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Viziunea scolii: „Scoala cea mai buna este aceea in care inveti, inainte de toate, a 
invata” 

 
OFERTA EDUCATIONALA 

 
Informatii generale 
 
Scoala Gimnaziala “Ciresarii” satisface inaltele norme de invatamant europene, 
ramanand in acelasi timp o scoala cu profil romanesc, avand la baza Curriculum-ul 
National. 
 
Scopul nostru este de a crea indivizi cu o personalitate puternica, cu spirit civic, bine 
instruiti si pregatiti pentru viata. 
 
Ne bucuram ca sunteti interesati de scoala noastra, in demersul de a alege o solutie 
educativa optima pentru copilul dumneavoastra. Scoala Gimnaziala „Ciresarii” va 
asteapta cu o oferta educationala diversificata si de calitate care sa asigure atingerea 
standardelor de invatare si promovare a valorilor europene intr-un climat de siguranta 
fizica si psihica. 
Scoala dispune de toate conditiile pentru ca elevii sa poata sa învete temeinic si sa-si 
dezvolte competente si atitudini ce le vor permite sa functioneze cu succes, ca adulti, într-
o societate democratica. 
O gama larga de activitati scolare si extrascolare pot valorifica si dezvolta talentele si 
interesele specifice ale elevilor si vor contribui esential la formarea lor ca persoane 
echilibrate si armonioase, capabile sa traiasca într-o lume moderna si polivalenta. 
Scopul principal al Scolii Gimnaziale ”Ciresarii” este acela de a asigura un nivel maxim 
de educatie pentru fiecare elev, prin: 
• Formarea competentelor de baza, necesare trecerii într-o treapta superioara de educatie 
si, mai târziu, la viata de adult;  
• Organizarea unor demersuri educative si experiente de învatare stimulative si variate, 
desfasurate în clasa si în afara ei si care ofera oportunitati de a participa la activitati 
artistice, culturale, sportive si de a lucra cu o varietate de materiale, resurse si 
echipamente; 
• Asigurarea dezvoltarii depline a potentialului, talentelor si intereselor specifice fiecarui 
elev, prin activitati de învatare organizate astfel încât fiecare copil sa-si puna în valoare 
abilitatile si cunostintele proprii, experimentând, în acelasi timp, avantajele cooperarii si 
ale sprijinului reciproc;  
• Încurajarea asumarii responsabilitatii pentru activitatea si atitudinea proprie, printr-un 
sistem coerent de evaluare; 
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• Cultivarea respectului pentru puncte de vedere si idei diferite în cadrul unor strategii 
didactice de învatare bazate pe discutii, dezbateri si reflectii, prin utilizarea metodelor 
activ-participative;  
• 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. 
 
Dotari 
 
Investitiile adaugate in timpul anilor scolari au facut ca Scoala Gimnaziala „Ciresarii” sa 
poata oferi spatiile, materialele didactice, si aparatura specifice oricarui tip de activitate: 
 
-   Cabinet de informatica dotat cu 14 calculatoare conectate la Internet; 
-   Cabinet multimedia dotat cu videoproiector, tabla interactiva, televizor, video-recorder 
-   Centru de Documentare si Informare dotat cu peste 13.000 de volume in limba 
romana, engleza si franceza, aparatura si soft educational 
-   Cabinet de psihopedagogie si consiliere 
 
Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat diferitelor categorii de varsta, in culori 
vesele, usor de asamblat in functie de tipul de activitate. 
 
 
Echipa 
 
Elevii sunt instruiti de o echipa de cadre didactice calificate, cu grade didactice, cu 
dragoste deosebita pentru copii. Majoritatea cadrelor didactice au gradul I si participa in 
fiecare an la cursuri de perfectionare. 
 
Orar  
 
Programul scolar se desfasoara intre orele 08:00 – 14:00, pentru schimbul de dimineata. 
Incepand cu clasa pregatitoare, elevii beneficiaza de 2 ore de limba engleza saptamanal, 
din clasa a III-a- 3 ore. De asemenea, incepand cu clasa a V-a elevii pot studia, ca limba a 
doua, franceza sau germana, in functie de optiunea lor. Orele cele mai interesante sau 
cele mai dificile sunt insotite de calculator conectat la video-proiector pentru prezentarea 
pe ecran a unor imagini sau firme documentare. 
 
Pe langa orele de curs, elevii claselor pregatitoare-clasele a IV-a beneficiaza zilnic de 
program prelungit, pana la orele 16.00, timp in care servesc masa (la cerere), isi 
efectueaza temele sub supraveghere de specialitate si, in functie de optiuni, participa la 
cursurile oferite de scoala in cadrul programului „Scoala Dupa Scoala”. De acest program 
se bucura si elevii claselor V-VIII. Din acest program, amintim urmatoarele cursuri: 
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1. Limba romana, grupe de recuperare si grupe de performanta 
2. Matematica,  grupe de recuperare si grupe de performanta 
3. Ansamblu vocal 
4. Ansamblu de folclor 
5. Formatia scolii 

 
Tot in incinta scolii, elevii pot frecventa cursurile oferite de Societatea Corala „Doina 
Tarnavelor”, de muzica vocala si/sau instrumentala 
 
Activitati extrascolare 
 
Elevii au nevoie de actiuni care sa le largeasca universul de cunoastere, sa le ofere 
prilejul de a se bucura invatand. Asadar, procesul educational „imbraca” si formele nevoii 
naturale a copiilor de a se dezvolta simultan pe plan intelectual, sportiv si artistic. In acest 
scop, scoala noastra desfasoara o serie de proiecte extrascolare in care doreste sa 
antreneze un numar cat mai mare de elevi. Cele mai importante proiecte ale Scolii 
„Ciresarii” sunt: 

1. Proiectul european Comenius, intitulat „My Future Is Up to Me” („Viitorul imi 
apartine”) 

2. Festivalul Interjudetean „Talentat la Superlativ” care va ajunge in acest an la cea 
de-a V-a editie 

3. Concursul de matematica “Matematica- de la teorie la practica”, in acest an scolar 
editia a II-a 

4. Revista scolii, intitulata „Ipostaze”, unde elevii pot publica creatiile lor si care 
ofera informatii despre activitatea scolii 

 
Activitatile sociale, culturale si sportive sunt o parte importanta a invatamantului 
contemporan, ajutand la castigarea increderii in sine, la o buna exprimare si la 
dezvoltarea si completarea fizica, emotionala si cognitiva. 
 
Alaturi de activitatile desfasutate in scoala, elevii merg periodic in vizite la muzee, 
vizioneaza piese de teatru, merg in drumetii si excursii. 
 
Consiliere 
 
In cadrul cabinetului de psihologie se ofera consilierea parintilor in vederea unei mai 
bune relationari cu copilul, consilierea individuala si de grup a elevilor pentru rezolvarea 
si prevenirea problemelor emotionale. De asemenea, se organizeaza ateliere de lucru cu 
parintii cu scopul prezentarii unor aspecte ale dezvoltarii psihice armonioase a copiilor. 
 
 



 
ŞCOALA GIMNAZIAL Ă „CIREŞARII” 
TEL-FAX: 0269836755;  
str. STICLEI,  nr. 16, MEDIAŞ 
email: medias_scnr3@yahoo.com 
web: www.sc3medias.ro 

 

 
 

4 
 

 
 
 
Siguranta 
 
Pentru ca ne preocupa in mod deosebit siguranta elevilor nostri precum si a personalului 
scolii, cladirea scolii este dotata cu sistem video de supraveghere precum si cu sistem de 
alarma. Elevii sunt supravegheati in timpul pauzelor de un numar de 6-7 cadre didactice. 
 
 
Stiati ca... 
 

• Scoala „Ciresarii” este prima scoala gimnaziala din oras care a desfasurat un 
proiect Comenius finantat cu fonduri europene? In prezent desfasoara un al doilea 
astfel de proiect. 

• Scoala „Ciresarii” este prima scoala gimnaziala din oras care a infiintat un Centru 
de Documentare si Informare? 

• Scoala „Ciresarii” este prima scoala gimnaziala din oras care a desfasurat un 
festival de o asemenea amploare precum Festivalul Talentat la Superlativ” care, 
anul trecut, la editia a IV-a a antrenat un numar de aproximativ 300 de elevi si a 
avut 3 zile de competitii artistice? 

• Scoala „Ciresarii” este prima scoala gimnaziala din oras care a beneficiat de tabla 
interactiva? 

• Scoala „Ciresarii” este singura scoala gimnaziala din oras care are instalate 
videoproiectoare in fiecare sala de curs, aparate folosite pentru inlesnirea predarii 
si receptarii lectiilor? 

 
Daca v-am convins, va asteptam sa ne treceti pragul! 
Va asteptam cu mult drag, deoarece:  
 
 
„Copiilor nu le pasa cat de mult stii, pana nu afla cat de mult ii iubesti.” 
 
 
 

Director, 
Prof. Liana Gheorghiu 


