OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY
COMUNA LUNCA DE JOS

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen
szokásunkká tegye.” Örkény István

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
A ȘCOLII GIMNAZIALE MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY
an școlar 2019-2020
Şcoala noastră oferă oportunităţi pentru studiu și șanse egale elevilor cuprinşi cu vârsta
între 3 şi 14 ani la nivel preșcolar, primar si gimnazial. La fiecare nivel de studiu limba de
predare este cea maghiară. Şcoala noastră oferă şanse egale de a învăţa şi elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale. La învățământul gimnazial derulăm programul Școala după
Școală pentru supravegherea temelor și aprofundarea materiei.
Numărul total de elevi este de 428.

CADRE DIDACTICE: 23 de cadre didactice, calificate cu studii superioare
CADRE DIDACTICE AUXILIARE: 2 cadre didactice calificate(contabilul și secretarul școlii)
PERSONAL NEDIDACTIC: 4 îngrijitoare, 1 șofer cu jumătate de normă muncitor calificat și 2
fochiști calificați
CONSILIUL ELEVILOR: Elevii prin reprezentanţii lor, în această formă de organizare reprezintă
drepturile şi interesele lor. Consiliul elevilor este reprezentat la nivelul școlii prin câte un
elev de la fiecare clasă gimnazială
CADRELE DIDACTICE, DIDACTIC AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE SUNT AFILIATE LA:
F.S.L.I. - lider sindicat prof. Ambrus László

Oferta curriculară
Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând de la
finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.
Obiective
Învățământul primar
Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;
Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;
Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea efectivă
și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației.

Învățământul gimnazial
Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;
Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;
Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și
aptitudinile elevilor;
Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițțiile unei societăți în
schimbare.
Planurile cadru – aplicate în școala noastră sunt cele avizate de către MEN în conformitate cu
ANEXA 1 si 2 la OMEN 3371/12.03.2013 ;ANEXA 1.1 si 1.2 la OMEC nr 5198/01.11.2014 si
ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001. Manualele școlare utilizate au avizul MEN.
Schemele orare - respectă întocmai prevederile planului cadru. Curriculumul național este
completat de curriculumul la decizia şcolii în concordanaţă cu cerinţele şi nevoile elevilor,
respectiv a părinţilor.
Oferta de opționale – este variată. Elevii si păriniți pot alege opționalul în funcție de dorința
lor dar și de posibilitățile existente în școală .Astfel pentru anul școlar 2019-2020 opționalele
pentru fiecare clasa sunt:
-

clasa a V-a: Geografia și multimedia
clasa a VI.- a: Educație pentru cunoaștere

Oferta extracurriculară
1. Extinderea activităților instructive – educative in spațiul extrașcolar;
2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea
performanței;(disciplinele limba română, limba maternă maghiară și matematică
3. Participarea elevilor la spectacole de teatru (clasele I- IV)
4. Organizarea de serbări pentru copii, părinți și cadre didactice:
- serbarea Zilei Școlii, pe 24 septembrie ziua de naștere a fondatorului școlii noastre
- balul părinților pe 25 noiembrie cu ocazia zilei onomastice ,,Ecaterina,,
- prezentarea unor scenete de către elevii școlii, cu ocazia serbării Crăciunului

- punerea în practică a voluntariatului, mai ales în ajunul sărbătorilor (realizarea unor
pachete pentru copii și bătrâni nevoiași)
- practicarea sporturilor de iarnă, de obicei în lunile ianuarie sau februarie
-organizarea unor excursii în țară și în străinătate
- participarea la tabere, anual organizate de Direcția Județeană de Sport și Tineret Harghita,
la Marea- Neagră (responsabil, profesorul de istorie)
- activități artizanale, confecționarea unor brățări, articole de decor, magneți de frigider șa.
-organizarea zilei educației
-păstrarea obiceiurilor tradiționale prin existența unui grup de dans popular
Participarea la diferite concursuri locale, zonale, județene, naționale și internaționale
-

-

concursul internațional de matematică aplicată Cangurul, locul III. și IV. clasa a V-a;
locul I. și II. la clasa a VI.-a(organizat de prof. de matematică, la școală)
concursul comemorial Dezső Gábor din Sânmartin, mențiune
concursul de matematică pe echipe, Bolyai
concursul interdisciplinar ,, Természetbarátok Találkozója” Sândominic, locul I.
concursul internațional de engleză Cangurul, locul IV. la clasa a V-a și mențiune la
clasa a VI.-a și a VIII.- a(organizat de prof. de engleză)
participarea la concursul de ortografie Simonyi Zsigmond, locul III. clasa a VI.-a
concursul recital de poezii VII. Csíki versünnep (mențiune clasa a VII.-a, locul II. la
clasa a VIII.- a)
recital de poezii, organizat de ziua poeziei maghiare la 11 aprilie (organizat de prof.
de maghiară)
comemorarea zilei de 15 martie, anual
participarea la concursul național de istorie Jancsó Benedek( clasa a VIII.-a, mențiune)
participarea la concursul de istorie, anual organizat la Frumoasa (clasele V.- VIII. locul
I.)
olimpiada de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România (mențiune clasa a
VI.-a, locul al II.- lea clasa a VII.-a pe județ, locul al treilea pe țară, profesor pregătitor
Ambrus László)
participarea la olimpiada de Religie romano catolică( locul al II.- lea pe jude, prof.
pregătitor Sárig Mária )
participarea la diferite concursuri sportive( prof. de educație fizică)
participarea la concursul de geografie Terra (locul I.și III. la clasa a V.- a și locul trei la
clasa a VI.- a, faza locală; locul VI. pe județ, clasa a V.-a)
Concurs Seterra, locul I. pe Județ(prof. pregătitor Péli Mária)

5. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate( mai ales pentru clasa a
VIII.-a)
Parteneriatele școlii
Poliţia locală
Pompierii Voluntari
Cabinetul medical
Elevii sunt implicaţi în activităţi organizate în cadrul parteneriatelor educative naţionale şi
internaţionale încheiate cu şcoli din ţară şi din străinatate (Ungaria, Școala Bilingvă Bartók
Béla din Budapesta)

