Ofertă 2016 – 2017
Oferta educaţională
Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” Ploiești şcolarizează copii, cu vârsta între 3 şi 14 ani,
pentru :




a)
b)
c)

învățământ preşcolar: grupa mica, mijlocie;
învăţământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
învăţământ gimnazial : clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2016-2017, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului
de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este :





2 grupe grădinița cu program normal, fiecare cu 25 de locuri
4 clase pregătitoare;
5 clase I;
4 clase a V-a;

Oferta curriculară
În alegerea ofertei curriculare am avut în vedere armonizarea intereselor şcolii cu cele ale
elevilor şi părinţilor, îmbinarea tradiţiei cu spiritul inovator în vederea creării posibilităţii de a
aplica noile tehnici de învăţare şi evaluare, integrarea unor cursuri cu caracter intern şi
interdisciplinar, cu orientare pragmatică şi cu implicaţii sociale deosebite.
Oferta educaţională fiind esenţială ea trebuie susţinută prin procurarea şi alocarea optimă
a resurselor financiare şi umane şi prin relaţii consistente cu comunitatea .
Diversitatea curriculum-ului la decizia şcolii cuprinde:


“Textul literar – dezbatere şi dramatizare” la clasa a VIII-a.



“Arte poetice”la clasa a VIII-a.



“Stilistică şi compoziṭie” la clasa a VIII-a.



“Tipuri de compunere”la clasa a VIII-a.



“Reading is fun” la clasa a V-a.



’’Teoreme şi probleme celebre de teoria numerelor’’ la clasa a-V-a.



“Complemente de matematică’’la clasa a-VI-a.



“Coliniaritate şi concurenţă în plan” la clasa a VII-a.



’’Matematică aplicată’’ la clasa a-VIII-a.



’’ Prietenul meu calculatorul’’ la clasele III-IV.



“Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor’’ la clasele V-VII.



“De-a arhitectura” la clasa a IV-a.

La acestea se adaugă activităţile extracurriculare: teatru, ansamblu coral, cercul de pictură
dans modern, aikido, şah, baschet.
Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil “ Ploiești are o ofertă educaţională diversificată şi de
calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene întrun climat de siguranţă fizică şi psihică.
O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi
interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi
armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

„Suntem o școală pentru minte și suflet“

