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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

 

   Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei urmăreşte să răspundă intereselor sociale 

şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare 

fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului. 

  Școala noastră oferă oportunități pentru studiu și șanse egale elevilor cuprinși cu 

vârsta între 6 și 14 ani la nivel primar și gimnazial, precum și  elevilor cu cerințe educative 

speciale. 

 

 

 

OFERTA ŞCOLII NOASTRE ESTE: 

 

 cadre didactice titulare 

 condiţii bune şi foarte bune de învăţare 

 asigurarea calităţii actului educaţional 

           comunicare permanentă cu părinţii elevilor 

 

     CURRICULUM 

• OFERTA  CURRICULARĂ 

      Consiliul profesoral al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând de la 

finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu. 

• Obiective învățământ primar: 

• asigurarea educației elementare pentru toți copiii; 

• formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de învățare 

• înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacități, abilități care să stimuleze  raportarea 

efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației.  

• Obiective învățământ gimnazial 

• formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale 

• formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate  

• formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în 

schimbare 

 

 

 

 

 Schemele orare- respectă întocmai prevederile planului cadru 

 Curriculumul național  este completat de curriculumul la decizia școlii în concordanță 

cu cerințele și nevoile elevilor, respectiv ale părinților. 
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 Oferta de opționale este variată. Elevii și părinții pot alege opționalul în funcție de 

dorința lor, dar și de posibilitățile existente în școală. Astfel, pentru anul școlar 2019 - 2020, 

opționalele pentru fiecare clasă sunt: 

 
Clasa a V-a: 

 The earth is our home – faisons sa connaissance 

   Istoria antică şi medievală în literatură 

 Planeta noastră – Casa noastră 

 

Clasa a VI-a: 

 Meşteşuguri artistice tradiţionale 

   Călătorie pe harta lumii 

 Informatica pas cu pas 

 Exploratorii şi expediţiile lor 

 Muzică şi poezie 

 

 

Clasa a VII-a: 

 Meşteşuguri artistice tradiţionale 

   Călătorie pe harta lumii 

 Informatica pas cu pas 

 Exploratorii şi expediţiile lor 

 

Clasa a VIII-a: 

 Informatica pas cu pas 

       România şi Uniunea Europeană 

 

 

LIMBILE STRĂINE CARE SE STUDIAZĂ ÎN ȘCOALĂ: 

 

 Limba engleză 

 Limba franceză 

 

 

  PROGRAME ȘI PARTENERIATE 

 

 

 

• CONVENŢIE DE PARTENERIAT între Jandarmeria Vatra Dornei şi Şcoala 

Gimnazială Nr.1 Vatra Dornei (acţiuni la care au participat toţi elevii şcolii) 

    

• CONVENŢIE DE PARTENERIAT între Poliţia Municipiului Vatra Dornei şi Şcoala 

Gimnazială Nr.1 Vatra Dornei (Campania „Tânăr, nu delincvent”, acţiuni la care au 

participat elevii claselor V - VIII) 

• PROIECT EDUCAŢIONAL „SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”, în colaborare cu 

Gradiniţa cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada” 



• CONVENTIE DE COLABORARE încheiat între Grădiniţa cu Program normal 

„Licuricii”  Vatra Dornei şi Şcoala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei 

• PROIECT EDUCAŢIONAL „Alimentaţie sănătoasă în corp sănătos”-prof. Bighiu 

Florentina, prof. Tăran Liliana 

• PROIECT EDUCAȚIONAL *BISERICA ÎN OCHI DE COPIL* - în colaborare cu 

Biserica Sf. Ilie Vatra Dornei 

•  PROIECT DE PARTENERIAT –EDUCAȚIE ECOLOGICĂ-Ocrotind pădurea ne 

ocrotim pe noi înșine- în colaborare cu OCOLUL SILVIC VATRA DORNEI 

• PROIECT DE COLABORARE –Educație ecologică - Ocolul Silvic Crucea - APRILIE-

LUNA PĂDURII 

• PROTOCOL DE PARTENERIAT cu CSM Dorna-Tenis de masă - MINTE 

SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 

• CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL –EDITURA COPILĂRIA-

participarea la concursul național AMINTIRI DIN COPILĂRIE, etapa a III a, concurs 

avizat de CAERI  

• PROTOCOL DE COOPERARE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

ACCIDENTELOR ÎNTRE POLIȚIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI-

COMPARTIMENT RUTIER ȘI SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VATRA DORNEI –

acțiuni comune pe linia prevenirii 

• CONTRACT DE PARTENERIAT – ca parte a concursului interdisciplinar STAR KIDS 

de organizare a proiectului MICII OLIMPICI, înscris în CAERI 2017 

• PROIECT DE PARTENERIAT –ÎN ȚARA LUI MOȘ CRĂCIUN, program dezvoltat 

de clasa a IV a în colaborare cu Biblioteca școlii 

• PROIECT DE PARTENERIAT – DĂRUIND, VEI DOBÂNDI - între prof. de limba 

română și biblioteca școlii 

• ACORD DE COLABORARE – SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ 

• PARTENERIAT DE COLABORARE - JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA-JOB 

SHADOW DAY, formă de implementare extracurriculară. 

• PROIECT INTERNAȚIONAL – O ȚARĂ INDEPENDENTĂ - O ȚARĂ CU COPII 

SĂNĂTOȘI 

 

 

 

  PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ: 

 

• Program de pregătire pentru evaluarea națională pentru elevii tuturor 

claselor primare și cei ai claselor a VIII-a 

• Program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță 

participanți la concursuri și olimpiade școlare 

• Program de pregătire suplimentară  pentru elevii cu CES 

• Program de pregătire suplimentară pentru elevii cu ritm lent de învățare. 
 

  

 

 

 

 



OFERTA  EXTRACURRICULARĂ 

 

• Extinderea activităților instructiv-educative în spațiul extrașcolar 

• Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului și obținerea 

performanței 

• Participarea elevilor la spectacole de film și teatru, muzică 

• Organizarea de serbări, concursuri, mese rotunde, dezbateri cu invitați din diferite 

domenii de activitate; 

• Participarea elevilor în activități redacționale și publicitare; 

• Organizarea Galei Olimpicilor, ediția 2020; 


