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           Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman vă prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2018-

2019 pentru ca dumneavoastră-părinți/tutori să puteți alege în cunoștință de cauză, cea mai bună soluție 

educațională  pentru copii. 

           Școala noastră vă așteaptă cu o ofertă diversificată și de calitate care să asigure atingerea standardelor 

de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică si psihică. 

           Unitatea noastră de învățământ dispune de toate condițiile pentru ca elevii să poată învăța temeinic, să 

își dezvolte competențe și aptitudini ce le vor permite să se realizeze cu succes ca adult, într-o societate 

democratică. 

           Diversitatea  activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare vor valorifica și dezvolta talentele și 

interesele specifice elevilor și vor contribui esențial la formarea lor ca personalități echilibrate și 

armonioase, capabile să trăiască într-o lume modernă. 

           Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman promovează egalitatea de șanse, combaterea 

discriminărilor de orice natură, stimularea comunicării și socializării dintre tineri.  

           Obiectivul Școlii Gimnaziale ”Calistrat Hogaș” Roman este acela de a asigura un nivel maxim de 

educație pentru fiecare elev prin: 

• formarea și dezvoltarea competențelor de bază necesare trecerii într-o treapta superioara de educație și, mai 

târziu, la viața de adult;  

• desfășurarea  unor demersuri educative și experiențe de învățare stimulative și variate, desfășurate în clasă 

și în afara ei și care oferă oportunități de a participa la activități artistice, culturale, sportive și de a lucra cu o 

varietate de materiale, resurse și echipamente; 

•  dezvoltarea deplină a potențialului, talentelor și intereselor specifice fiecărui elev, prin activități de 

învățare organizate astfel încât fiecare copil să-și pună în valoare abilitățile si cunoștințele proprii, 

experimentând, în același timp, avantajele cooperării;  

• dezvoltarea la copii a asumării responsabilității pentru activitatea și atitudinea proprie, printr-un sistem 

coerent de evaluare; 

• dezvoltarea respectului pentru puncte de vedere și idei diferite în cadrul unor strategii didactice de învățare 

bazate pe discuții, dezbateri și reflecții, prin utilizarea de metode moderne de învățare;  

• asigurarea unui mediu educațional propice, în care fiecare elev să se simtă în siguranță fizică și psihică, 

valorizat și responsabilizat, participant activ la propria formare. 

          Şcoala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman  are trei forme de învățământ: 

 învățământ preșcolar organizat în grupe de grădiniță cu program normal - 8.00-12.00; 

 învățământ primar: clasele pregătitoare și clasele I-IV, cu program normal; 

 învățământ gimnazial cu program în schimbul I; 

 Pentru anul şcolar 2018-2019, școala noastră  îşi propune să realizeze: 

Nivelul de învăţământ Anul de studiu Nr. clase 

 

 

PREȘCOLAR 

 

preșcolar 

3 grupe de 

grădiniță  

Grupa mică 

Grupa mijlocie 

Grupa mare 



  

PRIMAR 

Clasa pregătitoare 2 

Clasa I 2 

Clasa II 2 

Clasa III 1 

Clasa IV 2 

Total  înv. primar 9 

  

  

GIMNAZIAL 

Clasa a V-a 2 

Clasa a VI-a 2 

Clasa a VII-a 2 

Clasa aVIII-a 2 

Total V-VIII 8 

 

RESURSE UMANE 

 

PERSONAL DIDACTIC 

 

TOTAL- 29 CADRE DIDACTICE 

TITULARI- 26 

SUPLINITORI CALIFICAȚI- 3 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Secretar, contabil, administrator, bibliotecar, laborant, informatician. 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

3 îngrijitoare și 2 muncitori de întreținere. 

RESURSE MATERIALE 

             Şcoala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman își desfășoară activitățile într-un corp de clădire care 

beneficiază de spații diversificate , din care: 

 18 săli de clasă 

 3 săli de grupă pentru grădiniță 

 O sală de calculatoare 

 Un laborator de chimie 

 Un laborator de biologie 

 Un laborator de fizică 

 O sală de sport 

 Cabinet pentru psiholog 

 Cabinet logopedic și profesori de sprijin 

 Cabinet medical modern 

 Cancelarie profesori 



 Un birou secretariat 

 Birou directori 

 Birou contabilitate 

 Bibliotecă cu peste 19.000 de volume cărți dotată cu calculator pentru cititori. 

   Toate laboratoarele sunt dotate conform standardelor moderne de învățământ, pentru buna desfășurare a 

demersului instructiv-educativ. 

                                                       LABORATOR DE BIOLOGIE 

 

LABORATOR  DE FIZICĂ                                       

 



 

 

 

 

SALA DE SPORT  

 

 

CABINETUL MEDICAL  



 

                             NE MÂNDRIM CU REZULTATELE ELEVILOR ȘCOLII 

 

 

 

                          ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

 

 

 

 

 



ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL S.N.A.C. 

 

 

            

Curriculum la decizia şcolii 

Oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar  viitor este diversificată, incluzând discipline opţionale 

care contribuie la dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor, în acord cu opțiunile și nevoile acestora. 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Clasele pregătitoare- Învățăm din povești, Trăistuța fermecată 

Clasa I- Micii artiști, Cuvânt, cântec,dans 

Clasa a II-a-În lumea lui  Mate, Micii pictori 

Clasa a III a- Prietenul meu calculatorul 

Clasa a IV a - Matematică distractivă,  Micii naturaliști 

PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 Matematică aplicată 

 Jocuri matematice 

 Lectura ca abilitate  

 Alcătuirea compunerilor 

 Opțional integrat 

 Educație pentru sănătate 

         Personalul didactic, personalul de conducere al școlii, personalul auxiliar și nedidactic se implică activ 

la activităţile educative școlare și extracurriculare organizate la nivelul școlii, localităţii,  judeţului precum și 

la nivel național. 



        Realizarea de proiecte educaționale și parteneriate constituie una din prioritățile școlii, prin care se 

urmărește educația complexă și multilaterală a elevilor prin dezvoltarea abilităților, deprinderilor și 

competențelor. 

         În școală se organizează activităţi lunare în cadrul comisiilor metodice cu participarea cadrelor 

didactice şi de conducere. Pe lângă participarea activă la activitățile comisiilor metodice, cadrele didactice 

din școală participă cu interes la cursurile de formare continuă.  

OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE  

 

      Educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ formal, își are rolul și 

locul bine stabilit în formarea personalității tinerilor, în modelarea și educația acestora. Complexitatea 

finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 

educațional, ca set de intervenție complementară, apare ca o necesitate. Diversitatea activităților extrașcolare 

oferite crește interesul copiilor pentru școală și pentru oferta educațională.  

       În Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman,” activităţile extraşcolare vizează în principal 

extinderea culturii generale a elevilor, promovarea spiritului competiţional şi a performanţei înalte, educarea 

morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi alte obiective 

conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.  

      Activităţile extracurriculare pe care școala noastră le propune elevilor, au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv, recreativ, distractiv, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 

gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 

conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 

comunicarea interculturală, etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie școala în viaţa comunităţii, de a lărgi 

orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.  

            Aceste activități sunt corelate cu activitățile extracurriculare și cu cele din cadrul curriculumului la 

decizia școlii, o parte dintre acestea realizându-se în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, Clubul 

Copiilor Roman, Poliția, Jandarmeria,  Biblioteca Municipiului Roman, alte unități de învățământ, Muzeul 

de Științe ale Naturii Roman, Fundația Melchisedec Ștefănescu a Arhiepiscopiei Romanului, asociația de 

părinți Famipart din școală, Biserica Sfântul Dimitrie Roman. 

      Principalele activităţi extraşcolare organizate în mod tradiţional la nivel de școală sunt:  

- Proiecte locale, județene, naționale și internaționale  

- Cangurul lingvist  

- Proiectul local- Ziua Porţilor Deschise 

-activități de voluntariat 

-excursii tematice și științifice 

-concursul de matematică Cangurul 

 -concursul Smart 

-concursul Compas 

-concursul Teste din poveste 

-Evaluare în educație pentru disciplinele Limba Romană, Matematică și Limbi străine 

-concursul de geografie Terra 

-concursul de geografie Ioniță Ichim 



-concursul de matematică Lumina Math 

- festival de teatru 

- festivaluri județene și naționale de dans 

- festival de tradiții și obiceiuri românești 

- cerc de matematică 

- cerc de Educație rutieră în colaborare cu Clubul Copiilor Roman 

- cerc de dansuri moderne 

- cerc de jocuri logice 

       În cadrul Olimpiadelor și Concursurilor, elevii școlii obțin rezultate bune și foarte bune atât pe plen 

local cât și județean/zonal. Aceste rezultate ne motivează să implicăm și să susținem un număr cât mai mare 

de elevi care să ducă numele școlii pe treptele cele mai înalte ale succesului. 

      La Examenele Naționale absolvenții claselor a VIII- a din școală au obținut rezultate bune și foarte 

bune, astfel încât toți sunt cuprinși în învățământul liceal la diferite profile  ale liceelor consacrate din 

Roman. 

     Activitățile copiilor din  Grădinița școlii sunt diferențiate și constau în: dezvoltarea de abilități și 

competențe specifice și adevate vârstei, activități de coordonare, știință, artă, joc de rol, construcții, educație 

muzicală, educație pentru societate, educație pentru sănătate, activități gospodărești, educație fizică, 

aniversarea zilelor de naștere, activități recreative, parteneriate, dansuri, limbă străină. Condițiile oferite de 

spațiile în care își desfășoară activitățile preșcolarii grădiniței noastre sunt optime și oferă confort dar și 

materialele necesare dezvoltării acestora. 

    Cadrele didactice ale celor 3 grupe de grădiniță realizează Programe și Parteneriate Educaționale: 

 Educație pentru valori morale 

 Școală dragă te iubim! 

 Iubim și ocrotim animalele 

 Natura la îndemână 

 Educație pentru sănătate 

 Educație rutieră 

 Descoperim și valorificăm prin cooperare 

 Realitate și perspective 

 Sunt în siguranță 

 Să ne cunoaștem țara 

 Grădiniță-familie-școală 

     Iată câteva concursuri la care vor putea participa copiii grădiniței noastre: 

 Minți istețe 

 În așteptarea lui Moș Nicolae 

 L-ai văzut cumva pe iepuraș? 

 Oglindă, oglinjoară 

 Colorăm, învățăm 

 Europreșcolarul 

 Piciul 

 Bucuria de a fi școlar 

 Voinicelul 



 

 

 

 

 

 

VĂ AȘTEPTĂM! 


