
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Școala Gimnazială ,,Mexic” consideră educația copiilor și tinerilor ca fiind o misiune 

delicată la care trebuie să participe cu eforturi susținute atât școala cât și familia, astfel încât 

putem spune că educația debutează și se formează initial într-un mediu mai puțin formal cum 

este familia, iar apoi se continuă într-un mediu instituționalizat în cadrul școlii. 

  

Obiectivele noastre sunt: 

• Școlarizarea tuturor elevilor 

• Promovarea egalităţii de şanse in procesul de învăţare 

• Modernizarea permanentă a spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare 

• Realizarea și menținerea unui climat de siguranță, un ambient propice actului 

educațional. 

• Realizarea unei oferte educaţionale aplicând principiul  pedagogiei centrate pe elev 

Dispunem de: 

•   săli de clasă moderne 

•   laboratoare:  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 



- Fizică 

- Chimie 

- Biologie  

 

• 3 cabinete 

- Informatică 

- Logopedie 

- Consiliere și educație incluzivă 

• Bibliotecă  

• Sală de sport   

• 2 terenuri de sport 

• Cabinet medical 

       Activități opționale: 

• „Interpretarea unui text literar” 

• „Lectura- Universul copilăriei” 

• „Matematică adiacentă” 

 

      Pregătire suplimentară: 

• Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri 

• Program de remediere școlară 

• Program de pregătire pentru evaluarea națională 

       Activități extracurriculare: 

• Cercul de pictură Viz-arte 

• Excursii și vizite 

• Vizionări de spectacole 

• Serbări școlare tematice 

       Proiecte educaționale: 

• “ Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar 
(PNRAS 

• Si eu traiesc sanatos- SES2020 - prin Fundatia PRAIS 

• Salvați copiii-`,,Prevenirea bullyng-ului in școli 

• ,,ABC-ul emotiilor,,- Proiect National al agentiei Nationale Antidrog 

• Deschiși spre copiii noștri – mentalitate deschisă în relația școală-părinți 

 

Activitatea instructiv-educativă a claselor pregătitoare se va desfășura în săli special 

amenajate, dotate cu mobilier modular, materiale didactice în conformitate cu particularitățile 

vârstei și mijloace moderne de predare-instruire: videoproiectoare, calculatoare, table SMART, 

multifuncționale. Sunt utilizate strategii didactice moderne și atractive, recurgându-se frecvent 

la folosirea soft-urilor educaționale. 

 

 



  

 

  

 

 

 

  

Director: prof. Iulian Lucian Fota                   


