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Nr. 865/13.09.2013 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI 

AN ȘCOLAR 2013-2014 

 

 

Baza materială  

Şcoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Piteşti 

 16 săli de clasă; 

 laborator de informatică; 

 laborator AeL; 

 laborator fizică-chimie-biologie; 

 bibliotecă; 

 sală de sport; 

 cabinet de asistenţă psihopedagogică; 

 cabinet medical; 

 

 

Baza materială  

Structura Şcoala Gimnaziala Nr. 2 Piteşti 

 11 săli de clasă; 

 laborator AeL; 

 laborator fizică-chimie; 

 laborator biologie; 

 sală multimedia 

 bibliotecă; 

 sală de sport; 

 cabinet de asistenţă psihopedagogică; 

 cabinet medical; 

         sala COREI 

 

 

 

 

PROGRAME: 
 

 

„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” (primar şi gimnazial) – Şcoala Gimnaziala „Tudor 

Vladimirescu” Piteşti 
 

Rezultate aşteptate: 
 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătura; 
 Dezvoltarea abilităţii de a lucra independent; 
 Dezvoltarea relaţiilor interpersonale; 
 Prevenirea lacunelor în învăţare; 

 

http://scoala20pitesti.freewebs.com/


  
  

„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” (primar) – Structura Scoala Gimnaziala Nr. 2 Pitesti 

 

C.O.R.E.I –  Structura Şcoala Gimnaziala Nr. 2 Piteşti (iunie 2013-februarie 2014) 
 

Rezultate aşteptate: 

 Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar; 

 Reintegrarea copiilor în învăţământul primar; 

 

 

ŞANSA a II-a– Structură Şcoala Gimnaziala Nr. 2 Piteşti 

– înv. primar 

                                                 - nivel secundar inferior  
 

Rezultate aşteptate: 
 Scăderea numărului de copii/ tineri/ adulţi cu abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru continuarea studiilor; 

 

Activităţi extracurriculare: 
 cursuri de judo 

 cursuri de pictura 

 cursuri de teatru 

 cursuri de dans modern şi sportiv 

 cursuri de fotbal si handbal 

 tenis de masa, sah 

 tabără de creaţie populară la Complexul Muzeal Goleşti; 

 tabara internationala de limba engleza la Bran 

 Proiectul „Școala de vara”  

 organizare de excursii şi tabere şcolare; 

 grupuri corale pentru cls. I-IV şi V-VIII; 

 activitati antreprenoriale 

 activităţi în parteneriat cu: 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 

 

 Proiecte şi microproiecte: ”Copil ca tine sunt şi eu!”, „Mai mult verde, mai mult albastru”,, „Padurea 

daruieste si inspira”, „LeAF”, „ECO ŞCOALĂ”, „Litter Less”, „WDA Schools”, „Patrula ECO”, „ECO – 

fotografia anului”,”ECO Atitudine”,  „Europa ‚casa noastra”,” e-Twinning” „Universul campionilor”, 

„Pasaport pentru lectura (parteneriat cu editura CORINT)”, „Adolescenta fara violenta (parteneriat cu liceul 

C-tin Brancusi)”   
 

 

 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 

Optionale- prescolari 

                                      Grupa mijlocie-mare: 
 Micii ecologisti 

 S-avem sanatate, ca-i mai buna decat 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) 

 Literatură pentru copii (cls. I - III); 

 „Mai mult verde, mai mult albastru” 

(cls. a III-a); 

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

 „Prietenul meu, calculatorul” 

(cls. I – IV). 
 

 

Opţionale-ciclul gimnazial: 
 Birotică (cls. a V-VIII); 

 Matematică  distractivă (cls. a VII-a). 

 

 

CURRICULUM DIFERENŢIAT 

 
Curriculum diferenţiat constă în realizarea Planului de intervenţie personalizat de către echipa de 

lucru şi este ataşat în portofoliile comisiilor metodice. Sunt în evidenţa cabinetului de consiliere 

psihopedagogică 11 elevi cu CES, doar 6 dintre aceştia necesită PIP. 

 

 

Informaţii suplimentare: 

Scoala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu” Pitesti 
Str. Călugăreni, Nr. 3, Piteşti/Jud. Argeş 

Tel./Fax: 0248 214 608 

e-mail: scoala20secretariat@yahoo.com 

site: www.scoala20.net (se va schimba site-ul) 

 

Structura Scoala Gimnaziala Nr. 2 Pitesti 
Bd. Republicii, nr. 226, Pitesti/Jud. Arges 

Tel/Fax: 0248 217599 

e-mail: sc_nr8@yahoo.com 

site: scoala8pitesti.ro 

 
 

 

mailto:scoala20secretariat@yahoo.com
http://www.scoala20.net/

