Activități
extracurriculare

Valori fundamentale

I
Cei trei D, deconectare,
distracție și dezvoltare,
concepte ce definesc timpul
liber reprezintă direcții ale
activităților extrașcolare:





Cunoașterea
patrimoniului cultural
și spiritual al
pământului
strămoșesc prin
excursii tematice;
Dezvoltarea spiritului
competitiv prin
organizarea de
competiții sportive și
concursuri tematice;

U

M

anifestări culturale
în strânsă legătură cu
comunitatea;

ÎNVĂŢĂM
ÎMPREUNĂ SĂ NE
PREGĂTIM PENTRU
VIAŢĂ

Activițăți extrașcolare
atractive și variate;

L
I
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Noblețea spirituală
dobândită prin
valorificarea
potențialului individual;

Inovația educațională
valorificată de cadrele
didactice;

Utilizarea eficientă a
spațiului ambiental;



Derularea de
schimburi educative;



Valorificarea resurselor intelectuale ale
comunității - întâlniri cu autori, cercuri de
lectură;

Activitățile desfășurate
conduc la formarea unui
stil de viață civilizat și
cultivarea atitudinii
optimiste pentru viață, la
valorificarea tradițiilor
autohtone, precum și la
identificarea modalităților
de relaxare, toate având ca finalitate asigurarea
echilibrului lăuntric al elevului.
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SCOALA
CORPUL PROFESORAL 2010-2011



Director: Lucia HERMAN
Director adjunct: Alina APOLZAN



Profesori:
Limba si literarura romană:
Mariana Dumitrean ( titular definitiv)
Antonina Panait (titular, gr.I)
Marius Pintea (detaşat, definitiv)
Kalanos Adriana (suplinitor calificat, definitiv)
Limba franceză: Antonina Panait (titular, gr.I)
Georgeta Tomuşca (suplinitor calificat, definitiv)
Limba engleză: Ioana Ţălnar (titular, gr.II)
Matematică: Iuliana Câmpean (titular, gr.I)
Lucia Herman (titular, gr.I)
Cecilia Gruian (suplinitor calificat, gr.II)
Geografie: Alina Apolzan (titular, gr.I)
Fizică-chimie: Rodica Josan (titular, gr.I)
Biologie: Ion Ciambur (titular, gr.I)
Religie: Iuliana Negrea (titular, gr.I)I
storie: Florina Boian (titular, gr.II)
Educatie tehnologică: Ciambur Ion (titular, gr.I)
Educatie fizică: Dan Marginean (titular, gr. II)
Educaţie muzicală: Avram Ionaşcu (titular, definitiv)
Profesor documentarist: Marius Pintea (detaşat, def.)
Învăţători:
Elisabeta Bârsan (titular, gr.I)
Luminiţa Haţegan (titular, gr.I)
Dorina Pîclişan (titular, gr.I)
Dorina Berindei (titular, gr.I)
Laura Hebean (titular, gr.I)
Diana Haţegan (titular, gr.II)
Mărioara Dicu (titular, gr.I)
Simona Mărginean (titular, def.)
Petru Ispas (titular, gr. II)
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 Sala de sport

M

Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor;

Educatoare:
Floare Medrea (titular, gr.I)
Secretar: Camelia Filimon
Contabil: Maria Todoran
Zina Albu (titular, gr.I)
Mihaela Rotaru (titular, gr.II) A n a l i s t : C l a u d i u N e g h i u
Dora Trifan (titular, def.)
Popa Aura (titular, def.)
Daniela Cristea (titular, def.)
Monica Diaconu (suplinitor calificat, gr. II)

odernitate
otivație
igală

Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală;



Stimularea dezvoltării
cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale;



Noi suntem o familie care nu piere şi nu
îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii
sentimentul lucrului bine făcut, cu răbdare şi
temeinicie.
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Misiunea
Şcoala îşi propune ca, împreună cu
comunitatea locală, să asigure elevilor
condiţii optime de învăţare, să dezvolte
competenţe
şi
capacităţi
de
comunicare eficientă
şi să formeze atitudini
necesare integrării şi
adaptării la schimbări
într-o
societate
democratică, ale cărei
valori sunt spiritul de
iniţiativă, capacitatea
de asumare a răspunderii şi respectarea
legilor.

Școala noastră dispune de personal
didactic și didactic
auxiliar calificat.
Toți profesorii au
obținut
grade
d i d a c t i c e ,
majoritatea gradul I
și participă
la
perfecționări
periodice.
Prioritară este
formare elevilor pentru integrarea într-un
cadru comunitar modern și european.

ctivitate
daptare
meliorare
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Resurse umane I
Personal didactic auxiliar:

zual

Viziunea
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