INFORMARE
pentru părinţii elevilor care vor fi înscrişi la clasa pregătitoare

1. ACTIVITĂŢI SPECIFICE CLASEI PREGĂTITOARE
Activităţile de învăţare se bazează pe joc şi se predau în formă integrată.
Comunicare in limba romană (CLR)
Elevii vor învăţa să citească cu litere mici şi mari de tipar şi le vor desena.
Matematică şi explorarea mediului (MEM)
Elevii vor descoperi numerele naturale cuprinse în concentrul 0-31 (citire, scrire, comparare,
ordonare, compunere, descompunere) şi cele operaţiile de adunare şi scădere prin numărare.
Arte vizuale şi abilităţi practice (AVAP)
Elevii vor descoperi lumea culorilor, vor învăţa să folosească corespunzător paleta de culori şi
vor realiza diferite lucrări pe teme.
Dezvoltare personală (DP)
Elevii vor identifica şi exprima emoţii, în vederea formării unui comportament civilizat în
activităţile zilnice de la şcoală şi în timpul liber.
Muzică şi mişcare (MM)
Elevii vor reuşi să reproducă linia melodică a cântecelor, concomitent cu efectuarea unor mişcări
ritmice.
Educaţie fizică şi sport - valorificare achiziţiilor psiho-motrice pentru menţinerea
sănătăţii şi pentru dezvoltarea fizică armonioasă. Exersarea deprinderilor şi a calităţilor motrice
în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală. Participarea la jocurile şi activităţile motrice
organizate sau spontane.
 La clasa pregătitoare nu se acordă calificative.

 Programul începe cu întâlnirea de dimineaţă, orele de curs durează 50 de minute (35
minute activităţi didactice, 15 minute activitate de relaxare), excepţie făcând învăţarea
on-line.
 Cadrele didactice care predau la clasele P-IV sunt implicate în programul Şcoală după
Şcoală în care sunt prevăzute activităţi de educaţie complementară activităţii didactice
specifice fiecărei clase, corespunzătoare ciclului primar:
• efectuarea temelor
• activităţi de recuperare şi dezvoltare,
• activităţi de lectură independentă,
• activităţi practic-aplicative,
• activităţi de dezvoltare emoţională şi socială,
• activităţi recreative,
• activităţi fizice si mişcare in aer liber.
Activităţile răspund nevoilor individuale ale elevilor înscrişi, respectându-se curba de
efort şi particularităţile de vârstă şi individuale, respectiv maxim o oră şi jumătate pe zi
efectuarea temelor, apoi derularea celorlalte activităţi conform orarului fiecărei zile.
Elevii pot servi masa la cantina şcolii, iar activităţile programului Şcoală după Şcoală se
vor desfăşura în incinta şcolii sau nu, în funcţie de situaţia epidemiologică din acea perioadă.
2. DOTĂRILE ŞCOLII
Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” dispune de o bază materială adaptată
nevoilor actuale ale educaţiei. Sălile de clasă, de dimensiuni diferite, sunt dotate cu mobilier
modular adaptat vârstei, table magnetice, table inteligente, videoproiectoare, camere video,
sisteme de amplificare audio ş.a. - mijloace moderne ce asigură realizarea unui proces instructiveducativ de calitate.
Şcoala dispune de două săli de sport precum şi de un teren în aer liber, de dimensiuni
generoase.
Elevii se pot recrea şi în grădina şcolii - un spaţiu cu verdeaţă, alei pietruite şi umbrit de
copaci seculari.
În şcoală, copiii beneficiază de o bibliotecă ce cuprinde un număr impresionant de volume.

3. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Elevii sunt implicaţi, încă de la clasa pregătitoare, în diverse activităţi specifice vârstei.
Acestea pot fi:
- programele naţionale -Tedi - Şoala Siguranţei, Dinţişorii de lapte, SETS (Şi eu trăiesc
sănătos!), LeAF (program de ecologie)
- proiecte ale şcolii - Târguri caritabile, concurs sportiv „3, 2, 1...Start!”, concursuri
artistico-plastice , Pedatalent
- parteneriatele şcolii noastre cu diferite instituţii (Opera şi Teatrul Naţional „Mihai
Eminescu”, Teatrul Merlin, Muzeul Banatului, Palatul Copiilor, Inspectoratul Judeţean de
Poliţie, Biblioteca Politehnicii ş.a.) prin intermediul cărora se organizează vizite,
vizionări de spectacole, concursuri tematice
- excursii în ţară şi în afara ei precum şi tabere şcolare - activităţi foarte apreciate de copii
şi de părinţi
Toate activităţile extraşcolare se vor desfăşura în afara orelor de curs.

4. RESURSE UMANE
La ciclul primar din Colegiul Naţional Pedagogic „Carmen Sylva” îşi desfăşoară
activitatea cadre didactice cu experienţă în domeniu, de un înalt nivel de profesionalism, fiind
totodată şi mentori pentru elevii din clasele de liceu cu profil pedagogic.

