PROMOVĂM UN ÎVĂȚĂMÂNT
DESCHIS, FLEXIBIL ȘI COMPETITIV

II. RESURSE UMANE

VREM SĂ CREȘTEM ÎMPREUNĂ
CU VOI!

Ciclul primar:

III.RESURSE CURRICULARE
I. RESURSE MATERIALE


A. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

local modern cu 16 săli de
clase utilate în funcție de
nevoile elevilor;




laborator biologie;
laborator fizică – chimie;



sală multimedia realizată
prin programul național
Olimpiadele Kaufland;

Clasa pregăitoare A
prof. înv. primar
GEORGESCU Arina

Ciclul gimnazial:

cabinet de consiliere psihopedagogică,
 sală de festivități realizată
prin proiectul „Teatrul –
prietenul meu în educație”,
dotată cu tablă interactivă
 biblioteca cu 14290 volume;




cabinet medical;




sala de sport ;
teren de sport;



școala este dotată cu:
 sistem de supraveghere internă prin camere
video;
 sistem electronic de securitate/alarmare;
 reglementarea accesului in scoala prin interfon.

Matematică și științe:
Matematica distractiva;
Micul matematician – pregatire pentru concursuri
si olimpiade scolare;
Șahul – duelul mintii – pregatire pentru ABC-ul
sahului si concursuri;
Descoperind lumea minunata a stiintei
experimentand;


Șanitarii priceputi – pregatirea pentru acordarea
primului ajutor;
 Competențe digitale:
Blogul meu, program de initiere în web-design –
gimnaziu;
Prietenul meu calculatorul – primar.

Clasa pregăitoare B
prof. înv. primar
DINU Cristina

Primar:
- Educația pentru sănătate:
- Educație financiară;
- Matematică distractivă;
- Lectura, mijloc de dezvoltare a personalității;
Gimnaziu:
- Informatică;
- TIC – inițiere în utilizarea aplicațiilor Office;
- Lectura ca abilitate de viață; - TICs en FLE
- Explore English with Mass Media;
- Știinte aplicate pe calculator;

B. CERCURI
a

Clasa a V A
intensiv engleză
Diriginte:
prof. Larisa Cercelaru

Clasa a V B
intensiv informatică
Diriginte:
prof. Adriana Mezdrea
a

IV. RESURSE EXRACURRICULARE
PROGRAME EDUCAȚIONALE
DERULATE PENTRU ATINGEREA ȚINTELOR
STRATEG0ICE
1. ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ programul ofera
derularea unor activitati de pregatire a temelor,
activitati de recreative pentru elevii de la ciclul
primar, în intervalul orar 1200-1630, de luni pana
joi. Masa se asigura contra cost în baza unui
protocol de colaborare cu o firma specializata.

2. ȘCOALA DE VARĂ programul oferă activități de
pregătire pentru un debut de succes în noul an școlar
și se adresează atât elevilor din ciclul primar cât și
celor din ciclul gimnazial, în perioada 4 – 8
septembrie, începând cu orele 900.

Comunicare în limba română și limbi
moderne:
Cercul literar ”Lumina lecturii” – gimnaziu
Cercul literar ”Mici condeie” – primar;
Français facile – învățarea limbii franceze prin
utilizarea platformelor interactive;
English through stories, songs and games învățarea limbii engleze prin utilizarea
platformelor interactive;


3. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
programul își propune derularea unor proiecte
care să dezvolte spiritul de inițiativă și
anteprenoriat al beneficiarilor și se desfășoară
permanent

4. STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS își propune
derularea unor activități de combatere a
sedentarismului și a obezității identificate în
rândul elevilor, în colaborare cu specialiși în
domeniu pentru formarea deprinderilor de a trăi
sănătos.

Noi te călăuzim spre reușită și împlinire căci tu ne reprezinți!

Str. Arinului, nr.2, Slatina. Olt
tel:0249414894/fax:0249420115
e-mail:co_protopopescu@yahoo.com

