
Să cunoască valorile, tradițiile și cultura 

țărilor europene, să comunice în cel puțin o limbă 
de circulație europeană 

 Concursurile „Europa - oameni și locuri”, „Din 
calătoriile mele”, „Fotogeografica”; 

 Opționale de limba franceză și de limba            
engleză; 

 Promovarea examenelor de DELF și               
Cambridge; 

 Serbări școlare în limba engleză și în limba 
franceză; 

 Proiecte Comenius: 

 2007 - 2009 — Moștenirea culturală a ado-
lescenților europeni; 

 2009 - 2011 — Viața pădurilor din Europa; 

 2012 - 2014 — Adolescenții europeni și evo-
luția pieței muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

Să aprecieze buna comunicare, spiritul de  

echipă, să se dezvolte sănătos 

 Proiectul SETS; 

 Educație pentru                                                   
sănătate!; 

 Proiectul Civitas; 

 Echipe reprezentative sportive ale școlii. 

                              
                                 Școala Gimnazială      Școala Gimnazială      Școala Gimnazială      
   „Mircea Sântimbreanu”„Mircea Sântimbreanu”„Mircea Sântimbreanu”   
      ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2013ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2013ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2013    

   Să înțeleagă și să respecte valorile  

democratice 
 Activități lunare în 

cadrul Consiliului 
Școlar al Elevilor cu 
personalități din viața 
cotidiană; 

 Activități derulate cu Poliția, Organizația 
„Salvați copiii”, Proiectul „Și eu am drepturi”. 

Să dobândească unele competențe necesare 

integrarii pe piața muncii europene 

 Opțional TIC; 

 Organizarea „Forumului 
meseriilor”; 

 
 

 Organizarea de întâlniri                                                   
cu foști elevi cu realizari                                            
marcante; 

 Proiectul Educațional „Ținta mea, liceul!”. 

Contact 
 

Șos. Alexandria, nr. 21, sector 5, Bucureşti 
 Telefon: 021.420.67.95 
 Fax: 021.420.67.95 
 Email: sc139ms@yahoo.com 
 Website: 
http://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-
mircea-santimbreanu 

Viziunea școlii 
 

 ȘCOALA este acel spațiu privilegiat în care      

fiecare copil pășește cu emoție, cu sfială, cu speranță.        

Aici descoperă valorile fundamentale ale devenirii 

umane: CUNOAȘTEREACUNOAȘTEREA, PRIETENIAPRIETENIA, ÎNCREDEREAÎNCREDEREA, 

CREDINȚACREDINȚA, SOLIDARITATEASOLIDARITATEA, GENEROZITATEAGENEROZITATEA, 

CURAJULCURAJUL, RESPONSABILITATEARESPONSABILITATEA, ALTRUISMULALTRUISMUL. Aici 

își construiește sinele, își șlefuiește personalitatea, își 

află limitele și învață cum să le depășească. Aici învață 

să împartă ceea ce are cu cei din jur, să împărtășească 

idei și trăiri. Aici devine, pas cu pas, OM.Aici devine, pas cu pas, OM. 



         

        Cadrele didactice 
ale școlii sunt preocu-
pate de formarea com-
petențelor necesare  
elevilor pentru integra-
rea în spațiul european: 

 

Să-și cunoască, să-și cultive și să-și valorifice 

aptitudinile prin: 

 Pregatirea suplimentară pentru olimpiade și con-
cursuri; 

 Cercuri științifice, artistice, sportive (corul școlii, 
echipe de handbal, cercul de teatru, Concursul  
de creație literară „Mircea Sântimbreanu”); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opționale de matematică, română, extinderi 
română, matematică etc.  

 Să cunoască istoria și cultura poporului 

căruia îi aparțin, să cunoască și să respecte valorile 
naționale  

 Organizarea de excursii tematice, tabere; 

 

 

 

 

 Activitatea Proiectului „Călător prin tradiții”. 
(cercul de încondeiere ouă, confecționare de 
mărțișoare, pictură de icoane pe sticlă); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concursul de lectură „Mihai Eminescu”; 

 Opțional istorie.  

Să arate respect și toleranță pentru cei din jur   

și pentru nevoile acestora, să inițieze și să participe la     
activități de voluntariat  

 Acțiuni caritabile: Ingrable, Fundația Căminul 
Phillip;   

 Parteneriat în cadrul Clubului 
European cu Școala Gimnazială 
Specială pentru Deficienți de Auz 
„Sânta Maria”; 

 

 Voluntariat la Casa Memorială „Tudor Arghezi”; 

 Bal caritabil; 

 Parteneriat cu Organizația                                     

„Salvați copiii”. 

Să devină conștienți de importanța protejării 

mediului prin: 

 Participarea în proiecte de mediu: „Ecoatitudine”, 
„Mic și ecologist”, „Să ne instruim într-un mediu 
ecologizat”, „Patrula de reciclare”, „Eco-Terra”; 

 Concursul „Reciclez și creez”; 

 Viața păsărilor. 
 


