
 

OFERTA ŞCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU 

 

 În cei 12 ani de existență, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu  a reușit să 

devină una dintre şcolile căutate de elevii piteşteni  și  din împrejurimi, fiind 

printre  cele mai moderne școli din țară, o adevărată microcomunitate care 

oferă oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev. 

 Pe lângă dotarea materială foarte buna (singura școală gimnazială din județ 

care dispune de o sală de mese modernă și spațioasă) această unitate de 

învățământ se remarcă și prin programele și proiectele de mare impact 

comunitar pe care le derulează, cele mai importante fiind PROGRAMUL 

AFTER SCHOOL, PROGRAMELE ECO ȘCOALĂ, ECOATITUDINE, 

LEAF, precum și numeroase proiecte educaționale desfășurate cu parteneri din 

țară și din străinătate: Centrul Carpato Danubian de Geoecologie (CCDG), 

Centrul Cultural Piteşti, Teatrul Al. Davila Piteşti, GPP Nr.7„Rază de soare" 

Piteşti, Structură GPN Nr. 6 Piteşti,  Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu", 

Poliţia de proximitate, Politia rutiera, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti, Direcţia Silvică Argeş 

Este prima şcoală din Piteşti în care s-a implementat cu succes programul 

educaţional AFTER SCHOOL (şcoală după şcoală), începând cu anul şcolar 

2007-2008, program ce funcţionează în prezent și care urmărește: 

 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătura; 

 Dezvoltarea abilităţii de a lucra independent; 

 Dezvoltarea relaţiilor interpersonale; 

 Prevenirea lacunelor în învăţare.  



          În completarea acestui program se organizează, începând cu vara anului 

2013, proiectul ȘCOALA DE VARĂ, derulat pe parcursul vacanței de vară. 

        De asemenea, în cadrul Structurii Şcoala Gimnaziala Nr. 2 Piteşti, derulăm 

programul ȘANSA A DOUA - nivel secundar inferior, în cadrul căruia se 

urmărește scăderea numărului de copii/ tineri/ adulţi cu abandon şcolar şi 

sprijinirea lor pentru continuarea studiilor.  

 O paletă largă de activități extracurriculare oferă elevilor școlii posibilitatea 

dezvoltării personale prin  noi experienţe, care  valorifică experienţa anterioară, 

în contexte de învățare nonformală. Astfel, în acest an școlar sunt organizate: 

cursuri de judo, cursuri de pictură pe sticlă, cursuri de teatru, cursuri de dans 

modern şi sportive, cursuri de fotbal si handball, tenis de masa, sah, tabere de 

creaţie populară la Complexul Muzeal Goleşti, tabara internationala de limba 

engleza la Bran, excursii şi tabere şcolare, grupuri corale pentru cls. I-IV şi V-

VIII, activitati antreprenoriale și de voluntariat. 

Curriculumul la decizia şcolii pentru anul şcolar 2015-2016 propune 

următoarele discipline opționale: 

       Grupa mijlocie-mare: 

 Să pătrundem în lumea poveștilor 

 S-avem sănătate, că-i mai bună decât toate! 

Grupa mare: 

 In lumea povestilor si a poeziilor pentru copii 

 Sanatatea, bunul nostru cel mai de pret 

 

Opţionale-ciclul primar: 

 Dezvoltarea inteligentei emotionale (cls. pregatitoare) 

 „English, my friend” (cls. a III-a, a IV-a); 

 „Prietenul meu, calculatorul” (cls. I – IV); 

 

Opţionale-ciclul gimnazial: 
 Birotică  

  

 Matematică  în viața cotidiană 

       



ALTE CURSURI OPŢIONALE: 

1. Limba engleză 

2. Minihandbal 

3. Jocuri de dezvoltare fizică 

4. Şah 

5. Cursuri de teatru(Trupa de teatru a şcolii, EPIC) 

 

  La cursurile de limba engleză elevii din clasa pregătitoare învaţă un nou 

cântecel: 

 

 

 
 



Orele de educaţie fizică beneîntr-o sala mare şi spaţioasă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lecţiile se defăşoară în săli spaţioase ce dispun de dotare modernă, în 

fiecare clasă existând videoproiector, calculator şi conexiune la Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Biblioteca şcolii dispune de peste 1000 de volume, unele dintre ele fiind donate 

actualii sau de foştii elevi.  

 


