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REPERE STRATEGICE ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂTII EDUCATIVE  

DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAȘI” BECLEAN 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 Idealul nostru educaţional îl reprezintă dezvoltarea liberă, deplină şi armonioasă, formarea elevilor noștri ca personalităţi 

autonome şi creative, apţi pentru performață individuală și colectivă, o dezvoltare profesională a cadrelor didactice, într-o societate 

dinamică, competitivă, supusă unor transformări continue.  

De ce educația nonformală? 

Pentru că educația nonformală motivează, responsabilizează și implică elevul în acțiuni atractive, diversificate  ce contribuie la 

dezvoltarea sa personală. Ne dorim să ajutăm elevii  să se descopere, să se exprime liber, să pună întrebări și să găsească răspunsuri. 
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Misiunea noastră este aceea de a oferi elevilor noștri oportunităţile educaţionale şi de formare, la standardele de calitate 

aşteptate, asigurându-le egalitatea şanselor în dezvoltarea propriei personalități şi formarea pentru învăţare, pe parcursul întregii vieţi, 

pentru a deveni cetăţeni activi, conştienţi de propria identitate în contextul local, national și European.  

 

ȚINTA STRATEGICĂ (vizată de PDI-ul școlii) 

 Utilizarea unui sistem eficient de comunicare.  

Ţinta vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace moderne de comunicare, realizarea liniilor de comunicare interne şi           

interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească. 

 

OBIECTIVE 

 Dezvoltarea propriei personalități și formarea spiritului civic in randul elevilor in contextul actual. 

 Creşterea numărului de parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, implicate în promovarea imaginii şcolii pe plan local , 

naţional şi internaţional 

DEVIZA:  9 NE  PASĂ! 

 DOMENIILE DE INTERES 

GLOBALIZARE 

ECONOMIE 

ECOLOGIE/MEDIUL INCONJURĂTOR 

LEADERSHIP/ VIOLENȚĂ 
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GLOBALIZARE/ORIZO

NT GEORGRAFIC 

 

ECONOMIE 

 

ECOLOGIE/MEDIU LEADERSHIP/ 

VIOLENȚĂ 

 

 

Elevii vor participa la 

concursurile „Prietenii 

apelor”, organizate in 

mediul online, cu ocazia 

Saptamanii Europene a 

Dezvoltarii Durabile . 

 

 

 

Elevii vor participa in 

mediul online la  FLIP - 

Scoala de bani pe roti - 

primul program itinerant 

de educatie financiara 

interactive. 

Programul se desfasoară 

online, în cadrul unor 

ateliere interactive și 

antrenamente de 

90  minute în grupuri de 

maxim 90 de elevi. 

https://www.scoaladebani.

ro/peroti/ 

Programul atelierelor în 

perioada 15 septembrie - 

18 decembrie 2020 

10 - 11.30 - 2 ateliere 

simultan 

14.30 - 16.00 - 2 ateliere 

simultan 

17-18.30 - 2 ateliere 

simultan 
. 

 

 

Elevii vor participa la cel puțin 

un eveniment de curățenie la 

nivelul unității sau la nivelul 

comunității, la un eveniment de 

reciclare la nivelul unității. 

Elevii vor sprijini colegii în 

menținerea curățeniei în sala de 

clasă, coridoare, baie, curtea 

interioară. 

 

 

Elevii vor participa și iniția activități 

ce au ca obiectiv stoparea abuzului, 

exploatării, traficului și tuturor 

formelor de violență împotriva 

copiilor.(In perioada 10-14 mai, in 

cadrul Saptamanii Altfel)  
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IMPLICAREA ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR ELEVILOR 

Activitățile realizate de elevi și profesori vor fi postate pe site-ul și facebook-ul școlii. 

 

 

CERTIFICAREA/FESTIVITATE DE PREMIERE 

În  cadrul Festivității de premiere, elevii vor primi diplome, aprecieri și vor fi prezentate public realizările lor, fiind încurajați 

să continue și în anii următori. 

 

NOTĂ: Pentru confirmarea activităţilor se va depune la dosarul Consilierului educativ (imagini, fişe de activitate, diplome, 

C.D-uri, rezultate centralizate ale concursurilor responsabilii activităţilor , se vor primi adeverinte numai pentru activitatile la nivel de 

școală) 

 

DIRECTOR:                                                                                                                            CONSILIER EDUCATIV: 

PROF.  RUS VASILE GABRIEL                                                                                          PROF. SASARMAN  ALEXANDRA 

    


