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Misiunea



Viziunea 

Şcoala Gimnaziala Toma 

Tâmpeanu este o şcoală în slujba 

comunităţii, având capacitatea 

de a funcţiona ca o structură 

eficientă şi echitabilă pentru 

toate categoriile de copii şi de a 

asigura progresul  tuturor 

elevilor săi .



PRIVIŢI, ANALIZAŢI ŞI APOI 

LUAŢI CEA MAI POTRIVITĂ 

HOTĂRÂRE PENTRU 

VIITORUL COPIILOR 

DUMNEAVOATRĂ



• 1865 – Anul înfiinţării, într-o sală de lângă primărie;

• 1872 octombrie 1, se dă în folosinţă un local propriu – 4 săli de clasă;

• 1909 octombrie 9, se inaugurează actualul local – 5 săli, fondator Toma 

Tâmpeanu, Moşier;

• 1910 – 1931 – funcţionează în paralel – Şcoala de Meserii, în localul vechi; „Lui 

Toma Tâmpeanu – Casa Şcoalelor, recunoscătoare”;

• 1872 – 1924 – Şcoala primară- 4 clase;

• 1924 – 1929 – Curs complementar – 7 clase;

• 1929 – 1933 – se revine la 4 clase;

• 1934 – 1945 – curs superior primar;

• 1945 – 1948 – Gimnaziu unic;

• 1948 – 1964 – Școala elementară cu 7 clase;

• 1964 – 1981 – Școala elementară cu 8 clase;

• 1981 – 1991 – Școala cu clasele I- X;

• 1991 – Școala cu clasele I- VIII;

• 2003 – 2004 – reabilitarea școlii cu fonduri de la Banca Mondială și Consiliul 

Local ( 2 miliarde lei vechi)

• 2007 – încep lucrările la noul sediu al școlii;

• 2013 – Inaugurarea unui nou corp cu 12 săli de clasă;



Şcoala Gimnazială Toma Tâmpeanu

Galbenu

Suntem o instituţie publică de învăţământ şi aplicăm 

programa aprobată de Ministerul Educaţiei Naționale.

Ne desfăşurăm activitatea în clădiri cu săli de clasă 

luminoase, un spaţiu în aer liber generos, bibliotecă şi CDI.

Şcoala noastră este locul cel mai potrivit pentru copilul

dumneavoastră. Obiectivul nostru - asigurarea unui mediu optim

pentru educaţie la standardele de calitate impuse şi implementate 

în unitatea noastră de învăţământ .



Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în 

funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea 

autonomă şi creativă a acestuia.

Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu 

mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite 

noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si 

experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;

Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei 

şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;

Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, 

capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia pe tot parcursul 

vieţii.



Dispunem de:

•17 săli de clasă bine amenajate pentru învăţământul primar şi gimnazial ( 

Galbenu, Drogu) şi 7 săli de clasă pentru învăţământul preşcolar ( Galbenu, 

Drogu, Zamfirești, Sătuc)

•1 cabinet de istorie

•1 bibliotecă şcolară

•2 laboratoare informatică

•CDI

•Mini expoziţie muzeală 

•Teren sintetic ( 2)

•Sală de sport

Sălile de clasă au mobilier adecvat segmentului de vârstă respectiv ( 

pentru clasele pregătitoare și pentru celelalte clase), videoproiectoare, ecran și

calculatoare destinate unui proces instructiv-educativ modern, internet,

copiatoare, imprimante, sistem de supraveghere audio-video.



Limbile straine care se studiaza în școală:

•limba engleză

•limba franceză

Pregatire suplimentară:

•Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri

•Program de remediere școlară

•Program de pregătire pentru evaluarea națională



Curriculum la decizia școlii:
Învățământ preșcolar 

• Credința și copiii – ed. Mocanu Gianina, GPN Galbenu

• Suflet de copil – ed. Tanislav Marieta, GPN Drogu

• Înger, îngerașul meu – ed. Bălan Rada, GPN Sătuc

Învățământ gimnazial

• Clasa a V-a: România, țara mea – prof. Vioreanu Gigea

• Clasa a VI-a: Jocul de șah – prof. Tudor Sergiu 

• Clasa a VI-a: Geografie locală – prof. Vioreanu Gigea

• Clasa a VI-a: În lumea teatrului – prof. Jercan Silvia

• Clasa a VIII-a: Om frumos și bun – prof. Tudor Sergiu 

• Clasa a VIII-a: Capitalele lumii – prof. Vioreanu Gigea



Oferta şcolii noastre este:
• cadre didactice foarte bine pregătite

• asigurarea calităţii actului educaţional

• cadre didactice ancorate în realitatea educaţională

• comunicare permanentă cu părinţii elevilor

Activităţi extracurriculare
• excursii,

• vizite la muzee,

• spectacole de teatru,

• serbări cu ocazia diferitelor evenimente,

• simpozioane,

• concursuri



Observarea și comunicarea progresului elevilor
• fiecare elev este conștientizat în fiecare moment al activităților sale de 

obiectivele care trebuie atinse, de etapele necesare în obținerea performanțelor 

minime, medii și maxime

• fiecare învățător/profesor își stabilește o schemă proprie de evaluare ce 

diferențiază performanțele individuale și urmarește progresul elevului

• politica de stabilire a calificativelor/notelor este transparenta, cadrul didactic

informând periodic asupra rezultatelor obținute de elev și consiliind asupra 

eforturilor și priorităților

• se folosesc metode moderne de evaluare: proiectul, portofoliul, observația 

individuală etc.

• fiecare elev are un portofoliu care conține testele de evaluare și mostre de 

lucrări; lunar, portofoliul este văzut de părinți

• calificativele / notele se stabilesc în urma unei activități de observare de lungă

durată, ele constituind media unor performanţe desfășurate pe o perioadă

determinată de timp

• la începutul anului școlar, fiecare elev trece prin testari inițiale în urma cărora 

se stabilesc programe de recuperare și/sau dezvoltare; la sfârșitul semestrului și 

anului școlar sunt aplicate testari sumative / finale.



Resurse umane:
Elevi: 363

Cadre didactice: 35

Personal nedidactic: 12

Şcoala Gimnazială Toma Tâmpeanu 

Galbenu



Oferta educaţională anul şcolar 2020-2021 

Învăţământ primar şi gimnazial

Învăţământ preşcolar

Nr.

crt.
Grupa

Nr. 

grupe

1 Grupa mică 3

2 Grupa 

mijlocie

-

3 Grupa mare 3

4 Grupa 

combinată

1

TOTAL 7

Nr.

crt.
Clasa

Nr. 

clase

1.
Pregătitoare 2

1. Clasa I 2

1. Clasa a II-a 2

1. Clasa a III-a 2

1. Clasa a IV-a 2

1. Clasa a V-a 2

1. Clasa a VI-a 2

1. Clasa a VII-a 3

1. Clasa a VIII-a -

TOTAL 17


