Oferta Şcolii Gimnaziale ,,Ioan Vicoveanu,,
An Şcolar 2017-2018

1.OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Şcoala noastră şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani, pentru :
învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare;
învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2017-2018, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de
administraţie, oferta de şcolarizare este :
 Grădiniţă
 1 grupă mică,2 grupe mijlocii, 2 grupe mari.;

 Şcoală
 2 clase preg., 2 clase I, 2 clase a II a, 2 clase a III a, 2 clase a IV a, ,
 2 clase a V-a; 2 clase a VI-a; 2 clase a VII-a; 1 clasă a VIII-a;

;

2. OFERTA CURRICULARĂ
Oferta curriculară urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele
umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:






existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor
aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativformativ;
pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Şcoala Gimnazială “ Ioan Vicoveanu“ are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure
atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi
psihică.
O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice
elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască
într-o lume modernă şi polivalentă.

 Grădiniţă - Căsuţa cu poveşti

- Fantezie şi culoare
- Viaţa are prioritate
- Natura , prietena mea
- În lumea poveştilor
 Şcoală – Magic English
- En chantant, on apprend le francais
- Le francais au quotidian
- Joc sportiv
- Matematică practică
- Prin labirintul matematicii din gimnaziu.
Pentru desfăşurarea activităţilor la disciplinele opţionale , Şcoala Gimnazială “ Ioan
Vicoveanu,, asigură :
 cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională,
 săli de grupă dotate cu material didactic modern,
 cabinet de matematică,
 cabinet de limbi moderne,(opționalele alese la sugestia elevilor, părinților)
 laborator de informatică (dotat cu mobilier nou şi cu 15 calculatoare noi conectate la
Internet,)
 sală de sport cu material sportiv și teren de sport,
 laptop- uri,
 ecrane de proiecţie,
 videoproiectoare ,



CD player.

