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CINE SUNTEM? 

favorabilă, foarte circulată, 
aproape de centrul oraşului 
şi de Gara de Nord. 

Mijloacele de transport 
se află la mică distanţă de 
şcoală, făcând posibilă 
legătura între Calea Griviţei, 
bulevardul Ion Mihalache şi 
Calea Crângaşi.  

 

Școala cu clasele I-VIII nr. 170 „Geo Bogza” este situată 
în zona Turda – Grant din sectorul 1 al capitalei, fiind o zonă 



SCURT ISTORIC 

Unitatea şi-a început existenţa de sine stătătoare în urmă cu 

mai bine de un secol, în august 1872. Timp de 8 ani, între 1864 şi 

1872, şcoala a funcţionat ca sucursală a „Şcolii primare din 

culoarea de roşu”, culorile fiind corespunzătoare sectoarelor.  

În clasa I, în primul an şcolar (1864-1865) au fost înscrişi 115 

elevi, din care au promovat 54.  

De-a lungul timpului școala a primit mai multe denumiri. În 

anul 1953 devine „Şcoala de 7 ani nr. 170”, iar din 17 septembrie 

1993, poartă numele actual. 

 



 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

Instituţia noastră funcţionează în două schimburi, dispunând de: 

 
 

• 17 săli de clasă; 

•   3 laboratoare (fizică, biologie, 
chimie); 

•   1 laborator de informatică (cu 
conectare la Internet); 

•   1 laborator AEL; 

•   1 cabinet Club european; 

•   1 bibliotecă (cu 23.000 de 
volume); 

•   1 cabinet de consiliere şcolară; 

•   1 cabinet medical; 

•   1 cabinet stomatologic; 

•   1 mini-teren de fotbal; 

•   1 sală amenajată pentru 
gimnastică. 

 



 
 
        

       Disciplinele opţionale se aleg de comun acord cu elevii şi părinţii lor, 

deoarece Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să răspundă cerinţelor şi 
aşteptărilor acestora. Iată care a fost oferta noastră educaţională pentru anul 
şcolar 2010-2011:      

    

 
 
 

Învăţământ primar:  
 
• Matematică distractivă 
• Tainele matematicii 
• Super, super mate... 
• Natura, prietena mea 
• Bogăţiile naturii 
• Curiozităţi din lumea naturii 
• Să descoperim planeta albastră! 
• My Little World (limba engleză) 
 

 

 
 

Învăţământ gimnazial: 
 
• Metode şi tehnici de investigare a 

textului literar 
• Tipuri de compuneri 
• Bazele raţionamentului geometric 
• Educaţie pentru sănătate 
• Protecţia mediului şi sănătatea 
• From Literature to Film (lb. engleză) 
• Culorile naturii 
• Folclor românesc 

 



     În timpul anului şcolar elevii au 
participat la numeroase şi atractive 

activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare, dintre care amintim:  

• Educaţie prin ecologie şi turism 
(cerc pe discipline) 

• Echipe de fotbal ale claselor I-IV şi 
V-VIII, echipe de baschet şi handbal 

• Club de şah şi jocuri logice 
• Dansuri tradiţionale greceşti 
• Programe şi proiecte educaţionale 

la nivel local/naţional/internaţional 
• Revista şcolii – “Orion”  
• Spectacole de teatru, operă şi 

operetă comică pentru copii 
• Vizite la muzee 
• Excursii şi tabere 
• Ateliere de creaţie 
• Serbări pentru: Crăciun, Ziua Unirii, 

Ziua şcolii, Ziua femeii, Ziua 
copilului etc. 





PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 

• Rebus – gimnastica minții (cu alte școli) 
• Să citim pentru mileniul III (cu Grăd. nr. 42) 
• Igiena, prietena copiilor (cu Școala nr. 173) 
• Prevenirea delincvenței juvenile (cu Secția 4 

Poliție) 
• Valori, atitudine și comportamente ale 

copiilor (cu Poliția comunitară sector 1) 
• Sport pentru viață (cu Primăria sectorului 1) 
• Punți de spiritualitate (cu Gregory Tour și 

Primăria sectorului 1) 
• Festivalul național al șanselor tale 
• Lumea ta? Curată! (cu ROMPREST) 
• Igiena, primul pas către un mediu de 

calitate 
• Minte sănătoasă în corp sănătos (cu Clinica 

Medlife) 
• Vânătoarea de monștri (cu Junior 

Achievements) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
• Copiii și mediul (cu Earth  Voice Romania 

și ISMB) 
• Săptămâna familiei, săptămâna fără TV 

(cu ZIBO) 
• Zâmbet de copil (cu ACSIS) 
• Învățăm și ne jucăm (cu Editura EDU) 
• Educație pentru ecologie și turism  
    (cu Academia de inițiative ale tinerilor 
    “Nae Popescu”) 
 
• Evenimente culturale (cu Uniunea Elenă 

din România) 
• Prietenie (cu Northern Junior Community 

School Richmound Hampshire England) 
• Punte peste ocean (cu Fundația româno-

canadiană Kootenay Relief Organization) 
• U4 Energy  (proiect internațional) 

 
 

 
 





 
 

 Unitatea dispune de un semiinternat pentru 
elevii claselor I-IV (30 de locuri) şi 2 clase cu 
predare intensivă a limbii engleze.  

  
 



Bază materială modernă 

Gamă largă de activităţi şcolare 

Săli de clasă 
şi 

laboratoare 
 

• parchet 
• lambriuri 
• mobilier 

nou 
• jaluzele 

amenajate 
conform UE 

• 35 
calculatoare 
• 3 video-
proiectoare 
• 3 table 
electronice 
interactive 

dotate cu 

siguranţa 
elevilor 

Sistem video 
de 

supraveghere 





Personal 
didactic 

Învăţători 
şi 

profesori 

Consilier 
şcolar 

Profesori 
de sprijin 

dezvoltare 
profesională 

Cursuri organizate de  
Casa Corpului Didactic sau 

Inspectoratul Şcolar al sect. 1 

 
Programe de pregătire 

suplimentară cu elevii pentru: 
• recuperare; 
• creșterea nivelului de 
pregătire. 
 

  
• 67,6% dintre cadrele didactice au gradul I; 
•   5,9% au gradul II; 
• 11,8% au gradul definitiv în învăţământ; 
• 14,7% nu au gradul definitiv. 

 

 
 

c a l i f i c a t  

Toate învăţătoarele şi-au finalizat studiile 
universitare de specialitate. 



Promovabilitate ridicată 

Evaluare naţională 
79,73% 

Ciclu primar 99,72% 

Ciclu gimnazial 96,7% 

REZULTATE ȘCOLARE 

• Tudor Vianu 
• Sf. Sava 

• Mihai Viteazul 
• Gheorghe Lazăr 
• I.L.Caragiale 
• Ion Neculce 

• Cantemir Vodă 

licee de prestigiu 

 
28% dintre absolvenții 

clasei a VIII-a  
au avut media de admitere  

în clasa a IX-a peste 9 



Elevii noştri au 
obţinut numeroase 
premii şi menţiuni la 
concursuri şcolare şi 
olimpiade, precum şi 
în întreceri sportive.  

Cei care au primit 
premii la olimpiade 
au fost recompensaţi 
de Primarul sect. 1, 
dl. Andrei Chiliman, 
cu o excursie gratuită 
în Croaţia, în vacanța 
de vară. 
 

PREMII ȘI RECOMPENSE 





RELAŢIA CU COMUNITATEA 

În anul şcolar 2010-
2011, ne-am bucurat 
de o bună colaborare şi 
susţinere din partea: 

• Primăriei sect. 1; 

• Poliţiei comunitare 
şi de proximitate; 

• Asociaţiei părinţilor 
elevilor şcolii. 

 

 



UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 

Servicii educaționale  
de calitate pentru  

anul școlar 2011-2012 

Dotarea instituției cu mijloace de învăţământ, 
auxiliare curriculare şi echipamente moderne  

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale  
a cadrelor didactice prin parcurgerea  

unor programe de perfecţionare 

Includerea elevilor cu cerinţe educative 
speciale în programe remediale,  

cu profesor de sprijin 

Stimularea elevilor cu rezultate deosebite 
 în vederea obţinerii  

unor performanţe superioare 

Încheierea unor parteneriate şcoală-familie-
comunitate locală, prin implicarea părinţilor 

Creşterea 
nivelului  

de pregătire 
a elevilor 



„Fericit este copilul care găseşte în fiecare 
etapă a drumului său pe educatorul capabil să-i 
insufle treptat forţa şi elanul necesare împlinirii 
destinului său ca om." (Maurice Debesse) 


