
Scurta descriere a şcolii 
 

Şcoala Gimnazială “Mihai Botez” Bucureşti este situată în cartierul Vitan, sector 3, în apropierea magazinului 
„Auchan”.  

 
Instituţia noastră oferă programe educaţionale elevilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. Elevii urmează 

Curriculum Naţional, dar pot alege şi discipline opţionale dintr-o gamă foarte variată de cursuri oferite în cadrul 
curriculum-ului la dispoziţia şcolii, ca, de exemplu: cursuri TIC, limba engleză, protecţia mediului, cunoaşterea 
ţărilor europene, dezvoltare personală, leadership, consiliere și orientare, educație financiară sau antreprenoriat. 
Pe lângă disciplinele din planul-cadru și disciplinele opționale, elevii noştri au posibilitatea să-şi dezvolte 

deprinderile sociale şi inteligenţa emoţională prin ateliere de creaţie, precum: clubul de lectură, corul şcolii, 
formaţia de dansuri populare, cursuri de chitară, cursuri de limba engleză, atelier de desen, teatru în limba 
engleză etc. Considerând că perioda petrecută în şcoala generală este foarte importantă pentru dezvoltarea 

personalităţii copilului şi adolescentului, încurajam copiii să participe la o mulţime de activităţi extraşcolare, 
împreună cu profesorii şi uneori şi cu părinţii lor, precum: serbări şcolare, cluburi, întreceri sportive, tabere de 
vacanţă, excursii, concursuri pe diverse teme etc. În prezent, elevii şi cadrele didactice sunt implicate într-un 

număr mare de proiecte, din care unele internaţionale şi desfășoară activități în colaborare cu diverse instituţii 
din comunitate, precum: Biserica, Jandarmeria, Poliţia, Consiliul Local al Sectorului 3, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, ONG-uri care activează în domeniul educaţional, instituţii de 
învăţământ similare/licee din Bucureşti şi din alte regiuni ale ţării etc. 

 
In şcoală acordăm o mare importanţă dimensiunii europene, pe care am dezvoltat-o prin:  

 

           ☆ derularea de proiecte internaţionale 

                   - Parteneriat multilateral Comenius “Discover Europe through Story”;  
             - Parteneriat multilateral Comenius  „Our home of our rights”; 

                   - Parteneriat Comenius Regio „City as a learning place - where learning is an adventure”; 
                   - Programul Youth in Action,  proiectul „Mirror, mirror on the wall”;  

                   - Programul Internaţional MOVE, Terre des hommes România, U.E.F.A.; 

                   - Programul „Europenan Studies”, iniţiat de Ministerul Educaţiei din Irlanda;  
                   - programul Consiliului Europei „Prevenirea violenţei în mediul şcolar”;  

                   - proiectul „la Météo des enfants du monde”; 
                   - proiectul Centrului European de Limbi Moderne de la Graz „Assessment of young learners 

                     literacy linked to the Common European Framework of References for Languages”;  

                   - proiectul „Punţi pentru incluziune socială“, 2014-2016, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, 
                     Norvegia: 

                   - proiectul „JOBS”, finanțat în cadrul programului de cooperarare elvețiano-român. 
 

            ☆  mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului Lifelong Learning al Comisiei  

                  Europene (29 participări); 

 

            ☆  mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului „Pestalozzi” al Consiliului  

                  Europei (3 granturi); 

 

            ☆  participarea elevilor la Conferinţa Internaţională a Şcolilor de învăţare Productivă,  

                 Berlin - în cadrul Programului „Youth in Action”; 

 

            ☆  un cadru didactic formator al Comisiei Europene pentru cursul Comenius-Grundtvig 

                 „Helping students develop life skills to fit in the European Lifelong Learning environment”; 
 

            ☆  un cadru didactic formator al Consiliului Europei pentru cursul Pestalozzi „Preventing 

                 violence in schools”; 

 

            ☆  un cadru didactic expert al Centrului European de Limbi Moderne de la Graz, Austria. 



 

Pentru că mulţi elevi fac parte din familii cu posibilităţi materiale reduse, din anul şcolar 2008-2009 funcţionează 
Centrul de Zi “Mihai Botez” în regim de semi-internat, care oferă gratis acestei categorii de elevi următoarele 

servicii: masa de prânz, pregătirea lecţiilor sub supravegherea unui pedagog, program de petrecere a timpului 
liber, suport psihologic pentru copii şi părinţi, consiliere juridică, ajutor material (rechizite, îmbrăcăminte, 
alimente). 
 
Pentru elevii supuşi altor factori de risc: orfani, copii proveniţi din familii monoparentale (deces, abandon, 
divorţ), copii ai căror părinţi au plecat la muncă în  străinătate, elevi cu nevoi educaţionale speciale, copii 
institutionalizaţi, oferim programe educaţionale adaptate nevoilor specifice fiecărei categorii, în colaborare cu 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 3 şi diverse ONG-uri, ca, de exemplu organizaţiile „Salvaţi copiii”, 
„Fundaţia pentru Ocrotirea Familiei şi Copilului”, „Fundaţia „Sfântul Dimitrie.” 

 

Elevii participă la viaţa şcolii, fiind implicaţi în foarte multe proiecte educaţionale, unele la nivel internaţional, 
care le stimulează iniţiativa, încrederea în ei înşişi, creativitatea şi motivaţia de a cunoaşte. 

 
Pornind de la ideea ca „omul sfinteşte locul”, am ales ca motto pentru instituţia noastră afirmaţia Regelui 

Ferdinand “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”  iar viziunea o exprimăm prin 

cuvintele Europei  „TO  KNOW”, „TO DO”,  „TO BE”, „TO  LIVE  IN COMMUNITY”  („SĂ ŞTII”, „ SĂ FACI”, 
„SĂ FII”,  „SĂ TRĂIEŞTI ÎN  COMUNITATE”). 
 
FOSTI ELEVI AI ŞCOLII cu care ne mândrim: 

         ☆  Ionescu Cătălina (Jojo), actriţă; 

         ☆  Connect-R (Ștefan Mihalache), cântăreț; 

          ☆  Cernicanu Alexandru, profesor universitar S.U.A.; 

         ☆  Teşileanu Tiberiu, profesor universitar S.U.A.; 

          ☆  Neagoe Luciana, absolventă a Aarhus University, Danemarca, MA International Studies, lucrează  

    în prezent la O.N.U.; 

         ☆  Silviu Mihăilă, tenor recunoscut pe marile scene muzicale ale lumii, absolvent al Colegiului Regal 

              de muzică din Marea Britanie, masterand la Manhattan School of Music din New York; 
         ☆  Eugen Aldea Teodorovici, ministrul Finanţelor publice, 2015; 

         ☆  Popa Alin Bogdan, olimpic naţional matematică şi chimie; 

         ☆  Vasile Eduard Alexandru, membru al Clubului de excelenţă al Fundaţiei “Dan Voiculescu”. 

 
Prin activităţile şi performanţele obţinute în ultimii ani (procente ridicate de promovare, admiterea unui număr 
mare de elevi la licee de prestigiu din capitală, numeroase premii şi mențiuni la olimpiade şi concursuri şcolare, 
implicarea în foarte multe proiecte internaţionale, număr mare de  profesori cu gradaţii de merit, numeroase 
participări ale cadrelor  didactice la seminarii si simpozioane internaţionale, burse de studii în străinătate ale 
profesorilor), Şcoala Gimnazială “Mihai Botez” a realizat salturi importante în topul şcolilor bucureştene. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Aarhus-University/104035819633435

