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Motto:          

„Să formezi o echipă este doar începutul  

Să rămâi împreună înseamnă progresul  

Să lucrezi împreună aduce succesul.”   

    (Henry Ford) 

 

Școala Gimnazială „ Mártonffi János” Vlăhița urmărește să răspundă 

intereselor sociale și comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă școlară 

condiții optime de dezvoltare fizică și intelectuală, potrivit finalităților învățământului. 
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Şcoala  noastră şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru : 

a)         învățământ preşcolar cu program normal și prelungit: grupa mică,           

grupa mijlocie, grupa mare; 

b)         învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

c)         învăţământ gimnazial : clasele V-VIII 

 

   Pentru anul şcolar 2020-2021, conform planului de şcolarizare aprobat prin 

hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început 

este : 

 3 grupe mici la grădiniță; 

 2 clase pregătitoare; 

 2 clase I; 

 2 clase a V-a; 

 

Oferta şcolii noastre este: 

 cadre didactice titulare  

 asigurarea calităţii actului educaţional  

 cadre didactice ancorate în realitatea educaţională 

 comunicare permanentă cu părinţii elevilor 

 

Oferta curriculară 

 

           O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta 

talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca 

personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi 

polivalentă. 
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Scopul principal este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru 

fiecare elev prin: 

 formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de 

educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;  

 organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi 

variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a 

participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de 

materiale, resurse şi echipamente; 

 asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice 

fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate astfel încât fiecare copil să-şi 

pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi 

timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc;  

 încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, 

printr-un sistem coerent de evaluare; 

 cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite în cadrul unor 

strategii didactice de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii, prin 

utilizarea metodelor activ-participative;  

 crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simtă în 

siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la 

propria formare. 

 

Alături de disciplinele obligatorii, specifice claselor sunt şi disciplinele care 

fac parte din curiculum-ul la decizia şcolii precum: 

Ciclul preșcolar: 

1. Obiceiuri populare 

2. Ocrotirea naturii 

3. Micii ecologiști 
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Ciclul primar:  

1. Jocul cu marionete, teatru (primar) 

2. Învăţarea instrumentului blockflöte (primar) 

3. Să ne cunoaştem oraşul nostru natal (primar) 

4. Lumea minunată a culorilor (primar) 

5. Jocuri pentru copii I (primar)  

6. Jocuri pentru copii II (primar) 

7. Istoria minorităţii naţionale maghiare (primar) 

8. Educaţie rutieră (primar) 

9. First steps (primar) 

10. Dezvoltarea sociabilităţii (primar) 

11. English is fun (primar) 

12. Dezvoltarea capacităţii de învăţare (primar) 

13. Matematică distractivă (primar) 

14. Planeta albastră (primar) 

15. Jocuri de dezvoltare a comunităţii (primar) 

Ciclul gimnazial: 

1. Minifotbal-băieți 

2. Handbal-fete 

3. Pe limbajul copiilor 

4. Istoria secuimii 

5. Viaţa sfinţilor 

6. Construcții cu rigla și compasul 

7. Agricultură 

8. Micul ocrotitor al naturii 

9. Educație pt. sănătate 

10. Adolescența și igiena  organismului uman 

11. Prietenul meu calculatorul 

12. Viva la musica –cor 
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Activităţi extracurriculare: 

 Balul mascat 

 Balul bobocilor 

 Activităţi meşteşugăreşti 

 Serbări de 8 martie 

 Excursii de ziua copilului pe nivelul ciclurilor 

 Campionate de fotbal între băieţi şi de handbal între fete desfăşurate pe cicluri 

de clase 

 Cupa internațională de Judo “Mártonffi János” 

 Cupa “Mártonffi János” Handbal fete 

 Cupa “Mártonffi János” Fotbal băieți 

 Concurs de recitări 

 Atelierul de poveşti 

 Expoziţii tematice 

 Comemorări istorice 

 Excursia premianţilor 

 Ziua Şcolii „Mártonffi János” 

 Ziua internaţională a Pământului 

 Ziua poeziei 

 Întâlniri între clase paralele 

 Excursii interdisciplinare 

 Ziua Sf. Nicolae  

 Serbarea pomului de crăciun 

 Balul părinţilor 

 Turnee naționale și internaţionale organizate de Fundaţia Filarmonica de copii; 

 Tabere : 

 de pictarea mobilelor 

 de religie și engleză 

 de dans popular 

 de muzică 

 meşteşugăreşti 

 de antrenament judo 

 

 

ZIUA ȘCOLII – 17 IUNIE 
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