ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CIREŞARII”
TEL-FAX: 0269836755;
str. STICLEI, nr. 16, MEDIAŞ
email: medias_scnr3@yahoo.com
web: www.sc3medias.ro

OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE SI CURSURI S.D.S.
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014
CURSURI OPTIONALE
1. Limba engleză prin imagini, poezii si cântece, pentru clasa pregătitoare, clasele
I şi II
2. Curs opţional de limba engleză „Lumea minunată a basmelor”, “Literatura
engleză pentru copii”, ”Engleza in lume” pentru clasele V-VIII
3. Educaţia pentru sănătate, pentru clasele V-VIII
4. Educaţie antreprenorială
5. Matematică distractivă
DE ASEMENEA, IN CADRUL PROIECTULUI “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”, ZILNIC,
ÎNTRE ORELE 12.00 – 16.00, ELEVII POT FRECVENTA URMATOARELE
CURSURI:
1) Recuperare si aducere la nivel- matematica (cls V-VIII)
2) Competenţă şi performanţă in matematica la clasele V-VIII
3) Recuperare si aducere la nivel-l. Romana (cls V-VIII)
5),,Si eu invat/recuperez “-curs de recuperare, invatare adaptat nevoilor copiilor cu dificultati
de invatare
6)Cerc de limba engleza - gratuit;
8)Muzică şi dansuri tradiţionale româneşti - gratuit;
9) Ansamblu vocal – gratuit
10) Formatia scolii - gratuit
11)Activitati de indrumare si supraveghere in efectuarea temelor (cls I- IV);
12) Dans clasic si modern - clasele pregatitoare
•

Părinţii pot alege şi alte cursuri: muzica instrumentală, vocala care se pot efectua prin
Societatea Corala “Doina Tânavelor”, colaboratoarea permanenta a Scolii Ciresarii in
ceea ce priveste activitatile artistice.
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Activităţile programului SDS la ciclul primar, care se vor desfăşura pe parcursul
săptămânii (de luni pănă vineri), după terminarea orelor de curs, şi va avea un program
asemănător exemplului următor:
Ora 12:00 – 13:30 – prânzul (care va fi adus în şcoală, in regim de catering); cei care
nu servesc masa contra cost vor avea pachetel de acasă; apoi vor avea activitati recreative;
Ora 13:30-15 00 – activităţi curriculare (activităţi educaţionale, de efectuarea temelor
de casă, de formare şi dezvoltare a automoniei personale, etc.)
Ora 15:00 – 16:00 – activitate extracurriculară (culturale – mersul la teatru, film,
muzeu, etc.; drumeţie; cunoaşterea mediului, sport, pictura, dans, ş.a.m.d.).

Cursurile din cadrul programului « Şcoala după Şcoală » sunt finantate prin
donatie din partea parintilor (cu exceptia celor in dreptul carora se specifica
“gratuit”).
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