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 ACTIVITĂŢI OPŢIONALE:

•“Cărticica mea de poezii pictate ”

•“Curiozităţi din lumea vie”

•“Europa-prieteni fără frontieră”

•“Micii artişti”

•“Evoluţia istorică a Cadrilaterului”

•“Orizonturile cunoaşterii”

•“Tehnica macrame”

Activităţi didactice şi extradidactice 

desfăşurate în spaţii adecvate cerinţelor 

educative: laboratoare AEL, laborator 

de fizică-chimie, cabinet de isorie, 

cabinet de consiliere psihopedagogică, 

bibliotecă, teren şi sală de sport, atelier 

mecanic, lot şcolar, 12 săli de clasă, 

sală de festivităţi.

Olimpiade şi concursuri tematice:

istorie, literatură, matematică, fizică, chimie, 

biologie etc.

Activităţi literar-artistice:

Dor de Eminescu, Ziua recoltei, În 

aşteptarea lui moş Crăciun, Halloween party, 

Dansuri populare dobrogene ş.a.

Competiţii şi jocuri sportive:

handbal, fotbal, sah şi tenis de masă

Excursii tematice:

La muzeul Dunării de Jos

La Adamclisi

La patinoar

La planetariu, acvariu, delfinariu

La Mănăstirile Andrei şi Dervent

La Centrala Nucleară de la Cernavodă
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Activităţi şcolare şi extraşcolare diverse:

Olimpiade şi concursuri şcolare

Excursii tematice

Vizite de studiu

Jocuri şi competiţii sportive

Dansuri populare

Serate dansante

Expoziţii de lucrări ale elevilor

Serbări şcolare

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE

VIZIUNEA:” Performanţă, ofertă 

educaţională diversificată, cultură 

organizaţională solidă. 

Tradiţie şi competenţă. O instituţie 

modernă, adaptată exigenţelor lumii 

contemporane, un nucleu cultural al 

comunităţii.”

MISIUNEA:"Să oferim un proces de 

instruire şi educaţie de calitate, cu 

şanse egale pentru toţi elevii, care 

să-i formeze pentru viitoarea carieră 

cât şi pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii."

 numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare

 parteneriate solide, eficace şi coerente cu 
elevii, părinţii, comunitatea locală, şi cu alţi 
parteneri educaţionali

 premii şi diplome obţinute la diverse 
concursuri, expoziţii, acţiuni, programe, la nivel 

local, judeţean, naţional şi internaţional

cadre didactice responsabile

 


