NIVEL PREȘCOLAR, PRIMAR ȘI GIMAZIAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Nivel primar
An școlar 2018-2019

SPECIFICUL NOSTRU
• atenţia acordată laturii formative a
demersului educativ, șlefuirii comportamentului copiilor prin educația centrată
pe transmiterea valorilor și principiilor
promovate de Asociația și Școala Copil Dorit;
• educarea copiilor prin muncă, astfel
încât să învețe cum să învețe și să
fie responsabili pentru îndeplinirea
îndatoririlor pe care le au;
• prevenirea regresului și asigurarea
progresului școlar prin:
› crearea motivației elevilor pentru
învățare;
› trezirea interesului și a curiozității
acestora pentru cunoaștere, studiul
colectiv și individual;
› dezvoltarea creativității și a flexibilității
elevilor; de asemenea, a gândirii logice și
euristice;
› evaluarea continuă, formativă;
› personalizarea actului didactic, tratarea
diferențiată a elevilor în funcție de
nevoile fiecăruia;
› învățare activă;
› asigurarea educației remediale (ore de
pregătire suplimentară colectivă/individuală pentru a preveni regresul școlar);

• încurajarea performanței școlare,
la toate disciplinile de studiu, în mod
deosebit la limba română și matematică:
› selecționarea elevilor cu potențial
intelectual sporit/înclinații, aptitudini
deosebite
› susținerea acestora pentru a participa
la diferite concursuri/competiții școlare
prin ore de pregătire suplimentare cu
profesorii școlii.
• sensibilizarea și educarea copiilor în mod
deosebit prin muzică, arte plastice și sport;
dezvoltarea înclinațiilor, aptitudinilor acestora;
pentru acest motiv, orele de la disciplinile
enumerate mai sus sunt susținute doar de
profesori de specialitate;
• comunicarea optimă dintre școală și
familia copilului, receptivitatea maximă
față de așteptările și față de feedback-ul
primit din partea părinților;
• sprijinirea copiilor pentru a descoperi
cum pot aplica în practică ceea ce au
învățat în școală;
• educarea copiilor pentru a lucra în
echipă printr-o bună colaborare și prin
comuniunea cu cei din jur.

CURRICULUM
PACHET EDUCAȚIONAL DE BAZĂ:
Curriculum-ul de bază parcurs respectă
programele şcolare pentru nivel primar,
aprobate de Ministerul Educaţiei și
Cercetării Științifice.

• fixarea în timpul orelor de curs din
curriculumul de bază a noțiunilor
fundamentale, a tipurilor de exerciții/
probleme-cheie pentru a asigura
promovarea cu succes a elevilor la
evaluările
naționale
/examene;

A. LIMBI STRĂINE STUDIATE
1. limba engleză intensiv
• toate clasele (pregătitoare, I, II, III, IV): 3 ore
de curs săptămânal;
• posibilitatea oferită elevilor de a
obține progresiv certificatele lingvistice
corespunzătoare, care să ateste nivelul
cunoștințelor
dobândite:
CAMBRIDGE /OXFORD;
2. limba greacă - extracurricular
• toate clasele (pregătitoare, I, II, III, IV): 2
ore de curs pe săptămână;

B. LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ
• abordarea studiului limbii și literaturii
române ca mijloc de formare și dezvoltare
a capacității REALE a elevilor de a se
exprima corect, cursiv și expresiv în scris
și oral;
• încurajarea, dezvoltarea aptitudilor
individuale ale elevilor privind creația
literară/arta de a se exprima oral /în scris;

C. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
• abordarea studiului matematicii a
științelor ca un mijloc de formare și
dezvoltare a gândirii euristice, logice
și practice a elevilor;

• posibilitatea de a opta pentru ore de
studiu suplimentar cu scopul aprofundării
materiei și al obținerii performanței
școlare, în funcție de aptitudinile
individuale ale elevilor.

DISCIPLINE STUDIATE
CU PROFESORI DE
SPECIALITATE, INCLUSE
ÎN PACHETUL
EDUCAȚIONAL DE BAZĂ:
› Religie -1h/săptămână
› Limba engleză intensiv -3h/
săptămână
› Limba greacă -2h/săptămână
› Educație fizică și sport -2h/
săptămână
› Educație muzicală
(cu acompaniament de pian) - 1h/
săptămână)

CURSURI/ CERCURI
EXTRACURRICULARE OFERITE
TUTUROR ELEVILOR ȘCOLII
ÎN PACHETUL EDUCAȚIONAL DE BAZĂ
desfășurate în timpul programului de dimineață sau în
cadrul programului de după-amiază, în funcție de orarul
zilnic al copiilor:

• • Pilde și povestiri - lectură, comunicare și dramatizare
(2h/săptămână, clasa pregătitoare)
• Arta de a vorbi și de a scrie frumos - cizelarea discursului
oral și scris (1h/săptămână, clasele I-IV)
• Corul Melos - coordonat de dna prof. dr. Adela Rus (1h/
săptămână, clasele I-IV)
• Matematică de performanță - valorifică potențialul
copiilor cu pasiune și abilități deosebite către științele
exacte (1h/săptămână, cls. a IV-a)

SELECȚIE ȘI SUSȚINERE
PENTRU
PERFORMANȚĂ, ÎN
PACHETUL
EDUCAȚIONAL DE BAZĂ

Cursuri /cercuri extracurricualre
oferite de către Școala Copil Dorit
elevilor cu potențial intelectual
sporit, aptitudini deosebite, în
vederea participării la concursuri/
competiții școlare

PROGRAM

An școlar 2018 -2019

Nivel Primar
PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
ORA

ORA

I

8:15 – 9:00

INTERVAL ORAR : 8:15 – 13:00
ORA DE CURS: 45 MIN
PAUZA: 15 MIN

PAUZA
9:00 – 9:15 jocuri în aer liber

a II-a

9:15 – 10:00
10:00 -10:15 gustare

a III-a

10:15– 11:00
11:00 -11.15 jocuri în aer liber

a IV-a

11:15 - 12:00
12:00 – 12:15 jocuri în aer liber

a V-a

12:15 - 13:00

ore din curriculumul de bază
cursuri extracurriculare din pachetul
educațional de bază

PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ
în colaborare cu Asociația Copil Dorit
CLASA
PREGĂTITOARE
ȘI CLASA I

CLASELE A II-A,
A III-A ȘI A IV-A

INTERVAL ORAR : 13:00 – 17:30
MASA DE PRÂNZ: 13:00 - 13:45

Oră de liniște/odihnă

13:45 – 15:30

Teme/cursuri extracurriculare

15:30 – 16:30

Gustare

16:30 – 16:45

Teme/cursuri extracurriculare/
jocuri în aer liber

16:45 – 17:30

Oră de liniște/odihnă/lectură

13:45 – 15:00

Teme/cursuri extracurriculare

15:00 – 16:30

Gustare

16:30 – 16:45

Teme/cursuri extracurriculare/
jocuri în aer liber

16:45 – 17:30

CURSURI ȘI CERCURI
EXTRACURRICULARE OPȚIONALE
(achitate în afara pachetului educațional de bază) pentru nivelul
primar, desfășurate în programul de după-amiază al copiilor
CURSUL/CERCUL
EXTRAȘCOLAR OPȚIONAL

FRECVENȚA

Curs de limba germană - intensiv

săptămânal

Curs de limba engleză - intensiv

săptămânal

Prietena mea, muzica - Ghid de cultură
muzicală clasică pe înțelesul copiilor

bilunar

Curs de pian/mandolină/chitară/flaut/
vioară/violoncel

săptămânal

Șah

săptămânal

Gimnastică tradițională

săptămânal

Atelier de creație și creativitate

săptămânal

Bogăția istețimii
Cerc de matematică de performanță (pt.
cls. a IV-a)

săptămânal

Atelier de sculptură

săptămânal

Iată ce pot face două mâini dibace
Atelier de cusături tradiționale românești

săptămânal

NOTĂ:
1. Atunci când efectuarea integrală
a temelor nu este posibilă datorită
participării copilului la diferite
cercuri/cursuri extracurriculare
în cadrul programului de dupăamiază, sarcina verificării finalizării
temelor va reveni familiei.
2. Unele cursuri extracurriculare
pot fi programate în timpul inter-

valului orar rezervat odihnei de
după-amiază ( 14: 00 – 15 :30 sau
14:00 - 15 :00); în acest caz, elevul
va participa la cursul respectiv
doar cu acordul și asumarea de
catre familie a acestei situații.
3. Fiecare elev poate participa la
maxim doua cursuri extracurriculare
opționale în cursul unei zile de lucru.

PROGRAME EDUCATIV-CULTURALE DERULATE
În cadrul programelor educativ-cultural derulate de școală sunt incluse diferite
cercuri/cursuri extracurriculare din pachetul de educațional de bază, dar și din cele
opționale, achitate suplimentar.
1.
2.
3.
4.
5.

„Sănătate pentru trup și suflet”
„A trăi cu bucurie și pace”
„Lucrarea albinelor”
„Cum se-nvârte roata lumii”
„Patrimoniu cultural pentru copii”,

în colaborare cu Asociația inițiatoare Gaspar, Melchior & Baltasar
6. „Asemenea”, program pentru incluziunea copiilor cu nevoie speciale
7. „Comuniunea”, program educativ pentru părinții copiilor

CONTRAVALOARE SERVICII
EDUCAȚIONALE ȘI DE ÎNGRIJIRE:
Varianta A
990 ron/lună

interval orar 8:15 – 13:00
- program instructiv-educativ

Varianta B
interval orar 8.00 – 13.45
- program instructiv-educativ și masa de prânz

1260 ron/lună

din care contravaloarea mesei de
prânz reprezintă 260 lei/lună.

Programul de după-amiază
interval orar 13:45 - 17:00
- ora de odihnă 14:00 -15:00
- efectuarea temelor
- cursuri extrașcolare opționale

550 lei/lună

din care 40 lei/ lună reprezintă
contravaloarea gustării de dupăamiază.

NOTĂ:
1. Pentru al doilea, respectiv al treilea
copil al familiei înscris în școală se
aplică o reducere de 10% a
contravalorii serviciilor educaționale și
de îngrijire oferite.
2. a)Pentru luna august nu se achită
contravaloarea mesei, dacă s-a optat
pentru
această
variantă.
b) Pentru luna iulie, contravaloarea
mesei se achită doar dacă elevul este
prezent în școală.
3. Contravaloarea pachetului
educațional și de îngrijire pentru care
s-a optat se achită 12 luni pe an, cu
reducerile anunțate mai sus pentru
perioada vacanței de vară.

4. Pentru cei doritori, în luna iulie
organizăm ȘCOALA DE VARĂ, cu un
program recreativ, instructiv și de
supraveghere, păstrându-se costul
pachetului educațional de bază, pentru
care
s-a
optat
inițial.
5. Școala Copil Dorit își păstrează
dreptul de a școlariza copii din familii
aflate în dificultate (familii cu mai mult
de trei copii, monoparentale etc.) cu
contribuții mai mici decât cele
anunțate mai sus, de la caz la caz,
în funcție de posibilitățile pe care le va
avea la acel moment.

ALTE CATEGORII
DE ACTIVITĂȚI
EXTRAȘCOLARE

ORGANIZATE/INTERMEDIATE:
• Vizite la diferite muzee, obiective culturale și științifice, Grădina Botanică și
Grădina Zoologică, ferme/gospodării;
• Ateliere de practică pentru diferite meșteșuguri/meserii în organizații/
instituții de profil;
• Excursii, tabere, drumeții în diferite locuri/zone din țară, în timpul anului
școlar ( la sfârșit de săptamână) și pe parcursul vacanțelor școlare;
• Organizarea de întâlniri cu personalități culturale și sportive reprezentative;
• Participarea la concerte, spectacole de teatru, operă, balet;
• Cursuri de înot și tenis.
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