SOCIETATEA DE MÂINE VA
FI OGLINDA ȘCOLII DE AZI

Crezul dascălilor devotați ai
Școlii „Vlaicu-Vodă”
Credință în ceea ce fac;
Atitudine empatică față de elevi;
Libertatea de opinie a elevului;
Inițiativă, idei curajoase;
Tenacitate, când greul te încearcă;
Atitudine responsabilă;
Toleranță;
Egalitate de șanse.
Vocație
Lumină
Adaptare
Inițiativă
Competență
Utilitate
Voință
Onestitate
Dăruire
Ambiție

Vreți să fiți școlari
 curioși
 competitivi
 inimoși
 sensibili

?

Vreți să aveți
o viață școlară
vie și diversificată

?

URMAȚI CURSURILE
ȘCOLII GIMNAZIALE
„VLAICU VODĂ”!

Chiar dacă această clasă pregătitoare a iscat multe
controverse, în timp, s-au văzut efectele sale pozitive.
Practic, copiii sunt ajutaţi să socializeze,
să se integreze în mijlocul altor copii, iar în final vor
putea să se acomodeze mai uşor în clasa I, unde
procesul educaţional este diferit de cel cu care s-au
obişnuit la grădiniţă.
Clasa pregătitoare trebuie văzută ca pe un
câştig, ca un „drum” spre învăţământul
occidental, pentru că învăţăm copiii să
comunice şi să facă lucruri practice. Este un
lucru extraordinar că se merge pe practică.
Ce învaţă copiii la clasa pregătitoare?
Copiii care vor învăţa în clasa pregătitoare vor
avea un program lejer şi materii care le va face mai
uşoară trecerea în clasa I. O oră va avea doar
35 de minute.
La disciplina Comunicare în limba
română, copiii vor învăţa să reproducă ghicitori şi
poezii scurte, să formuleze mesaje despre sine (nume,
vârstă, adresă) sau despre animalele şi
culorile preferate.
În cadrul disciplinei
Dezvoltare personală se formează în primul rând
abilităţi şi se dezvoltă atitudini. Se doreşte ca prin
această disciplină să se facă saltul de la
învăţământul tradiţional centrat pe informaţii/cunoştinţe
la educaţia formativă, care îi sprijină pe elevi în
dezvoltarea de abilităţi şi atitudini pentru viaţă, a unui
stil de viaţă sănătos, a unor atitudini
de apreciere a similitudinilor şi diferenţelor, de
respect pentru sine şi pentru ceilalţi. Totodată,
profesorii vor fi capabili să identifice interesul
copiilor pentru o carieră, prin asociere cu hobby-urile,
jocurile şi activităţile preferate ale acestora.

