
 

Din munca noastră... 

De ce ȘCOALA noastră? 

Școala noastră ar trebui să fie locul în 

care copilul dumneavoastră să înceapă 

viața de școlar, pentru că: 

• Aici sunt cadre didactice bine 

pregătite profesional; 

• Derulăm programul  gratuit Școală 

după școală, de luni până vineri, 

între orele 12.00-15.00 (program 

finanțat de Primăria sector 3); 

• Fiecare sală de clasă dispune de 

videoproiector, calculator, 

imprimantă, tablă inteligentă, 

mobilier specific vârstei școlare. 

VIZIUNEA ȘCOLII NOASTRE 

Despre noi 

Școala Gimnazială Nr. 92 asigură 

tuturor elevilor accesul la educație de 

calitate în vederea atingerii 

potențialului maxim de dezvoltare 

individuală, prin dezvoltarea 

competențelor necesare integrării 

active într-o societate aflată în 

permanentă schimbare. Într-un mediu 

de învățare stimulativ, școala 

promovează performanța, cooperarea, 

toleranța, respectul și solidaritatea. 

Contactați-ne 

Telefon: 021 3480375 

E-mail: școala.92@s3.ismb.ro 

www.scoala92.invatamantsector3.ro 
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ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

NR. 92 

VIZIUNEA ȘCOLII 
„Educația nu este o pregătire 

pentru viață, educația este însăși 
viața!” (John Dewey) 

 

http://www.scoala92.invatamantsector3.ro/


 

Eu știu! Eu pot! Eu vreau! 

HAI CU NOI LA 92! 

Starea de bine 

Ne preocupă permanent starea de bine 

a elevilor noștri, de aceea căutăm 

permanent activități care să îmbine 

latura cognitivă cu cea ludică. 

Organizăm ateliere tematice, 

implementăm metode noi de predare 

și derulăm proiecte atractive. 

Cel mai nou proiect al școlii noastre 

este Părinții citesc; un proiect care ne 

demonstrează că puterea exemplului 

este covârșitoare. 

CALENDAR ÎNSCRIERE : 

11.04-10.05.2022 – prima etapă 

13.05-25.05.2022 – a doua etapă 

(înscrieri la o altă unitate decât școala 

de circumscripție) 

10.06.2022 – afișarea listelor cu copiii 

admiși în fiecare unitate de învățământ 

Visul începe cu un profesor care 

crede în tine! 

Rețeta succesului școlar 

3 căni de perseverență 

1 l de încredere 

1 kg de muncă susținută 

O linguriță cu vârf de răbdare 

Un strop de copilărie 

Un praf de zâmbete 

Presărați la final dragoste din 

abundență! 

 

Pe tabla vieții profesorii scriu cu iubire... 

 

Știați că... 

...succesul școlar este rezultatul implicării 

active a tuturor actorilor educaționali? 

... temele nu sunt o corvoadă, ci reprezintă 

continuarea activității de învățare pentru 

copil? 

... în primii ani de școală este important ca 

părinții să supravegheze efectuarea 

temelor și să acorde copiilor susținere? 

... a lucra alături de copil înseamnă să îi 

arătați că înțelegeți efortul pe care îl face 

pentru a învăța? 

 

 


