
 

1. Descrierea unității de învățământ 

Școala Gimnazială „Adorjáni Károly” din comuna Glodeni este o unitate școlară cu 

personalitate juridică. Programul educațional este asigurat exclusiv de cadre didactice calificate, 

majoritatea lor fiind titulare. 

a. Scurt istoric: 

Educația din satul Glodeni are tradiții vechi. Învățământul instituțional din sat s-a organizat 

probabil pe la sfârșitul secolului XVII. Primului dascăl cunoscut din Glodeni a fost Keresztes József, 

numele său apare în anul 1773 ca învățător la școala din Glodeni.  

Învățământul confesional reformat s-a menținut până în anul 1948, când prin reforma 

educațională s-a desființat învățământul confesional și s-au naționalizat școlile organizate de 

biserici.   

Din 1948, școala noastră este organizată în sistem public, atât la nivel preprimar și primar, 

cât și la nivel gimnazial. Recent, la inițiativa comunității locale, instituția de învățământ a fost 

numită Școala Gimnazială „Adorjáni Károly” Glodeni.   

Adorjáni Károly (1878-1946): Învățător și director al școlii confesionale reformate din sat 

din anul 1898, Adorjáni Károly a avut un rol important în reorganizarea educației din sat după 

primul război mondial, dar s-a implicat și în reorganizarea vieții cultural-economice a localității 

prin diferite organizații cooperativiste. A fost unul dintre cele mai marcante personalități din 

zonă. 

b. Structuri arondate: 

• Grădinița cu Program Normal Glodeni 

• Grădinița cu Program Normal Moișa-Merișor 

• Grădinița cu Program Normal Păingeni 

• Școala Primară Merișor  

• Școala Primară Moișa 

• Școala Primară Păingeni 

 

c. Date de contact: 

ADRESA:  Glodeni 

Str. Principală nr. 132  

jud. Mureș   547275 

TEL./FAX:  +40 265 338 150 

E-MAIL:  scoalaglodeni@yahoo.com  

WEB:   http://www.scoalaglodeni.ro 

 

 

Adorjáni Károly (1878-1946) 
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2. Circumscripția școlară 

Teritoriul administrativ al comunei Glodeni, cu următoarele localități: 

• Glodeni 

• Merișor 

• Moișa 

• Păingeni 

• Păcureni 

3. Metodologia și calendarul înscrierii pentru anul școlar 2020-2021 

Calendarul și Metodologia înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar următor au 

fost adoptate pot fi consultate la următoarea adresă web:  

http://www.edums.ro/  

4. Informații pentru părinți 

DEVIZA NOASTRĂ 

„O școală pentru fiecare” 

PROFESORI BINE PREGĂTIȚI 

Școala noastră se laudă cu un colectiv de cadre didactice format exclusiv din profesori calificați, 

majoritatea fiind titulari în instituție. Profesorii noștri sunt permanent preocupați de formare 

continua și dezvoltare personală în vederea asigurării unui învățământ de calitate în comuna 

Glodeni.  

BAZĂ MATERIALĂ MODERNĂ 

➢ săli de clasă: 25 

- cabinete: 4 

- laboratoare: 1 

- CDI: 1 

• nr. grupurilor sanitare: 9 

• nr. spaţiilor administrative: 3 

• sală şi teren sintetic 

• material didactic – şcoala este dotată satisfăcător  cu  material didactic modern 

• acces la reţeaua internet: în toate unităţile 

Şcoala a beneficiat de un program de reabilitare în anul 2008, parcul şcolii a fost amenajat, 

modernizat în 2011, sala de sport s-a construit tot prin cadrul unui proiect câştigat în 2005, 

lucrăriile au fost finalizate în 2010. În cursul anului școlar 2014-2015 s-a construit o nouă clădire 

modernă, complet echipată pentru Grădinița cu Program Normal Glodeni. În anul 2019 în cadrul 

proiectului „Cersanit trece baia pe curat”, școala noastră a beneficiat de reabilitarea totală a grupurilor 

sanitare destinate elevilor. 
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Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale:  

Şcoala are în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie (6 videoproiectoare), table interactive, 

materiale didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de specialitate, 

televizor, fax, patru  copiatoare, 3 imprimante.  

Există un laborator de informatică dotat cu 24 calculatoare de ultimă generație.  

Biblioteca are un numar de 8380 de volume.  

În mai multe săli de clasă există computere, laptopuri, table interactive, boxe active, Cd playere.  

CDI este dotat cu aparatură multimedia de ultima generaţie. 

NE GÂNDIM (ȘI) LA VIITOR 

Permanent, modernizăm și extindem baza noastră materială.  

Reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale “Adorjáni Károly” Comuna Glodeni, Județul Mureș: 

Acest proiect vizează reabilitarea totală și extinderea a școlii noastre. Derularea proiectului a 

început la sfârșitul anului 2017 și are ca termen de finalizare anul 2021. Din punct de vedere 

funcțional sunt necesare spații suplimentare pentru predare 6 săli de clasă, grupuri sanitare, 

centrală termică, spații pentru laboratoare și cabinete de limbi străine. Lucrările de reabilitare a 

corpului B vor viza reabilitarea tuturor finisajelor interioare, refacerea instalatiilor electrice, 

realizarea instalațiilor sanitare, de încălzire și de utilizare gaz conform necesităților, etc. Finisajele 

interioare și exterioare vor fi similar cu cele propuse pentru reabilitare asigurându-se un aspect 

unitar întregului ansamblu. 

Proiectul cuprinde și lucrări de amenajare exterioară, astfel se vor înlocui împrejmuirile școlii, 

poartă pentru accesul pietonal cu amenajare zonă de parcare biciclete, se vor realiza alei 

pietonale, spații verzi decorative, se vor amenaja accesele și trotuarele perimetrale. Se va realiza 

iluminatul exterior și de supraveghere precum și racordarea la rețelele de apă și canalizare din 

incintă.  

COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE: 

• Autoritățile publice locale 

• Asociația „Pro Glodeni” 

• Asociația de părinți a școlii Gimnaziale “Adorjáni Károly” 

• Școala Gimnazială și Centrul de Cultură „Karácsony Sándor” din Földes, Ungaria 

• Școala Gimnazială din orașul Jászapáti, Ungaria 

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR 

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se realizează de către profesorii consilieri școlari, 

angajați ai CJRAE Mureș, în Centrele de Evaluare din județ, conform programărilor telefonice. 

Detalii la secretariatul școlii. 

 

 

 

 



 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU CLASA PREGĂTIT0ARE (2020-2021): 

Limba de predare română: 

• Școala Gimnazială Glodeni – 15  locuri 

• Școala Primară Merișor – 10 locuri 

• Școala Primară Moișa – 10 locuri 

Limba de predare maghiară: 

• Școala Gimnazială Glodeni – 45 locuri 

• Școala Primară Păingeni – 10 locuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


