
 

 

Clubul de Excelență ”Carol I”  

 Limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a 

 

 Argument: 

 Într-o societate influențată radical, dar și dependentă tot mai stringent de cunoașterea 

tehnologică, s-ar putea crede că potențialul creativității ar trebui dirijat exclusiv către 

domeniile pragmatice ale ciberneticii, programării informative sau către dezvoltarea 

diverselor medii virtuale atât de necesare dezvoltării economiei mondiale sau, firește, 

socializării globalizate. În acest context, un demers educațional integrativ care 

problematizează, aplică și deschide resursele creativității-înțeleasă în dubla ei articulare, 

cognitivă și imaginativă-este mai mult decât binevenit. 

 Clubul de Excelență, limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a își 

propune să funcționeze având la bază principiile proiectării unui demers educațional de 

calitate. Acesta va fi găzduit de către Școala Primară ”Carol I” Iași, reprezentativă pentru 

învățământul primar ieșean prin rezultatele școlare de succes dovedite de-a lungul timpului la 

concursurile școlare, reușita elevilor la evaluările naționale din clasele a II-a și a IV-a, precum 

și reușita absolvenților școlii la examenele de admitere la licee și colegii de prestigiu din Iași, 

premisă în alegerea ulterioară a unei cariere profesionale de succes. 

 Astfel, Clubul de Excelență limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a 

își propune să ofere o educație completă și complexă la disciplina limba și literatura română 

prin care să dezvolte personalități creative și adaptabile lumii dinamice contemporane elevilor 

din județul Iași capabili de performanță la limba și literatura română. Întreaga activitate a 

Clubul de Excelență limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a va fi susținută 

de o resursă umană de înaltă calificare, orientată spre formarea de competențe cheie specifice 

societății cunoașterii și creativității și spre conturarea unor atitudini și comportamente în 

spiritul valorilor naționale și europene. 



 

 Misiune 

 Asigurarea performanței școlare și succesului social prin: 

▪ Dezvoltarea capacităților individuale, a imaginației și creativității; 

▪ Selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță în domeniul limbii și 

literaturii române; 

▪ Programe educaționale de instruire diferențiată; 

▪ Oferirea unor condiții de instruire la standarde înalte. 

 

Viziune 

Clubul de Excelență limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a își 

propune să devină un centru educațional capabil să: 

▪ Asigure suport informațional și formativ specific pentru elevii capabili să obțină 

performanțe remarcabile la nivel județean și național la disciplina limba și literatura 

română; 

▪ Dezvolte spiritul de competitivitate și aspirațiile înalte în dezvoltarea personală și 

profesională. 

 

Valori 

▪ Manifestăm interes pentru creativitate și inovație; 

▪ Stimulăm elevii să trăiască experiența emoțiilor, competitivității și a victoriei; 

▪ Stimulăm exprimarea liberă a sentimentelor, valorilor, atitudinilor și convingerilor 

elevilor; 

▪ Încurajăm dezvoltarea aptitudinilor creative ale fiecărui elev. 

 

 

Obiective: 

O1-elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a elevilor capabili de performanțe înalte 

în vederea constituirii a două grupe de performanță, de câte 25 de elevi fiecare, pentru 

disciplina limba și literatura română, clasele a III-a și  a IV-a; 

O2-inițierea acțiunilor de identificare și promovare a elevilor de clasa a III-a și a IV-a capabili 

de performanțe înalte la disciplina limba și literatura română; 

O3-asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență; 

O4-elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții, 

organizații neguvernamentale, comunitatea locală, în scopul optimizării condițiilor și 

resurselor necesare educării diferențiate a elevilor de clasa a III-a și a IV-a capabili de 

performanțe înalte în domeniul limbii și literaturii române. 

 


