OFERTA CURRICULARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
-ȘCOALA GIMNAZIALĂ DISCOVERY KIDSI.

Curriculum:

Clasele pregătitoare, I, II-a, a III-a, a IV-a şi a V-a a Școlii Gimnaziale Discovery Kids
funcționează pe baza planului cadru aprobat prin ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013 privind
aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar / gimnazial şi a Metodologiei
privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar / gimnazial și a
programei școlare OM nr. 3418/19.03.2013, OM nr. 3.371/12.03.2013 şi OM nr.
3590/5.04.2016.
II. Cursurile opționale – metodologia de selecție și opțiune în privința CDȘ:
Propunerile de cursuri opționale pentru anul școlar 2020-2021 au fost:
Clasa
Titlul opționalului
Propunător
I love English
Prof. lb. engleză Potoroacă Ana
Prof. lb. germană Vâlcea Andreea
Pregătitoare Deutsch mit Anna
Hands on Science
Prof. colab. Balint Mihaela
Drama in English
Prof. Izabela Olaru
Matematica distractivă
Învățătoare Anamaria Cioranu
Deutsch mit Anna
Prof. lb. germană Vâlcea Andreea
I
Primele lecturi
Prof. Anamaria Stanciu
Hands on Science
Prof. Balint Mihaela
Story Fun for Movers
Prof. Potoroacă Ana-Silviana
Matematica de performanţă
Învățătoare Grigore Floriana
Das Zauberbuch
Prof. lb. germană Vâlcea Andreea
a II-a
Art Craft distractiv
Prof. Beatrice Ionescu
Hands on Science
Prof. Balint Mihaela
TED-Ed
Prof. Potoroacă Ana-Silviana
Matematica distractivă
Învățătoare Magda Nistor
a III-a
Das Zauberbuch
Prof. lb. germană Vâlcea Andreea
Hands on Science
Prof. Balint Mihaela
TED-Ed
Prof. Potoroacă Ana-Silviana
Lectură distractivă
Învățătoare Meiroşu Marieana
a IV-a
Das Zauberbuch
Prof. lb. germană Vâlcea Andreea
Hands on Science
Prof. Balint Mihaela
TedEd
Prof. Potoroacă Ana-Silviana
Start STEAM Engine!
Prof. Balint Mihaela
a V-a
Robotică şi TIC
Mesea Oana
Se face analiza de oportunități educaționale la nivelul Școalii Gimnaziale Discovery Kids
raportată la resursele umane și materiale ale unității precum și la solicitările părinților. Opţionalul
este discutat în cadrul Consiliului profesoral. Consiliul pentru curriculum a analizat și selectat

opționalele propuse de Comisia metodică care corespund PDI. Opționalul a fost validat de
Consiliul pentru administrație și va fi supus spre avizare la ISJ Vâlcea. În final va fi înregistrat în
registrul de intrări-ieşiri. Evaluarea este continuă şi formativă. Aceasta are loc atât prin activităţi
de grup cât şi individuale, astfel încât să se poată completa semestrial fişa de evaluare a fiecărui
copil pentru activitatea opţională. Fişa de evaluare are la bază competenţele, obiectivele cadru şi de
referinţă, temele şi conţinuturile propuse în programa de opţional.
Pentru alte tipuri de activităţi există o ofertă specială de program de cluburi care se
desfășoară la sfârșitul programului educațional.
Opționalele alese de către părinții școlarilor au fost cel de limba germană pentru clasele
pregătitoare, I şi a II-a, propus de prof. lb. germană Vâlcea Andreea, cel de limba engleză, propus
de prof. Potoroacă Ana, pentru clasele a III-a, a IV-a şi a V-a.
Există, de asemenea şi proiecte / programe / acțiuni specifice ale Școlii Gimnaziale
Discovery Kids care asigură continuitatea cu cele desfăşurate la nivel preşcolar, la Grădinița Happy
Kids și care se integrează Direcției Discovery-Adventure:
o Discover the World care include:
 Programul Hands-on-Science
 Programul Outdoor
 Clubul Forest School
 Club de limba engleză
 Club de teatru în limba engleză
 Club de jocuri logice și animație
 Club IT
 Club de arte vizuale aplicate
 Programul de lectură zilnică
 Programul de citire în limba engleză
 Programul de artă
 Întâlniri cu vorbitori nativi de limba engleză
 Vizite, excursii tematice
 Programe pentru comunitate
 Activități în cadrul parteneriatelor educaționale și culturale
 Ora părintelui.
o Discover Yourself care include:
 Cluburi de jocuri logice și animație
 Club de dezvoltare personală
 Club de teatru în limba engleză
 Programul The Leader in Me – 7 Habits for Happy Kids
 Consiliul clasei
 School Assembly
1. Clubul de limba engleză în cadrul programului de after-school
Unul din obiectivele noastre principale este acela de a contribui la dezvoltarea capacităţii elevilor
de a comunica fluent în limba engleză. În cadrul lecțiilor de la ciclul primar se abordează și
programul JOLLY PHONICS prin care copiii reușesc să învețe să citească și să scrie logic și rapid.
În cadrul clubului de limba engleză se realizează și întâlniri cu vorbitori nativi de limba engleză.
De asemenea, începând cu clasa a III-a elevii Şcolii Primare Discovery Kids sunt introduşi în

lumea prezentărilor publice prin intermediul programului TedEd. Acesta se finalizează cu o
sesiune de prezentări live în faţa publicului format din familiile elevilor şi profesorii acestora.
2. Programul de ştiinţă „Hands on Science” de dezvoltare a gândirii logice prin experienţă și
explorare directă. În cadrul acestui program, elevii învaţă despre lumea înconjurătoare „jucându-se
ştiinţific”, experimentând. Astfel, ei înţeleg mai bine procesele și relațiile cauză-efect şi îşi
dezvoltă inteligența logico-matematică. Programul Hands on Science are la bază metoda
investigației științifice și își propune să contribuie major la dezvoltarea creativității elevilor.
Aplicațiile acestui program se regăsesc în disciplinele / ariile matematică și explorarea mediului, în
clubul de știință care va avea loc în fiecare marți, în organizarea Simpozionului Național Let’s
Play Science, în excursii tematice, acțiuni de ecologizare sau programe eco, activităţi din cadrul
proiectului european STEM Discovery Week.
3. Programul de lectură zilnică, „Books are Magic” prin care se stabilește zilnic un timp de
lectură de 15 minute. Acest program are rezultate semnificative în dezvoltarea capacităţii de
exprimare în limba română, a vocabularului, a fanteziei şi creativităţii. Programul este adaptat la
vârsta copiilor și include lectura din surse literare și non-literare, lectură individuală a elevilor
dintr-o carte la alegere și evenimente speciale cum ar fi Copiii mari îmi citesc o poveste... prin care
elevii citesc copiilor de la Grădinița Happy Kids (grupele mari). La clasa pregătitoare, începând
din semestrul al II-lea se desfășoară și programul de lectură în limba engleză și programul special
prin care elevii din clasele mai mari îi instruiesc pe elevii de clasa pregătitoare în citire.
3. Programul de artă „ArtKIDS” prin care li se introduc elevilor valori culturale din aria
muzicală sau arte frumoase cu scopul de a trezi emoții și de a cunoaște câteva dintre marile opere
de artă ale lumii, astfel punând bazele unei culturi generale temeinice.
4. Programul de educaţie în spiritul valorilor „Character Education” Un loc foarte important
îl ocupă programul The Leader in Me cu dezvoltarea celor 7 obiceiuri: pro-activism, sinergie în
echipă, definirea planurilor, prioritizare, încercă să înțelegi apoi să fii înțeles, toată lumea câștigă,
dezvoltarea unei nutriții sănătoase și a unui corp sănătos.
5. Programul de educație în natură / Programul Outdoor prin care fiecare clasă
desfășoară activități curriculare în natură sau cu elemente naturale cel puţin o dată pe săptămână.
De asemenea, în zilele de sâmbătă se reunește clubul Forest School al Școlii Primare Discovery
Kids pentru a realiza activități în natură.
Elevii Școlii Gimnaziale Discovery Kids participă la proiecte școlii care au ca obiective
educație estetică, educație financiară, dezvoltarea capacităților de organizare și exprimare în
public, dezvoltarea capacităților de muncă în echipă. Pentru anul școlar 2020-2021 se vor
desfășura proiecte școlare cu care elevii sunt deja obişnuiţi, dar ţinând cont de contextul pandemic
actual, cele mai multe dintre ele vor lua o formă digitală: Programul Outdoor cu expoziţia digitală
The Shape of Nature, Student Led Conferences (Conferinţe susţinute de elevi referitoare la
parcursul lor academic), Examenele mele (pregătire pentru examenele Cambridge sau Evaluările
Naţionale), Crăciunul digital (pregătirea unor cărţi digitale festive), 8 Martie digital (realizarea
unor produse digitale – prezentări, cărţi, video-uri – dedicate zilei internaţionale a femeii),
Sărbătorim Paştele online (pregătirea unor materiale digitale care să marcheze această sărbătoare).
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