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ŞCOLARIZARE, CURRICULUM, OFERTA DIDACTICĂ ŞI RESURSELE 

PENTU ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 
 
 
 

 OFERTA DE ŞCOLARIZARE 
 
        Şcoala Gimnazială Nr.1 Negoieşti şcolarizează copii, cu vârsta de regulă între 3 şi 
16 ani, pentru: 
a) Învăţământ preşcolar: grupe combinate; 
b) Învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I – IV; 
c) Învăţământ gimnazial: clasele V – VIII. 
       Pentru anul şcolar 2019 -2020, oferta de şcolarizare pentru grupele/ clase de început este 
următoarea: 

 GPN Negoieşti Nr.1, GPN Rădeana, GNP Gutinaş, GPN Viişoara Nr.2; 
 două clase pregătitoare – 46 elevi; 
 două clase  V – 52 elevi 

  De asemenea, pentru anul şcolar 2019-2020 dispunem de locuri libere pentru grupele care 
sunt la început de ciclu. Aceste locuri se ocupă prin transfer şcolar, informaţii suplimentare 
sunt oferite direct de serviciul secretariat. 
 
  Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive.  
  Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 
   
OBIECTIVE SPECIFICE SCOLII  
  Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de 
pefecționare și formare continuă.  
  Organizarea de activități de instruire și consiliere pentru elaborarea de programe de 
opțional competitive  
  Dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor  
  Depistarea, dezvoltarea si cultivarea talentelor 
  Cultivarea capacității creative a elevilor  
  Educarea elevilor pentru mediu  
  Dezvoltarea toleranței  



  Accesarea unor proiecte europene  
  Dezvoltarea de parteneriate educaționale  
  Modernizarea continuă a bazei materiale a școlii  
  Atragerea de resurse extrabugetare 
 
OFERTĂ CURRICULARĂ 
 
  Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale Nr.1 Negoiești, urmărește ca în anul 2019-2020 să 
utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale cu scopul de a răspunde 
nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin: 
     Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare.  
     Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor . 
     Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din 
medii sociale defavorizate. 
    Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers 
didactic informativ.  
  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade 
  Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive.  
  Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 
      Proiectul de discipline opţionale pentru anul şcolar 2019-2020, a fost discutat şi 
aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din 18.01.2019 
 

B. Pentru învățământul primar 

 

NR. 
CRT 

ARIA CURRICULARĂ TITLUL 
OPȚIONALULUI 

PROPUNĂTORI 

                                                CLASA PREGĂTITOARE 
1. Nu se propun opţionale. Conform planului cadru 

O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. 

 

Chenciu Loredana 

Cutur Costel 

 FIRST STEPS IN THE WORLD OF ENGLISH Ghica Ana Maria 
                                      CLASA I 
2. Nu se propun opţionale. Conform planului cadru 

O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. 

 

Furieş Mariana 

Ulbert Camelia 



  ENGLISH IS FUN Ghica Ana Maria 
                                   CLASA   a II-a 
3. Nu se propun opţionale. Conform planului cadru 

O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. 

 

Boşcor Mihaela 
Violeta 

Forcoş Veturia 
 LET S PLAY WITH ENGLISH Ghica Ana Maria 
CLASA  a III-a 
3. Nu se propun opţionale. Conform planului cadru 

O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se 
merge pe varianta 0. 

Antohe Gabriela 
Andrei Elena 

 ENGLISH  WORLD Ghica Ana Maria 
CLASA  a IV-a 
4. Nu se propun opţionale. Conform planului cadru 

O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se 
merge pe varianta 0.  

David Alina Sonia 

Luca Gheorghe 

 

C. Pentru învățământul gimnazial 

NR. 
CRT. 

ARIA CURRICULARĂ TITLUL 
OPŢIONALULUI 

PROPUNĂTORI 

CLASA a V -a 
1. OM ŞI SOCIETATE SĂ ÎNVĂȚĂM 

RELIGIA CU 
AJUTORUL 
INTERNETULUI 

OLARU ALINA 
FLORINA 

CLASA  aVI-a 
   2. LIMBĂ ȘI COLUNICARE ENGLISH 

KNOWLEDGE 
THROUGH MUSIC 
AND FILMS 

VLAD ANIȘOARA 

CLASA  aVIII-a 
4. TEHNOLOGII PRIETENUL MEU 

CALCULATORUL 
CĂLIN CARMEN 
LILIANA 

 

 



METODOLOGIA DE SELECȚIE 

1. Stabilirea criteriilor de selecție pentru întocmirea CDȘ in Consiliul de 
administrație al școlii 

2. Stabilirea opționalelor în cadrul ședințelor de catedră și înmânarea lor Comisiei 
pentru curriculum 

3. Prezentarea C.D.Ș.-urilor în cadrul Consiliului Profesoral 
4. Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate 
5. Avizarea de către ISJ Bacău a ofertei curriculare a școlii 
6. Promovarea ofertei în școală și comunitate 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

 Probe scrise, orale, practice 
 Referate 
 Portofolii 
 Expoziții 
 Prezentări Power-Point 

RESURSE UMANE 

 Personal didactic calificat şi competent 
 Personal didactic auxiliar şi nedidactic competent şi calificat 
 Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional 

desshis, stimulativ 
 Dorinţa profesorilor şi elevilor de a realiza colaborări cu alte unitati din Ilfov 
 Implicarea activă a elevilor în activităţi instructiv-educative 

RESURSE MATERIALE 

 Sălile de clasă sunt spaţioase, au un aspect plăcut, ergonomic, cu iluminare şi 
încălzire corespunzătoare 

 Sală de sport  
 Teren de sport multifuncţional 
 Sprijin din partea Consiliului Local privind alocarea de fonduri 

 

 

 



PROIECTE DE PARTENERIAT 2019/2020 

 Primăria Ştefen cel Mare 
 Postul de Poliţie  Ştefan cel Mare 
 I.S.U Oneşti 
 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie și Editura Decesfera Media 

(PATRULA ECO) 
 Asociaţia „ROTARY CLUB Oneşti” 
 RoRec – PATRULA DE RECICLARE 
 Biblioteca comunală „ Ion Susanu” Stefan cel Mare 
 Biblioteca Municipala „ Radu Rosetti” Oneşti 
 Asociaţia culturală „Armonie şi culoare” Bacău 
 Asociaţia „Art Talent Music” Bacău 
 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
 Palatul Naţional al Copiilor 
 Fundaţia petru Ştiinţe şi Arte Paralele 45 
 Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului – Protoeria Oneşti 

 

  Școala Gimnazială Nr.1 Negoieşti  are o ofertă educațională diversificată și de calitate, 
care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-
un climat de siguranță fizică și psihică. 

   O gamă largă de activități școlare și extrașcolare pot valorifica și dezvolta talentele și 
interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea lor ca personalități 
echilibrate și armonioase, capabile să trăiască într-o lume polivalentă. 
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                                                  Director, 
                                             Prof. Bitere Daniela 

 
 


