilor, 

colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi alte obiective conforme cu viziunea şi 

misiunea unităţii de învăţământ.   

 

Activităţile extracurriculare pe care școala noastră le propune elevilor, au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, tehnico-aplicativ, sportiv, reacreativ, distractiv, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 

critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 

urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comuni carea 

interculturală etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie școala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de 

cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.   

Activitățile extracurriculare sunt corelate cu cele din cadrul curriculumului la decizia școlii, o parte 

dintre acestea realizându-se în parteneriat cu Primăria Brașov, Poliția, alte unități de învățământ din judeţ .  

 

Propuneri activități: 

1. Extinderea activitatilor instructiv – educative in spatiul extrascolar; 

2. Organizarea de pregatiri suplimentare pentru prevenirea esecului scolar si obtinerea performantei;  

3. Organizarea de excursii tematice de 1 – 2 zile si de tabere scolare; 

4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzica; 

5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme si cu diferite ocazii, sesiuni de 

comunicari stiintifice; 

6. Organizarea unor manifestari stiintifice si artistice de Ziua Scolii-Ziua Porților Deschise 

7. Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;  
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8. Participarea elevilor în activitatii redactionale si publicitare 

9. Sesiuni de comunicări  

 Promovarea ofertei educaţionale 

Oferta educatională este promovată prin mai multe modalități pentru asigurarea accesului  tuturor 

persoanelor interesate, inclusiv oferta de optionale. Astfel oferta poate fi promovata prin cel putin doua 

dintre urmatoarele modalități: 

 - Prezentare pe pagina web a şcolii sau/ și facebook-ul școlii 

- Prezentare prin pliante sau materiale afisate într-un spatiu amenajat 

- Articole in presa locală 

- Participare la târguri de oferte educationale 

- Prezentare in cadrul sedintelor cu părintii pe clasă si in cadrul lectoratelor  

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 si 

materiale ale scolii, consiliul profesoral a propus elevilor si parintilor un pachet de activitati optionale în 

alcătuirea căruia s-a ținut cont si de optiunea elevilor si parintilor. 

Proiectul de discipline opționale pentru anul școlar 2022-2023 este discutat si aprobat în ședința Consiliului 

de administrație . 
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NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

OPŢIONALULUI 
CLASA 

DISCIPLINA/ARIA 

CURRICULARA 

TIPUL 

OPȚIONALULUI 

PROFESORUL 

CARE PREDĂ 

1.  Power point și scratch VA,B TEHNOLOGII     disciplină nouă 
MĂRGINEANU 

CĂTĂLIN 

2.  Internet și Pagini Web VII A TEHNOLOGII disciplină nouă 
MĂRGINEANU 

CĂTĂLIN 

3.  Lectura ca abilitate de viață VIII A, B LIMBĂ SI COMUNICARE disciplină nouă PALCĂU OTILIA 

4.  
Călătorie în jurul lumii-

Capitalele lumii 
VII B OM ȘI SOCIETATE 

disciplină nouă 
FÜLOP MONIKA 

5.  Lectura ca abilitate de viață VIIIC,VD LIMBĂ SI COMUNICARE 
disciplină nouă 

SFINTEȘ PETRA 

6.  Matematică distractivă VI D 
MATEMATICĂ SI 

ȘTIINȚE 
disciplină nouă MUNTEANU 

DIANA 

7.  
Construcții geometrice cu 

rigla și compasul 
VII D 

MATEMATICĂ SI 
ȘTIINȚE 

disciplină nouă OPREA 
ANDREEA 

8.  Să ne distrăm în franceză! VIA,B 
LIMBĂ SI 

COMUNICARE,ARTE,OM 
ȘI SOCIETATE 

Integrat  
LUCA ELENA 

9.  
Călătorie culturală în jurul 

lumii-lumea franceză 
VC 

LIMBĂ SI 
COMUNICARE,ARTE,OM 

ȘI SOCIETATE 

Integrat  
LUCA ELENA 

10.  Sport și sănătate VII C 
ARTE,SPORT 
TEHNOLOGII 

disciplină nouă DUMITRACHE 
MĂDĂLINA 

11.  Sport și sănătate VI C 
ARTE,SPORT 

TEHNOLOGII 
disciplină nouă 

AVRAM ANCA 

12.  Matematică distractivă II C 
MATEMATICĂ SI 

ȘTIINȚELE NATURII 
disciplină nouă MATYAS IULIA 

GABRIELA 

13.  
Brașov-repere geografice și 

culturale 
IV D OM ȘI SOCIETATE 

disciplină nouă FARCAȘ 

ADELUȚA 

 

mailto:scoala1bv@yahoo.com

