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Regula de aur: 

„Toate deci câte doriţi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!" 

(Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 12) 

Viziunea școlii: formarea de tineri având un caracter cristic, capabili să transforme 

comunitatea prin impactul lor în familie și societate, urmărind atingerea potenţialului maxim 

al fiecărui elev, într-un context educaţional bazat pe competență, calitate și excelență. 

Misiunea școlii: Școala Gimnazială Particulară Ethos se angajează să creeze 

condițiile optime necesare formării de tineri având un caracter cristic, capabili să transforme 

comunitatea prin impactul lor în familie și societate, urmărind atingerea potențialului maxim 

al fiecărui elev, într-un context educațional bazat pe competență, calitate și excelență. 
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PROGRAMUL ȘCOLII 

Grădinița program normal 8.00-13.00 și after-school în continuare de la 13.00-16.30 

 

 CICLUL PRIMAR  CICLUL GIMNAZIAL 

I. 8.00-8.50 I. 8.00-8.50 

II. 9.00-9.50 II. 9.00-9.50 

III. 10.10-11.00 III. 10.10-11.00 

IV. 11.10-12.00 IV. 11.10-12.00 

V. 12.00-12.30 - pauză de masă V. 12.10-13.00 

VI. 12.30-13.15 VI. 13.00-13.30 - pauză de masă 

VII. 13.30 - 14.20 - efectuarea temelor VII. 13.30 - 14.20 - cls. a V-a activități 

extracurriculare 

VIII. 14.30   -    16.30  Program afterschool 

opțional, cu taxă 

VIII 14.30   -    16.30   -   activităţi 

extracurriculare 

 
Transportul elevilor se va face cu maşinile firmei de transport agreate de școală și nu va fi 
gratuit. Elevii vor putea lua zilnic masa, contra-cost, în cantina școlii. 
 
NUMĂR DE GRUPE – 6 

1 Grupe mici- 2  

2 Grupe mijlocii-2 

2 Grupe mari-2 

 

NUMĂR DE CLASE – 16  

Clasa pregătitoare A  

Clasa pregătitoare B  

Clasa I A 

Clasa I B 

Clasa a II-a A 

Clasa a II-a B 

Clasa a III-a A 

Clasa a III-a B 

Clasa a IV-a A 

Clasa a IV-a B 



 3 

Clasa a V-a A 

Clasa a V-a B 

Clasa a VI-a  

Clasa a VII-a A 

Clasa a VII-a B 

Clasa a VIII-a  

Țelul Școlii Gimnaziale Particulare Ethos este, pe lângă transmiterea de cunoștințe, 

îndrumarea copiilor încredințați nouă către credința în Dumnezeul Bibliei, ca ei să învețe să 

ÎI iubească „din toată inima, cu tot sufletul și toată mintea și pe aproapele lor ca pe ei înșiși". 

În anul școlar 2017 – 2018, se va parcurge un program instructiv – educativ care va 

ilustra preocupările școlii și pentru crearea unei identități aparte a elevilor școlii noastre.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, desfășurăm: 

ACTIVITĂŢI CURRICULARE - Pentru stimularea dezvoltării intelectuale, fizice, estetice 

și morale a elevilor. Ariile curriculare/ disciplinele se desfășoară conform curriculumului 

național. 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE – pentru stimularea intereselor de cunoaștere, 

pentru dezvoltarea spiritului creativ, pentru implicare directă în protejarea și îngrijirea 

mediului natural: 

- Excursii didactice; 

- Vizite; 

- Parteneriate; 

- Organizări de expoziţii pe diverse teme;  

- Serbări şcolare; 

- Programe culturale; 

- Mese rotunde cu părinţii; 

- Simpozioane; 

- Activități în aer liber; 

- Concursuri; 

- Tabere; 

- Activităţi sportive – competiţii; 

- Şezători literare; 

- Vizionări piese de teatru; 

- Seminarii cu părinţii; 

- Activităţi pe timpul vacanței de vară: Școală de vară/ Clubul de vacanță etc. 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN CADRUL ȘCOLII:  
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A) Clasele P-IV: 

• Asistență în efectuarea temelor 

• Consultaţii 

• Ateliere de creație 

• Cor 

• Activități sportive 

B) Clasele V-VIII: 

• Ateliere de lucru manual 

• Curs instrument muzical: flaut, chitară și alte instrumente 

• Activităţi sportive: baschet, fotbal 

• Sanitarii pricepuți 

• Micii biologi 

• Pregătire pentru examenele naționale 

• Cor 

Curriculum la decizia școlii 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  Tip CDS  Cadru didactic  Disciplina / 
Aria 

curriculara 

Clasa 

1 În lumea minunată 
a poveștilor 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Vieru Carmen Limbă și 
comunicare 

I A 

2 Trăistuța cu 
povești 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Calotă Lidia Limbă și 
comunicare 

I B 

3 Pe aripile 
cuvintelor 

 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Săndiță Valeria Limbă și 
comunicare 

      II A 

4 Căsuța cu povești Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Stoica Ligia  Limbă și 
comunicare 

II B 

5 Ne jucăm cu 
ortogramele 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Marin Ramona Limbă și 
comunicare 

III A 

6 Să scriem corect! Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Spătărelu 
George 

Limbă și 
comunicare 

III B 

7 Exploratori pe 
tărâmul cunoașterii 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Staicu Sidonia Matematică 
și științe ale 

naturii 

IV A 

8 Matematica, 
prietena mea 

Integrat – 
CLR/DP/AVAP 

Badea Silvia Matematică 
și științe ale 

naturii 

IV B 

9 Matematica 
distractivă 

Matematică Tîmplaru 
Marius 

Matematică 
și științe ale 

naturii 

V 

10 Secretele 
matematicii 

Matematică Tîmplaru 
Marius 

Matematică 
și științe ale 

naturii 

VII 

11 Matematică 
aplicată  

Matematică Tîmplaru 
Marius 

Matematică 
și științe ale 

naturii 

VIII 

12 Prietenul meu, Tehnologii Tîmplaru Tehnologii VI 
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calculatorul Marius 
13 Jocul cuvintelor Integrat Vieru Daniel Limbă și 

comunicare 
V 

14 LEARN WITH 
MUSIC 

Opţional la 
nivelul mai 
multor arii 
curriculare 

ANCA 
DOBRESCU 

Psihomotric 
Estetic și 
creativ 

GRUPA 
MARE  
A și B 

15 LIMBA 
NOASTRĂ-I O 

COMOARĂ 

Opţional la 
nivelul unui 

singur domeniu 

CIOBANU 
ȘTEFANA 

Limbă și 
comunicare 

GRUPA 
MARE A 

16 ABECEDINO Opţional la 
nivelul unui 

singur domeniu 

GÎNGU-POPA 
NICOLETA 

Limbă și 
comunicare 

GRUPA 
MARE B 

17 POVEȘTILE 
COPILĂRIEI 

Opţional la 
nivelul mai 

multor domenii 
(integrat) 

MIU 
CLAUDIA 

Limbă și 
comunicare 

GRUPA 
MIJLOCIE 

B 

18 CĂSUȚA CU 
POVEȘTI 

Opţional la 
nivelul mai 

multor domenii 
(integrat) 

CHIȚIMIA-
IACOBESCU 

ELENA 

Limbă și 
comunicare 

GRUPA 
MIJLOCIE 

A 

 
Curriculum-ul la decizia școlii pentru anul școlar 2017-2018 este aprobat în 
ședința consiliului de administrație din data de 26.01.2017 
RESURSE UMANE:   

Personal didactic: 

Cadrele didactice ale unității de învățământ sunt calificate în procent de 97,6% (1 singur cadru 

didactic nu este calificat) și sunt implicate în programe avizate și acreditate de perfecționare și 

formare continuă. De asemenea, din cele 21 posturi titularizabile, 15 sunt ocupate de titulari, 

ceea ce înseamnă un procent de 71,4%.  

 Calificat: 

o Institutori/învățători — 10 

o profesori – 19 

o profesori învățământ preșcolar - 12 

Personal didactic auxiliar: 

o secretar - 1 

o bibliotecar - 1 

 

Personal nedidactic: 

o director administrativ - 1 persoană 

o administrator - 1 persoană 

o contabil - 1 persoană 

o îngrijitor - 5 persoane  
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o bucătărese - 4 persoane 

o paznic - 2 persoane  

o șofer – 1 persoană 

o medic – 1 persoană 

o asistent medical – 2 persoane 

RESURSE MATERIALE: 

Școala dispune de: 

  7 săli de clasă; 

  5 cabinete; 

  3 laboratoare: biologie, fizica-chimie, informatică; 

  sală de sport, camera depozitare materiale sportive, birou profesor de sport, vestiare 

băieți, fete; 

 teren de sport cu gazon artificial, nocturnă și tribune; 

  bibliotecă; 

  sală conferințe; 

  atelier lucru manual; 

  2 camere tehnice; 

  depozit materiale didactice; 

  bucătărie: vestiare, băi, dușuri pentru personalul de la bucătărie; 

  sala de mese; 

  sala de lectură. 

 10 săli de clasă /1 cabinet medical / 1 cabinet de consiliere și logopedie / bibliotecă /1 

sală de mese / 10 grupuri sanitare? / 1 cabinet metodic (cancelarie) / 1 depozit material 

didactic. 

CARACTERISTICILE ȘCOLII: 

1. Şcoală creştină - bazată pe valori și principii biblice; 

2. Misiune clar formulată; 

3. Standarde (aşteptări) înalte; 

4. Conducere pe linie academică; 

5. Monitorizare frecvență copii; 

6. Accentul pe activităţile de învățare în clasă şi formarea caracterului; 

7. Mediu organizat care asigură securitate; 

8. Relaţia: familie - școală; 

9. Formare holistică - cunoştinţe, abilităţi, caracter cristic. 

EDUCAŢIE 
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Educaţia oferită vine să completeze caracteristicile școlii de mâine care are deziderat 

pregătirea elevilor pentru "a fi" și "a deveni", să adâncească și să oglindească practic aceste 

principii, atât în societate, cât și la nivelul fiecărui individ. 

Dascălii din școala noastră vor lucra nu numai la nivelul minții, ci și al inimii, pentru 

ca, în final, elevul, cu un frumos caracter dăltuit, să fie destoinic (echipat) pentru orice lucrare 

bună. 

REZULTATE SCONTATE 
 Schimbarea sau transformarea măsurabilă care va avea loc în elevul pe care îl slujește 
școala. 
 
PREMISE 
 
În evaluarea rezultatelor scontate, se ține cont de particularitățile individuale ale elevului. În 

efortul nostru de a ne împlini viziunea, credem că este important ca școala să își dezvolte 

programe, strategii și metodologii, pentru ca absolvenții, având o concepție creștină despre 

lume și viață, să fie: 

● bine pregătiţi în toate disciplinele academice, având deprinderi în citire, scriere, exprimare, 

ascultare și gândire; 

● pricepuţi în matematică și ştiinţe exacte, în general; 

● cunoscători și înțelegători ai oamenilor, evenimentelor și mișcărilor din istorie; 

● oameni care apreciază literatura și arta, înţelegând felul în care acestea exprimă și le 

modelează convingerile și valorile; 

● oameni care apreciază limbile şi cultura altor etnii, spulberând prejudecățile, promovând 

armonia inter-etnică şi încurajând ospitalitatea biblică față de "străin"; 

● oameni care să știe cum să folosească resursele, inclusiv tehnologia, pentru a afla, analiza și 

evalua informațiile; 

● oameni care îmbrățișează și practică dreptatea, mila și împăcarea în familie și societate; 

● oameni care apreciază explorarea intelectuală și sunt implicați în dezbaterile de idei; 

● oameni care respectă şi relaţionează cu bun simţ şi integritate cu oamenii cu care trăiesc,  

lucrează și se relaxează; 

● oameni care apreciază mediul natural; 

● oameni care sunt buni ispravnici ai banilor, ai timpului lor (inclusiv timpul liber) şi ai altor 

resurse; 

● oameni care înțeleg că munca are demnitate, fiind o expresie a naturii lui Dumnezeu. 

Director, 

Prof. Octavia-Simona Marinescu 

 


