• Să coopereze și să colaboreze pentru îmbunătățirea
rezultatelor la învățătură
• Să pună întrebări și să discute respectuos ideile și
opiniile colegilor și profesorilor
• Să reflecteze asupra nivelului propriu de educație pentru
o orientare școlară și profesională corespunzătoare

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ZILEI:
9:00 - DESCHIDEREA – oaspeţii sunt întâmpinaţi de
conducerea şcolii cu o scurtă prezentare :
- director, prof. Genoveva IOANA,
- director adjunct, prof. înv.primar Marinela DRĂGHICI,
9:10 – 12:00 – Invitaţii sunt aşteptaţi să viziteze orice sală
de clasă, cabinet şi laborator (sala de sport , chimie-fizică ,
biologie, informatică, biblioteca ).
Începând cu ora 11,00 se vor face prezentări ale ofertei
şcolii şi metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare
pentru anul şcolar 2017-2018, la interval de 15 minute, în sala
CPD, la parter, unde conducerea şcolii va sta la dispoziţia
vizitatorilor, răspunzând la orice întrebări.

ÎNCADRAREA 2017-2018
CLASA PREGĂTITOARE A- Prof.înv.primar ASPROIU Diana
CLASA PREGĂTITOARE B- Prof.înv.primar MITRU Rebeca
CLASA PREGĂTITOARE C- Prof.înv.primar ROȘCULESCU
Alexandru
CLASA PREGĂTITOARE D- Prof.înv.primar GRÎNARU Nadia

TOTAL 4 clase pregătitoare/100 locuri.

Sâmbătă 18 februarie 2017
Strada Cloşca nr.1, CRAIOVA
Tel: 0251-439865, 0351-432088
www.sc22mirceaeliade.ro

Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” organizează în
ziua de sâmbătă 18 februarie 2017
"ZIUA PORŢILOR DESCHISE",
eveniment la care vă invităm să luaţi parte alături de noi
şi de elevii şcolii noastre.

Această manifestare se adresează, în
primul rând, dumneavoastră , părinţii viitorilor
elevi ai clasei pregătitoare din anul şcolar 2017 –
2018, pentru a vă oferi ocazia să cunoaşteţi mai
bine cadrele didactice ale şcolii, dotarea şi
planurile de viitor ale unităţii noastre.

ASIGURĂM:
1. Accesul la educaţie pentru toţi elevii in egală măsură.
2. Stabilitatea încadrării: toţi profesorii şi învăţătorii sunt
titularii şcolii, 97% cu gradul didactic I, 3% cu gradul
didacic al II-lea.
3. Instruire asistată de calculator, folosind manuale electronice
începând cu clasa I.
4. STUDIUL LIMBII ENGLEZE/GERMANĂ începând
cu clasa pregătitoare/clasa a V-a.
5. Ore de TIC (utilizarea calculatorului) de la clasa
pregătitoare.
6. Pregătirea de cea mai bună calitate pentru continuarea
studiilor la colegiile reprezentative ale Craiovei, având
promovabilitatea de 100% şi 75% admişi la C.N.Carol I,
C.N.Fraţii Buzeşti, C.N. Elena Cuza.
7. Oferta cât mai variată de Curriculum la Decizia Școlii
pentru a cuprinde toate opţiunile elevilor
8. Desfăşurarea activităţilor sportive pe terenuri special
amenajate şi posibilitatea de a face parte din clubul sportiv
al şcolii „Şoimii 22”
9. Posibilitatea de a participa la redactarea revistei şcolii,
„Simbol”.
10. Organizarea de activităţi extracurriculare şi
extraşcolare (activităţi ecologice, vizite, tabere , excursii,
vizionări de spectacole etc.).
Elevii Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” vor fi încurajați:
• Să respecte dreptul tuturor la educație
• Să contribuie la propria educație prin participare activă
• Să conecteze ceea ce învață la școală cu realitatea
• Să se autoevalueze

