
Ofertă curriculară a Școlii Gimnaziale ”HOREA” 

La 51 de ani de la înfiinţare, şcoala dispune de un corp de clădire modernă – ultima 

renovare fiind făcută în anul şcolar 2013-2014, un număr de 19 de săli de clasă 

şi laboratoare AeL și de tehnologie,  cabinet de logopedie ,consiliere școlară și sprijin 

modernizate, sală de sport, bibliotecă cu peste 1500 volume, cabinet medical cu medic 

specialist și două terenuri de sport bitumizate. 

 

 

 

 

 

 

Şcoala este  informatizată, dispune de peste 50 de calculatoare şi laptopuri care sunt legate 

în reţea şi la Internet existând 12 săli de clasă dotate cu videoproiector și tablă albă. 

 

Procesul instructiv educativ este asigurat de un număr de 46 de cadre didactice, toate 

calificate. 

Rezultatele activităţilor desfăşurate de colectivul didactic au fost apreciate de-a lungul 

timpului de conducereaInspectoratului Școlar Județean Cluj , care ne-a acordat la împlinirea a 

50 de ani de existență DIPLOMA de EXCELENȚĂ. 

Foştii noştri elevi se regăsesc astăzi printre personalităţile vieţii culturale, economice şi 

ştiinţifice locale şi naţionale. Cei mai tineri dintre ei se află pe băncile celor mai prestigioase 

licee din Cluj precum şi, studenţi ai celor mai faimoase universităţi din ţară şi din lume. 

În anul 2008 şcoala a beneficiat de un Proiect Grundtvig numit ”More PAL – More Parents 

Associated for Learning ” un parteneriat de cooperare la nivel European, finanțat de Comisia 

Europeană prin intermediul programului Socrates, sub-componenta Grundtvig(educația 

părinților). Acest proiect a fost derulat de organizații specializate în educația adulților din 

Bulgaria, Estonia, România și Țara Galilor. 

În anul 2009 şcoala a beneficiat de un alt Proiect Grundtvig numit ”Generation games” un 

parteneriat educaţional cu şcoli din Spania și Țara Galilor. 

În anul 2014, martie-decembrie, școala a fost implicată în Proiectul „Școala fără ziduri”, 

inițiat de Asociația Minte Forte. 
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Din anul 2014, școala noastră este cuprinsă într-un Proiect implementat de FRCCF pentru 

copiii defavorizați „Servicii integrate pentru copiii defavorizați”, proiect finanțat de Primăria 

și Consiliul Local Cluj-Napoca și Star Lubricants. În acest proiect sunt cuprinși 30 de elevi 

din primar și gimnaziu și 15 părinți. 

În anul 2015 școala a beneficiat de un Proiect ”Porți deschise, porți secuiești” în colaborare cu 

5 țări membre UE, școala noastră clasându-se pe locul I la secțiunea Tradiții și obiceiuri 

românești. 

În anii școlari 2016 beneficiem de un Proiect Erasmus+ în colaborare cu 5 țări europene, 

Franța, Spania, Turcia, Italia și România, iar elevii claselor a VII-a vor participa la activitățile 

proiectului și la mobilăți în țările partenere. 

Şcoala Gimnazială "Horea" este şi şcoală de aplicaţie pentru facultăţile Universităţii „Babeș-

Bolyai”, numeroşi studenţi susţinând practica pedagogică sub îndrumarea cadrelor didactice 

ale şcolii la diferite discipline(lb. română, biologie, geografie, lb. engleză, cultură civică, 

religie ortodoxă). 

În școala noastră funcționează în anul școlar 2016-2017, 17 clase de ciclul primar , 13 clase la 

Școala Gimnazială ”Horea” și 4 clase la Structura 1. La ciclul gimnazial funcționează 14 

clase, 4 de clasa a V-a, 4 de clasa a VI-a, 3 de clasa a VII-a și 3 de clasa a VIII-a. 

Totalul elevilor existent în unitatea noastră de învățământ este de 703. 

 

Ţinte strategice: 

 

 I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient  

II. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin restructurarea rețelei 

școlare  

III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii I.Ş.J. 

Cluj, prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi mass-media  

 

 

 

 



Pentru anul şcolar 2016-2017, vă propunem  următoarea ofertă 

educaţională: 

Oferta de opționale 

Felul 

opționalului 

Clasa Denumire opțional Nr. 

ore/săpt. 

Profesor 

Disciplină 

nouă 

IVA Keep on sailing 1 Popovici Codruta 

IVC Spiele, Singen, Lernen 1 Nicoriuc Beatrice 

Disciplină 

nouă 

VA,B,C,D Dezvoltarea inteligenței 

emoționale 

1 Ținică Silvia 

VA,B,C,D Cântăm la instrumente 1 Ungar Iudith 

VA,B,C,D Educație pentru 

sănătate 

1 Pintican Claudia 

VIA,B,C,D Iconografie 1 Corujan Ioana 

VA Reading is fan 1 Măhălen Paula 

VB Reading is fan 1 Parlea Cristina 

VC Deutshmit phantasie 1 1 Nicoriuc Beatrice 

VD Reading is fan 1 Popovici Codruta 

Disciplină 

nouă 

VIA Reading is fan 1 Pârlea Cristina 

VIB Reading is fan 1 Măhălean Paula 

VID Reading is fan 1 Măhălean Paula 

VIC Deutshmit phantasie 2 1 Nicoriuc Beatrice 

VIA TIC 1 Rus Adriana 

VIB TIC 1 Rus Adriana 

VIC TIC 1 Rus Adriana 

VID TIC 1 Rus Adriana 

Disciplină 

nouă 

VIIA English through drama 1 Pârlea cristina 

VIIB Culture and civilization 1 Măhălean Paula 

VIIC Blick 1 1 Nicoriuc Beatrice 

VIIA Mate. și calculatorul 1 Măgdaș Elena 

VIIB Mate. și calculatorul 1 Petean Mihaela 

VIIC Mate. și calculatorul 1 Bălan Ioan 

Disciplină 

nouă 

VIIIA Flying higher 1 Pârlea Cristina 

VIIIB Flying higher 1 Măhălean Paula 

VIIIC Blick 2 1 Nicoriuc Beatrice 

VIIIA Mate. fără frontiere 1 Măgdaș Elena 

VIIIB Mate. fără frontiere 1 Bălan Ioan 

VIIIC Mate. fără frontiere 1 Bălan Ioan 

 VIIIA,B,C OȘP 1 Ținică Silvia 

Total: 31 ore opțional – 9 discipline de opționale 

 

Comisia de curriculum 


