
Școala Gimnazială Nr. 193 

O școală pentru viitor! 

 

 

 



Deschideți orizontul copilului 
dumneavoastră din prima zi! 



 

 

 

Pentru că 

NOI suntem:  

   

activi 

competitivi 

originali 

performanți 



 
 

Ne mândrim cu:  
 

 Elevii școlii noastre, printre care se numără 
premianți și olimpici la diverse discipline; 

 Cadre didactice bine pregătite și deschise 
noutăților; 

 Premiile obținute în urma performanțelor 
elevilor și profesorilor deopotrivă. 

 



Școala noastră are: 
 

 Săli de clasă frumos amenajate; 

 Cabinete și laboratoare dotate (fizică, chimie, 
biologie); 

 Cabinet de consiliere ce oferă sprijin 
individual, de grup și pentru familie; 

 Sală de sport, unde se practică fotbalul, 
handbalul și voleiul. 

 



Avem, de asemenea: 
  

 Cabinet de informatică  

 Cabinet medical 

 Cabinet de stomatologie 

 Sală de mese 

 Semiinternat 

     Bibliotecă 



 
Plan de şcolarizare 

 
  

 Şcoala Nr. 193 doreşte să ofere cea mai bună cale 
spre realizarea procesului de predare-învăţare.  

  

 În acest scop, în anul şcolar 2014-2015, ne 
deschidem porţile pentru cât mai mulţi elevi, oferind 
instruire modernă atât în alternativa Step by Step, 
cât și în învățământul tradițional. 

   



Ce trebuie să știe părinții? 

  Introducerea, din anul școlar 2013-2014, a clasei 
pregătitoare în învățământul obligatoriu i-a adus pe 
prichindei mai aproape de noi și ne-a oferit ocazia să ne 
delectăm cu atitudinea și drăgălășenia lor inocentă...  

  I-am surprins pe parcursul primului semestru 
evoluând și adaptându-se diverselor situații școlare și 
vrem să vi-i arătăm și dumneavoastră! 

  



Iată-i pe cei mai mici  
dintre noi... 

  

  



Alternativa educațională  
Step by step 

 Această alternativă, implementată de George Soroș 
în România, în 1994, a fost introdusă și în școlile 
gimnaziale, în momentul de faţă fiind foarte căutată 
şi apreciată, atât de părinţi, cât și de copii. 

  

 Școala nr. 193 oferă cele mai bune servicii 
educaționale în alternativa ”Step by step”, fiind una 
dintre puținele școli din sectorul 6 care a implementat 
această alternativă în cadrul școlar. 

 



  Ce înseamnă Step by step?!? 

Step by step = Comunicare 
Pentru că una dintre cele mai importante trăsături ale 

acestuia este comunicarea. 

Trebuie să existe comunicare între 

 părinţi, profesori şi elevi, mai ales  

pentru că părinţii sunt primii educatori 

 ai copiilor lor! 

  



 
Alternativa Step by step 

promovează:  
  educaţia centrată pe elev;  

 predarea în funcţie de nevoile şi interesele 
copiilor; 

 centre organizate de învăţare; 

 implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia 
elevilor;  

 respectul şi aprecierea varietăţii umane. 

 



Programul zilnic 

Întâlnirea de dimineaţă: 

o Calendarul naturii 

o Mesajul zilei  

o Noutăţi 

o Jurnalul clasei 

o  Agenda zilei 

Alegerea centrelor de lucru  

Activitatea la centre 

Evaluation 

 



Alegerea centrelor 

1.Citire 

2.Scriere 

3.Matematică 

4.Arte 

5.Ştiinţe 

6.Ştiinţe sociale 

7.Construcţii 

 



Activitatea pe centre 
 Învățăm pas cu pas! 



Mizăm pe: 

 
   

 

 cadre didactice foarte bine pregătite: 17 cadre 
cu gradul I și 10 cadre cu gradul II, ceea ce 
înseamnă 70% profesioniști; 

  cadre didactice tinere, care sunt foarte 
entuziaste și dornice să se implice în formarea 
elevilor pentru un viitor strălucit. 



Ceea ce înseamnă că: 

 

70% super-experiență  

+ 

 30% super-entuziasm tineresc 

  

= cea mai eficientă combinație  

pentru EDUCAȚIE 
 

 



 

 
 Suntem printre cei mai buni, iar asta o dovedesc rezultatele la 

concursuri și olimpiade; 

 Avem premii și diplome de excelență la concursurile și 
olimpiadele școlare, putând menționa rezultatele remarcabile 
la: Olimpicii cunoașterii, Cangurul lingvist, Cangurul 
matematician, Cangurașul explorator, Cangurașul în lumea 
poveștilor, Smart, EuroJunior, Lumina Math, Arhimede, Euclid, 
Comper, Evaluare în educație, Fii inteligent la matematică, 
Concursul de reviste școlare ISMB. 

 



 

 Dragi părinți, 

 Pentru noi educația înseamnă nu numai 
învățare formală, ci și informală, iar pentru 
asta ne sprijinim elevii oferindu-le diverse 
activități extracurriculare și extrașcolare, cum 
ar fi: 



 în colaborare cu doamnele și domnii profesori, 
realizarea Revistei Școlii “Treptele Cunoașterii”, 
care a fost premiată nu numai la nivel de 
sector, ci și la etapa pe municipiu. 

 



 

programe de educație ecologică 

 





competiții sportive  

excursii 

serbări și concursuri școlare 

 





 

Asociația Școlară Orizont  
în parteneriat cu proiectul ”Școală după școală” 

 • sprijină elevii prin angajarea unor profesori pentru aprofundarea unor 
discipline la solicitarea părinților, după orele de curs (after-school) 

• inițiază și orientează elevii în activități culturale și sportive în acord cu 
aptitudinile lor 

• îndrumă elevii spre a cunoaște și practica activități de voluntariat în 
spiritul educației europene 

• asigură suport informațional și formatori 
 

Cercuri care se desfășoară în prezent, cu ajutorul Asociației Școlare:  
• matematică,  
• limba română, 
• limba engleză,  
• limba franceză, 
• limba germană, 
• artă quilling,  
• artă teatrală, 
• dans intercultural 



 

Asociația Școlară Orizont  
în parteneriat cu proiectul ”Școală după școală” 

 



 

Școala Altfel 

 
• Din anul școlar precedent, a început să se pună mai 

mult accent pe activitățile educative extrașcolare, 
introducându-se în programă o săptămână în care 
orele de curs sunt mai lejere, mai atractive, mai... 
altfel! 

• Anul acesta, săptămâna Școala Altfel a devenit Să 
știi mai multe, să fii mai bun! și se va desfășura după 
același tipar ca precedenta. Cât de mult ne-a plăcut 
să facem altceva decât eram obișnuiți, o să vă 
demonstreze pozele! 



 

Școala Altfel 

 



 

Școala Altfel 

 



Școala Altfel 



 
 

Școala Gimnazială Nr. 193 
Ziua Porților Deschise 

25 februarie 

 
 Începând cu anul școlar 2011-2012, am decis să 

organizăm în fiecare an ”Ziua Porților Deschise”, 
eveniment care oferă părinților prilejul să afle mai 
multe despre oferta educațională a școlii. De 
asemenea, aceștia au oportunitatea de a asista, în 
sălile de clasă, la diversele activități propuse de 
cadrele didactice ale școlii. 



 

Ziua Porților Deschise 



 

Ziua Porților Deschise 



 

  Învățăm să fim oameni de la...oameni! Cine 
sunt acești oameni?! Ei bine, sunt dascălii cu 
experiență și talent din școala noastră, care știu 
să ocrotească și să mângâie ca niște adevărați 
părinți și care pot să dea formă și conținut 
acelor mici diamante neșlefuite pe care le lăsați 
în grija lor: copiii dumneavoastră! 

 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ  
NR. 193 

• Alegând școala noastră, puteți fi siguri că 
propriii dumneavoastră copii sunt cu un pas 
mai aproape de succes!  

• Noi le oferim șansa de a lucra cu persoane 
competente, talentate, deschise inovației, care 
le vor arăta drumul sigur către performanțele 
dorite!  



 

 

 Ne mândrim cu elevii care au ieșit din această 
școală cu rezultate deosebite. Și ne mândrim cu 
profesorii care au contribuit la succesul 
acestora, căci din mâinile lor au ieșit acele 
diamante care astăzi strălucesc cu putere în 
rândul celorlalți oameni.  

 



 Lăsați-vă copiii  

să strălucească la adevărata 
lor valoare, alături de noi! 

Știm că le putem oferi exact 

ceea ce au nevoie!!! 
 



Împreună vom deschide noi 
Orizonturi...! 


