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“Școala  cea mai bună este 
aceea în  care înveți înainte 
de toate, a învăța.” 

(Nicolae Iorga) 

O școală pentru toți! 
 
RĂSPUNDEM PREZENT PENTRU ÎNSCRIERI!! 

 
Detalii referitoare despre etapele de înscriere în anul 
școlar 2019-2020 se găsesc la secretariatul unității si pe 
site-ul școlii. 

Director prof. Duma Camelia 

Concursuri și premii finanțate,avizate MEN 
-Jurje Timea –Premiul II, Olimpiada Natională de 
Limba și Literatura Română, Etapa națională, prof. 
Chiș Delia Ioana 
-Tamas Tamara-Mențiune, Olimpiada de Limba si 
literatura română, Etapa Județeană, prof. Chiș Delia 
Ioana 
-Ladany Patrisia– Mențiune, Olimpiada de Limba si 
literatura română, Etapa Județeană, prof. Chiș Delia 
Ioana 
-Stejan Sebastian-Mențiune, Olimpiada de 
Matematică, Etapa Județeană,  prof. Micle Ana Maria 
-Sabou Chirti Anamaria-Premiul I, Festivalul 
Științei, Premiul II, Concurs Lumina Math, prof. înv. 
primar Șortan Crina 
-Șerban Dragoș-Mențiune, Olimpiada de Limba 
engleză, prof. Ilieș Alexandra 
-Briscan Emima-Mențiune, Olimpiada de Limba 
engleză, prof.Ilieș Alexandra 
-Csiki Maria-Premiul I, Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar, prof.  Iosif Gabriella 
-Anghelov Cristian-Premiul II, Olimpiada Națională 
a Sportului Școlar, prof. Iosif Gabriella 
-Iosif Cristian-Mențiune, Olimpiada Națională a 
Sportului Școlar,prof. Iosif Gabriella 
-Echipajul școlii-Premiul I, Concursul 
”Prietenii Pompierilor”, prof. Iosif Gabriella 
-Dragomir Anda-Premiul III, Concursul Național 
“Alege este dreptul tău”, prof.înv.primar Șortan Crina 
-Sabău Daria-Mențiune, Concursul Național “Alege 
este dreptul tău” prof.înv.primar Șortan Crina 
-Revista Școlii ”Mlădițe”-Premiul I, Etapa 
Județeană 

Concursuri lansate 
 
“Orașul Viitorului” 

 

Activități extrașcolare 

Excursie la Salina Turda Festivalul Științei 

1Decembrie –parteneriat cu  
Biblioteca Județeană Sălaj 

Ziua Pompierilor 

Istoria altfel-”Autobuzul Centenar” “Vreau să am o meserie!” 

Vă așteptăm la Școala Gimnazială”Iuliu Maniu”!  
O școală pentru toți! 

   Premiul III -Concursul Domestos 
   “Igiena de 10” 

Activitate în parteneriat cu IJP 
SĂLAJ 



În învățământul 
TRADITIONAL modern din 
școala noastră... 

   Copiii sunt 
încurajați să 
gândească liber, să 
își asume 
responsabilitatea 
pentru deciziile 
lor, să iși exprime 
creativ ideile, să se 
ajute reciproc.  

    Drumul 
fiecărui copil de la 

potențial la 
performanță se 
parcurge firesc, în doar 
câțiva pași esențiali, iar 
copiii educați astfel 
devin adulți realizați și  
și echilibrați. 

Sălile dispun de 
mobilier modular  

favorizând 
organizarea elevilor 
pe grupe/perechi, în 
funcție de sarcina 
didactică. 

Evaluarea văzută ca 
mijloc de perfecționare 

se bazează pe o varietate 
de situații  de învățare 
căutând exprimarea 
punctului de vedere al 
elevului cu scopul de a 
înțelege percepțiile sale 
curente care sunt folosite 
în acumularea de 
cunoștințe ulterioare. 

 
    Oferă copilului 

oportunitatea de 
a aplica 
priceperile 

dobândite. 
 

Se adresează 
competențelor 
copilului; 

accentuează 
motivația 
intrinsecă. 
 
Încurajează 
copilul să 
determine singur 

alegerea centrului, 
acceptându-l drept 
cunoscător al 
propriilor interese. 

CE este  STEP BY STEP? 
 
Step by step este o  alternativă educațională cu un 
program clar, care: 

 
METODA 
PRESUPUNE 
 
Individualizarea 
actului didactic 
 
Lucrul în grupuri 
mici, în centre de 
activitate delimitate 

fizic și prin procesul 
de învățare 
 
Implicarea părinților 
în activități didactice  

Particularități: 
-functionează 8 ore 
pe zi 
-clasa e condusă de 
două învățătoare 
retribuite de stat 
 

Aspecte  comune: 
 

-aceeași programă școlară 
-aceleași obiective; 
-aceeași schemă orară 
-același manual. 

 
Scopul educației în unitatea noastră este pregă- 
tirea unor oameni care să acționeze și să  
gândească independent . 
Serviciile educaționale sunt oferite de cadre didactice 
calificate,receptive la nou, preocupate de formare 
profesională, toate atestate de rezultate,specialiști de 
excepție, apropiate de elevi și părinți. 
 
 
Limbi moderne studiate clasele 0-VIII 
Limba engleză,limba franceză,limba germană. 

 
CDȘ 2018-2019:   
-“Literatură și spiritualitate”, 
-”Genuri și specii literare”, 
-”Scriitori sălajeni”. 

 

 
 

 

Pentru anul  școlar 2019-2020 la 
clasa pregătitoare vă îndrumă: 
 

prof.înv.primar : 
Claudia-Crina Șortan 

-Invățământ tradițional - 

Pentru anul  școlar 2019-2020 la 
clasa pregătitoare vă îndrumă: 
 

prof. înv.primar: 
Ancuța-Loredana Codaț 

 
prof. înv.primar: 
Viorica Gordan 
-Step by Step- 


