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ȘCOALĂ PENTRU TOȚI,  
EDUCAȚIE PENTRU FIECARE! 

 
Prin îmbinarea armonioasǎ a      

sistemului tradiţional                     
cu alternativa educaţionalǎ      

"Step by Step", dorim                   
sǎ construim o şcoalǎ a viitorului, 

centratǎ pe trebuinţele şi              
aspiraţiile elevilor,  

mereu aproape de pǎrinţi  
şi de partenerii educaţionali.  

Deţinem statutul de „ECO-ŞCOALĂ” şi 
„Steagul Verde” din anul 2005; 

Suntem singura școală din Medgidia care 
derulează alternativa educațională  

Step by Step; 

În perioada 2010-2017, am derulat        
proiecte de colaborare europeană, cu 
finanţare UE (proiect transfrontalier 

româno-bulgar, Comenius - în parteneriat 
cu 8 ţări europene, POSDRU, CORAL,  

Scrisul face bine, Matematica digitală), de 
parteneriat româno-turc și mai multe 

proiecte eTwinning; 

 Instruirea elevilor se face conform 
standardelor prevăzute de programele 

școlare, obținându-se rezultate deosebite 
la fazele județene, naționale și 

internaționale ale concursurilor și 
olimpiadelor școlare, la Evaluările 

Naționale, precum și la Admiterea la 
liceele din Medgidia sau din Constanţa. 

ACTIVITATEA  NOASTRĂ  
SE BAZEAZĂ PE: 

*deschidere; 
       *transparență; 

  *colaborare; 
*eficiență. 



Parcul școlii;  
Sistem video de supraveghere 

RESURSE MATERIALE  

16 săli de clasă, dotate cu videoproiector şi 
calculator conectat la Internet; 
1 sală CORAL (POSDRU/ 142167) şi cabinet 
lingvistic, dotate cu mijloace IT performante; 
1 cabinet biologie şi 1 laborator de fizică -     
chimie- dotate cu videoproiector şi calcula-
tor conectat la Internet 
3 cabinete metodice; 
1 cabinet medical; 
 

 

 
 

Sală de sport modernă  
și utilată corespunzator; 

Teren de baschet,        
      tenis, handbal; 

 Educația este  
un parteneriat între 

 familie și școală. 
Apreciem permanenta 

 implicarea a părinților!  
  

Limbi moderne studiate: 
 
 

ENGLEZA, FRANCEZA 
GERMANA 

 
     ENGLEZA 
     INTENSIV 
  (clasa a V-a) 

 
 
 
 

51 de cadre 
didactice ca-
lificate     din-

tre care 31 titulari; 
34 - gradul didactic I; 
8 - gradul didactic II; 

5 - definitiv; 
1 - debutant. 

    personal didactic auxiliar           
și nedidactic calificat 
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CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII  

. 

AN ȘCOLAR  2018-2019 
 
 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
                  18 clase:  
 
       TRADIȚIONAL   STEP by STEP 
 
              CP– 3                    CP-1 
                I – 3                     I - 1 
               II – 2                    II - 1 
              III – 2                   III -  1  
               IV– 3                   IV -  1 

  
 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL  GIMNAZIAL 
 12 clase: 

 
              V - 2                VII - 4 
             VI – 4             VIII - 2 

Bibliotecă  
cu 14 000 de volume  
şi calculator conectat 

la Internet. 

Cabinet lingvistic 

Media, ca educaţie   
 (clasa a III-a)  

Globul ştiinţelor  şi 
Marea  - de la legendă la artă 

 (clasa a V-a) 
Lectura ca abilitate de viaţă 

(clasa a VII-a) 
Matematica aplicată  şi 

En chantant, apprenons le français 
(clasa a VI-a) 

Mathepractica şi 
Tehnici de redactarea a eseului argumentativ 

(clasa a VIII-a) 
 

  Orele de opţional se desfăşoară pe grupe  
de elevi, în conformitate cu opţiunile lor,  

liber exprimate. 


