ZIUA PORȚILOR DESCHISE la ȘCOALA GHINDENI
ÎN DATA DE 3 MARTIE 2017, ORA 11,00, ELEVII CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA ȘCOALĂ ÎN
CLASA PREGĂTITOARE ȘI PĂRINȚII ACESTORA, SUNT INVITAȚI SĂ VIZITEZE ȘCOALA ȘI SALA
DE CLASĂ ȘI SĂ STEA DE VORBĂ CU DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE ȘI CU CONDUCEREA ȘCOLII
Informații despre activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul
Școlii Gimnaziale Ghindeni
Toți părinții îşi doresc să ofere copiilor posibilitatea de a se înscrie într-o instituție de
învățământ unde potențialul lor să se dezvolte, ghidat de profesori bine pregătiți.
Clasa pregătitoare reprezintă un câștig pentru copii, o trecere uşoara de la grădiniță la şcoală,
un „drum” pe parcursul căruia copiii învață să comunice, să experimenteze și să facă lucruri practice.
Activitățile de învățare cuprinse în programa şcolară sunt diverse și interactive, adaptate la
vârsta copiilor, astfel că învățarea se va realiza printr-o serie de jocuri și activități extra curriculare
care vor dezvolta abilitățile copiilor de integrare în societate.
Ce învață copiii la clasa pregătitoare? ●Comunicare în limba română ●Matematică şi explorarea
mediului ●Dezvoltare personală ●Educaţie pentru societate ● Arte vizuale şi lucru manual ● Muzică
şi mişcare ● Educație fizică ● Cursul opţional „ENGLISH IS FUN”;
Este important ca părinţii să fie informaţi şi să înţeleagă modul în care şcoala este organizată,
care sunt metodele de predare şi care sunt regulile interne. Dacă părintele este confortabil cu
alegerea făcută, şansele copilului de integrare în acest mediu cresc foarte mult.
Clasa pregătitoare se va organiza în cadrul şcolii. Deoarece localul şcolii noastre a fost
reabilitat de curând, condiţiile oferite sunt foarte bune: clase curate, luminoase, mobilier modern,
grupuri sanitare nou-construite adaptate vârstei copiilor de clasa pregătitore.
Copiii sunt ajutați să socializeze, să se integreze în mijlocul altor copii de vârste diferite, iar în
final vor putea să se acomodeze mai ușor în clasa I, unde procesul educaţional este diferit de cel cu
care s-au obişnuit la grădiniţă.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ȘI VĂ URĂM MULT SUCCES!

