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Nr. înreg. _____________
Viziunea scolii: „Scoala cea mai bună este aceea în care înveţi, înainte de toate, a
învăţa”
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Informaţii generale
Şcoala Gimnazială “Cireşarii” satisface înaltele norme de învăţământ
europene, rămânând, în acelaŞi timp, o Şcoală cu profil românesc, având la bază
Curriculum-ul
Naţional.
Scopul nostru este de a crea indivizi cu o personalitate puternică, cu spirit civic, bine
instruiţi Şi pregătiţi pentru viaţă.
Ne bucurăm că sunteţi interesaţi de şcoala noastră, în demersul de a alege o
soluţie educativă optimă pentru copilul dumneavoastră. Şcoala Gimnazială „Cireşarii” vă
aşteaptă cu 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.
Şcoala dispune de toate condiţiile pentru ca elevii să poată să înveţe temeinic şi
să-şi dezvolte competenţe şi aptitudini ce le vor permite să funcţioneze cu succes, ca
adulţi, într-o societate democratică.
O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta
talentele şi interesele specifice ale elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca
persoane echilibrate şi armonioase, capabile să trăiască într-o lume modernă şi
polivalentă.
Scopul principal al Şcolii Gimnaziale ”Cireşarii” este acela de a asigura un nivel
maxim de educaţie pentru fiecare elev, prin:
 formarea competenţelor de bază, necesare trecerii într-o treaptă superioară de
educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;
 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 şi de a lucra cu o varietate de materiale,
resurse şi echipamente;
 crearea unui mediu educational prietenos, în care fiecare elev sa se simta în
siguranta fizica si psihica, valorizat si responsabilizat, participant activ la propria
formare.
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Dotări
Investiţiile adăugate în timpul anilor Şcolari au făcut ca Şcoala Gimnazială
„CireŞarii” să poata oferi spaţiile, materialele didactice Şi aparatura specifice oricărui tip
de activitate:
 Cabinet multimedia dotat cu videoproiector, tabla interactivă, televizor, video-recorder,
laptopuri conectate la internet
 Centru de Documentare si Informare dotat cu peste 13.000 de volume in limba română,
engleză Şi franceză, aparatură Şi soft educaţional
 Cabinet de consiliere Şcolară Şi profesor de sprijin
Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat diferitelor categorii de vârstă,
în culori vesele, uşor de asamblat în funcţie de tipul de activitate. Fiecare sală de clasă are
uşi şi ferestre termopan, tablă whiteboard cu marker, computer Şi videoproiector.
Echipa
Elevii sunt instruiti de o echipa de cadre didactice calificate, cu grade didactice,
cu dragoste deosebită pentru copii. Majoritatea cadrelor didactice au gradul I şi participă
în fiecare an la cursuri de perfecţionare.

Orar
Programul şcolar se desfaşoară între orele 08:00 – 14:00.
Începând cu clasa pregătitoare, elevii beneficiază de o oră de limba engleză, săptămânal,
din clasa a III-a ei având 2 ore. De asemenea, începând cu clasa a V-a, elevii pot studia,
ca limba a doua, limba franceză. Orele cele mai interesante sau cele mai dificile sunt
însoţite de calculator conectat la video-proiector pentru prezentarea pe ecran a unor
imagini, exerciţii sau filme documentare.
CDŞ
Şcoala are o ofertă de cursuri opţionale, în anul Şcolar 2018-2019, după cum urmează:
CLASA

DISCIPLINA

DENUMIRE OPŢIONAL

IB

DEZVOLTAREA NOI ÎNŞINE
ABILITĂŢILOR
PENTRU VIAŢĂ

a V-a

CONSILIERE ŞI ELEMENTE
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ORIENTARE

PERSONALĂ

a VI-a

ISTORIE

MITURI ŞI LEGENDE GRECO-ROMANE

a VII-a

ISTORIE

ISTORIE LOCALĂ - MEDIAŞ

CLASELE MATEMATICĂ
A VIII-a

MATEMATICĂ APLICATĂ
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

ŞDŞ
Şcoala Gimnazială ”Cireşarii” oferă program de supraveghere, efectuare a temelor
şi dezvoltarea abilităţilor copiilor noştri în cadrul programulul ”Şcoala după şcoală”, de
luni până joi, între orele 12.00 – 16.00.
Activităţi extraŞcolare
Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească universul de cunoaştere, să le ofere
prilejul de a se bucura învăţând. Aşadar, procesul educaţional „îmbracă” şi formele nevoii
naturale a copiilor de a se dezvolta simultan pe plan intelectual, sportiv şi artistic.
În acest scop, şcoala noastră desfăşoară o serie de proiecte extraşcolare în care
doreşte să antreneze un număr cât mai mare de elevi. Cele mai importante proiecte ale
Şcolii „Cireşarii” au fost şi sunt:
1. Proiectul european Comenius, intitulat „Environmental Management College” 2010
– 2012
2. Proiectul european Comenius, intitulat „My Future Is Up to Me” 2012 – 2014
3. Festivalul Interjudeţean „Talentat la Superlativ”
4. Concursul de matematică “Matematica - de la teorie la practică”
5. Revista Şcolii, intitulată „Ipostaze”, unde elevii pot publica creaţiile lor şi care
oferă informaţii despre activitatea Şcolii
6. Proiectul în care sunt implicaţi părinţii ”Noi suntem comunitatea părinţilor
autentici”, care îşi propune o mai strânsă colaborare cu părinţii elevilor care să
ajute în educarea şi formarea acestora.
Activităţile sociale, culturale si sportive sunt o parte importantă a învăţământului
contemporan, ajutând la câŞtigarea încrederii în sine, la o bună exprimare şi la
dezvoltarea şi completarea fizică, emoţională şi cognitivă.
Alături de activităţile desfaşurate în şcoală, elevii merg periodic în vizite la
muzee, vizionează piese de teatru, merg în drumeţii şi excursii.
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Consiliere
În cadrul cabinetului de psihologie se oferă consilierea părinţilor în vederea unei
mai bune relaţionări cu copilul, consilierea individuală şi de grup a elevilor pentru
rezolvarea şi prevenirea problemelor emoţionale. De asemenea, se organizează ateliere de
lucru cu părinţii cu scopul prezentării unor aspecte ale dezvoltării psihice armonioase a
copiilor.
Siguranţă
Pentru că ne preocupă în mod deosebit siguranţa elevilor noŞtri precum şi a
personalului şcolii, clădirea şcolii este dotată cu sistem video de supraveghere precum şi
cu sistem de alarmă. Elevii sunt supravegheaţi în timpul pauzelor de un număr de 5-6
cadre didactice.
Suntem primii! Ştiaţi că...
 Şcoala „Cireşarii” este prima, şi până în prezent unica, şcoală gimnazială din oraş care a
desfăşurat un proiect Comenius finanţat cu fonduri europene? Până în prezent a
desfăşurat două astfel de proiecte.
 Şcoala „Cireşarii” este prima şcoală gimnazială din oraş care a înfiinţat un Centru de
Documentare şi Informare?
 Şcoala „Cireşarii” este prima şcoală gimnazială din oraş care a desfăşurat un festival de o
asemenea amploare precum Festivalul Talentat la Superlativ” care, la ultima ediţie, a
strâns un număr de aproximativ 300 de elevi şi a avut două zile de competiţii artistice?
 Şcoala „Cireşarii” este prima şcoală gimnazială din oraş care a beneficiat de tablă
interactivă?
 Şcoala „Cireşarii” este singura şcoală gimnazială din oraş care are instalate
videoproiectoare şi computere în fiecare sală de curs, aparate folosite pentru înlesnirea
predării şi receptării lecţiilor?
Daca v-am convins, vă aşteptăm să ne treceţi pragul!
Vă aşteptăm cu mult drag, deoarece:
„Copiilor nu le pasă cât de mult ştii, până nu află cât de mult îi iubeşti.”

Director,
Prof. Liana Gheorghiu
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