ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”
ESTE ȘCOALA POTRIVITĂ PENTRU
COPILUL DUMNEAVOASTRĂ
Înscriere la Clasa Pregătitoare
Înscrierea copiilor în învăţământul primar,
pentru anul școlar 2020-2021

Ziua Porților Deschise - un eveniment dedicat părinților și viitorilor elevi
MARȚI – 03.03.2020 – interval orar 09.00 -12.00, copiii însoțiți de părinți și de doamnele
educatoare vor putea vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare, putând
discuta cu personalul unității.

Programul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este
următorul:
Luni - Joi: 8:00 – 18:00 / Vineri: 8:00 - 17.00 Programarea

telefonică se poate realiza prin secretariatul școlii, la numărul de telefon 0248 / 510578.
Evaluarea psihosomatică, zona Câmpulung, 2019-2020 se realizează la
Național Pedagogic CAROL I.
• COMISIA Evaluare psihosomatica:
Președinte : prof psiholog NADIA PAVEL tel: 0726904433
Membri : prof. psiholog ALINA LĂCĂTUȘU
prof. psiholog ANCA SLONARU
Perioada de evaluare : 25.02.2020 - 20.03.2020
Program : luni, miercuri, vineri 10,00 -13,00
marți 14,00 -18,00
joi: 10,00-12,00 și 14,00-18,00

Colegiul

Documente solicitate:
1. o fotocopie a actului de identitate propriu al părintelui;
2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului;
3. o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării
dezvoltării psihosomatice a copilului (în cazul în care cererea-tip de înscriere este
completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2020 inclusiv);
4. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (în cazul în care se
solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție).

Informații utile despre Clasele pregătitoare
Ce este clasa pregătitoare ?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul
mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a
II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare
Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
• Comunicare în limba română
• Matematică şi Explorarea mediului
• Dezvoltare personală
• Arte vizuale și Abilități practice
• Muzică și mișcare
• Educație fizică
• Religie
• Engleză
Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și
desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.
Avem în vedere:
teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări,
resurse);
• importanța învățării prin joc;
• necesitatea învăţării prin cooperare;
• abordare integrată a învățării (prin învățare formală și nonformală);
• realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor.
O lecție durează 45 minute și este structurată astfel :
35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare
Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea
socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării;
dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu
specifice clasei pregătitoare.
•

Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va
cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
Nu se acordă note sau calificative! Elevii primesc feedback individual, aprecieri,
recomandări, recompense (emoticoane, medalii, diplome)
Alternativa Step by Step aplică metode de predare învățare care au în centru elevul,
iar procesul educațional este individualizat și în permanență ține cont de personalitatea
copilului.

