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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-ŞCOALA” 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 
proprie sau UE (parteneriat româno-turc,  

transfrontalier româno-bulgar, Comenius - 
cu participarea a 8 ţări europene,     

CORAL, Scrisul face bine,  
numeroase proiecte eTwinning); 

 Instruirea preșcolarilor și elevilor se face 

conform standardelor de calitate ȋn 
educație, obținându-se rezultate deosebite 

la fazele județene, naționale și 
internaționale ale concursurilor și 
olimpiadelor școlare, la Evaluările 

Naționale, precum și la Admiterea în licee. 

ACTIVITATEA NOASTRĂ  

SE BAZEAZĂ PE: 

*deschidere, 

       *transparență, 

  *colaborare, 

*eficiență. 



Parcul școlii;  
Sistem de supraveghere video. 

RESURSE MATERIALE  

16 săli de clasă; 
1 sală CORAL (POSDRU/ 142167) şi cabinet 
lingvistic dotate cu mijloace IT performante; 
1 laborator de biologie;  
1 laborator de fizică - chimie; 
1 cabinet ultramodern pentru limba turcă; 
2 cabinete metodice; 
1 cabinet medical. 

În toate sălile de clasă există un calculator 

conectat la internet şi un videoproiector. 

 
 
 
 
 
 

 

Sală de sport modernă  
Teren de baschet,       

tenis, hanbal; 

 Educația este  

un parteneriat între 

 familie și școală. 

Apreciem permanenta 

 implicarea a părinților!  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

NE PROPUNEM: 

 

- 2 GRUPE DE PREȘCOLARI             

Grădinița  

cu Program Normal 

„Piticot” 

 

 

 

      - 3 CLASE PREGĂTITOARE: 

2 - ȋnvăţământ tradiţional 
1 - Step by Step 

 

- LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV 

(clasa a V-a) 

 

55 de cadre didactice calificate  

(44 titulari): 

36 - gradul didactic I 

6 - gradul didactic II 

7- definitiv 

     2 - debutanți 

 

- personal           

didactic auxiliar 

şi nedidactic         

calificat 
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CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII  

Atelierul fanteziei- clasa pregătitoare  
Matematică digitală - clasa a III-a  

Mici artişti ȋn lumea teatrului - clasa a IV-a  

Icoana, taina din sufletul copilului &  
Matematică digitală 

 (clasele a V-a şi a VI-a) 
Cartea - oglinda sufletului - clasele VI - VII 

Lectura ca abilitate de viaţă - clasele VI - VII 
Calculatorul, prietenul micului creştin 

(clasa a VII-a) 
Mathepractica - clasa a VIII-a 

 
  Disciplinele optionale se desfăşoară                          

pe grupe de elevi,  
conform intereselor exprimate.  

Bibliotecă  

cu 14 000 de volume  
şi calculator conectat 

la internet; 

    cabinet lingvistic  

ANUL ȘCOLAR 2017-2018: 

Limbile străine studiate: 

         - la învățământul primar:  

                  - limba engleză;  

                  - limba germană. 

           - la învățământul gimnazial:  
                          - limba engleză; 
                          - limba franceză; 
                          - limba germană. 

 
Limba maternă turcă 

 

 

   cabinet   
limba turcă  

    Sala multimedia CORAL 


