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1.Asigurarea condiţiilor de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor. 
Promovarea educaţiei inclusive şi 
asigurarea şanselor egale. 

 

2.Îmbunătăţirea constantă a pro-
cesului instructiv- educativ. 

3.  Implicarea activă a agenţilor 
economici, părinţilor, instituţiilor şi 
autorităţilor locale în formarea 
profesională a elevilor. 

4.Creşterea ofertei de activităţi ex-
traşcolare, a ofertei de petrecere a 
timpului liber cu implicarea părinţilor 
în derularea acestor activităţi. 

5. Accesarea de fonduri europene. 
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MISIUNEA  

În administrarea şcolii există :3 clădiri: 2 corpuri pt. școală ( unul pt. înv. 
primar și unul gimnazial) și un corp pt . înv. preșcolar, însumând   : 12 săli 
de clasă, 2 laboratoare de informatică  , o bibliotecă, o sala pt. elevii CES, 
o sala de sport, un cabinet director, o cancelarie, un cabinet secretar si in-
formatician, un cabinet contabil, un cabinet metodic pt. educatoare, 2 

spații de depozitare lapte și corn și un spațiu pt. personalul administrative 

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar  

2014-2015 

            -1 laborator, care dispune de 10 Pentium IV un server şi 1 impri-

mantă; 

            -1 laborator informatica dotat cu 20 calculatoare  distribuite in 

retea de Consiliul Judetean Constanta in anul 2009. 

            - cabinet director -1 Pentium IV, 1 imprimanta, conectat la inter-

net; 

            - secretariat 1 Pentium IV,  1 imprimanta 1 copiato ; 

            - biblioteca 1 Pentium I; 

            - aparat video-proiecţie. 

           - laborator  AEL modern echipat cu 10 calculatoare, server si impri-

manta cu conexiune la internet. 
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„Școala este calea către  „Școala este calea către  
dezvoltarea fizică, dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, mentală, spirituală, 
morală și socială!”morală și socială!”  

             Școala  Gimnazială  ”George  Coșbuc”,  prin 
procesul instructiv -  educativ,  urmăreşte să dezvolte 
toate laturile elevului, astfel încât el să poată deveni, cu 

timpul, un adult cu deplină libertate interioară, dar și cu 

conștiinţa resonsabilităţii  faptelor sale. 

    Ne propunem a furniza servicii de educaţie şi 
formare  profesională  ce  au  la  bază  calitatea, 
performanţa, promovarea valorilor europene egalitatea 
şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea 

spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

  Promovează un învăţământ modern, centrat pe 
elev care alternează metodele tradiţionale de predare-

învăţare cu metode moderne. 

  Educaţia  primită  în  școala  noastră  îi 
favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social, 
ambient  şi  îi  indică  drumul  către  cele  mai  înalte 

îndatoriri ale omului către societate. 

  Ne dorim ca fiecare elev al școlii noastre  să-
şi  formeze  şi  să-şi  îmbunătăţească în permanenţă 
“competenţele cheie” necesare atât pentru continuarea 

studiilor în ciclurile superioare cât  şi pentru viaţă. 

  Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei 
care au nevoie de educaţie, pentru cei care vor să facă 

performanţă,  dar  și  pentru  cei  cu  nevoi  speciale, 

identificați într-un număr în creștere față de anii 

precedenți. 

  Suntem de acord cu faptul că școala oferă 

pârghiile prin care elevii noștri  vor dobândi acea 
cultură generală care , mai târziu , le va fi temelie într

-un proces de autoeducare. 
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VIZIUNE 
RESURSE MATERIALE 

  

Personalul şcolii este format din 18 cadre didactice (2014-

2015); 

  Dintre  profesorii  şcolii,  11  cu gradul  didactic  I,  5  gradul 

didactic II, 1 definitivat şi 2 sunt debutanţi;  

90% dintre  părinţii  chestionaţi  apreciază favorabil  calitatea 

activităţii didactice din unitate  

 70% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a 

şcolii este calitatea colectivului didactic  

Toți profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de 
formare  (iniţiere  operare  PC,  comunicare  în limbă străină, 
abilitare  curriculară,  elaborare  standarde  şi  curriculum, 
consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev, 
masterate etc.)  bazându-ne pe faptul că 60% dintre profesorii 
şcolii  consideră  că  principalul  aspect  pe  care  trebuie  să-l 

dezvolte şcoala este formarea continuă a cadrelor didactice. 

RESURSE  UMANE 


