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OFERTA CURRICULARĂ A ŞCOLII
GIMNAZIALE “SZENTIVÁNI MIHÁLY”,
GĂLEŞTI
Oferta curriculară urmăreşte ca în fiecare an şcolar 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;

-

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Şcoala Gimnazială “Szentiváni Mihály” Găleşti 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.
Scopul principal al Şcolii Gimnaziale “Szentiváni Mihály” Găleşti este acela
de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:
o Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de
educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
o 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;

o 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;
o Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printrun sistem coerent de evaluare;
o 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;
o 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.

Discipline opţionale 2013-2014
Pentru anul şcolar în curs Şcoala Gimnazială “Szentiváni Mihály” Găleşti propune
următoarele discipline opţionale:
Clasa

Grădiniţă
Găleşti
Grădiniţă
Găleşti
Clasa a II-a,a
III-a
Clasa a IV-a
Grădiniţă
Troita
Clasa a III-a

Denumirea
opţionalului

PRIETENII
NATURII
LUMEA
POVEŞTILOR
MATEMATICĂ
DISTRACTIVĂ
TEATRU
LIMBA MATERNĂ
– JUCĂNDU-SE
LITERATURA
PENTRU COPIIClasa a IV-a TRADITII, VALORI
NATIONALE
Clasele V-VIII,
TIC
Galesti, Troita
Grădiniţă
DEZVOLTARE
Sanvasii
PERSONALA
Clasa preg.-IV.
LITERATURA
PENTRU COPII
Grădiniţă
JOCURI
Maiad
TRADITIONALE
Clasa preg.LITERATURA
IV-a
PENTRU COPII

Nr. Perioada Numele cadrului
ore
didactic
propunător
1
1 an
Fekete Adela
1

1 an

Dinu Erika

1

1 an

Înv. Török Edit

1
1

1 an
1 an

Înv. Gáspár Ildikó
ed. Havadtői Ildikó

1

1 an

Inv. Tamás Csilla

1

1 an

Inv. Havadtői Mária

1

1 an

Prof. Katona János

1

1 an

ED. Mártom Edit

1

1 an

Inv. Ábrahám Irina

1

1 an

ed. Kolozsvári István

1

1 an

Inv, Kolozsvári
Zoltán

Oferta activităţilor educative extraşcolare 2013-2014
Un curriculum unitar nu poate răspunde singur diversităţii umane, astfel, fără a
nega importanţa acestuia, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară,
adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îsi are rolul şi locul bine stabilit
în formarea personalităţii tinerilor, în modelarea şi educaţia acestora.
În Şcoala Gomnazială “Szentiváni Mihály” Găleşti 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 elevii din alte şcoli, precum şi alte obiective conforme cu viziunea şi misiunea de
învăţământ.
Activităţile extracurriculare pe care şcoala noastră le propune elevilor, au
conţinut cultural, artistic, spiritual, tehnico-aplicativ, sportiv, recreativ, distractiv, care
ajută la dezvoltarea creativităţii, găndirii critice şi stimulează implicarea în actul
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărlor poluării,
educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea
interculturală etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a
lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de
apartenenţă.
Activităţile extracurriculare sunt corelate cu cele din cadrul curriculumului la
decizia şcolii, o parte dintre acestea realizându-se în parteneriat cu Primăria comunei
Găleşti, Poliţia, Ansamblul de dans ”Bekecs”, Biblioteca, Poliţia Locală, Asociaţia
Focus Eco Center,

Asociaţia ”Caritas”, Asociaţia “Environ”, Asociaţia cu

Microregiunea valea Nirajului, Şcoala din Ungaria: Kunszigeti Két tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Principalele activităţi din anul şcolar 2013-2014:
Nr.
Crt.
1.

Denumirea
activităţii

Reîntâlnirea cu
şcoala
Festivitatea de
deschidere a anului
şcolar
2.
„Roadele toamnei”

Termen
Sept.

Oct.

Responsabil/
parteneri

Tipuri de
activitate

Directorul
Festivitatea de
şcolii, diriginţii deschidere a anului
şcolar. Participă
elevii, părinţii,
cadrele didactice
Prof. Marton
Spectacol, bal
Ana

3.

„A munci este un
drept. A exploata munca
este o infractiune”
4.
„Cine n-are bătrâni,
să-şi ccumpere”

5.

“Trăiască România
dodoloaţă!” - aniversarea
Zilei Naţionale a
României
6.
“Slobod cu
colinda?”
7.

“Trebuiau să poarte
un nume…”

Oct.

Prof. Koncz
Gabriella

Noiemb.

Directorul
şcolii, Török Edit,
învăţătorii,
diriginţii
Prof. Roman
Decemb.
Sorin-Vasile

Decemb.
Ian.

8.

Carnaval

Febr.

9.

E ziua ta,
mămico !”

Mart.

10.
„Ziua
Internaţională a
Pământului”

Apr.

11.
„Haideţi copii, să
cântăm!”

Iunie

12.
„După muncă şi
răsplată”

Iunie

Educatoarele,
învăţătorii
Prof. Kósa
Emese
Prof. Katona
János,
educatoarele,
învăţătorii,
diriginţii
Educatoarele,
învăţătorii

Campanie
naţională
Program
cultural dedicat
vârstnicilor
comunităţii
Serbare şcolară

Program de
colinde
Evocare
Eminescu
Spectacol , bal
mascat

Program
cultural

Prof. Koncz
Activitate
Gabriella, Prof. specifică acestei zile:
Katona János,
ecologie, colaje,
educatoarele,
desene, afişe,
învăţătorii,
mesajul zilei
diriginţii
Înv.
Sărbătoarea
Ábrahám Imre,
copiilor
educatoarele,
învăţătorii,
diriginţii
Directorul
Serbare
şcolii, diriginţii şcolară. Acordarea
diplomelor

