„ Omul este rodul educaţiei pe care o

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SMARANDA GHEORGHIU”

primeşte.”

Și ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE ALEXANDRESCU”

*Structuri ale școlii:

Târgoviște, Calea București Nr. 28
Și str Vasile Blendea nr 10

-Şcoala Gimnazială ,, Grigore Alexandrescu”

tel . 0245221251

Târgovişte

e-mail: sc3smara@yahoo.com

*Cursuri opţionale:

„O şcoală pentru fiecare, prietenoasă, comunitară,

*Clasa a V-a - Matematica și calculatorul

deschisă spre viitor, centrată pe nevoile socio-

*Clasa a VI-a –T.I.C.

educative ale tuturor elevilor”

*Clasa a VII-a – T.I.C.
*Clasa a VIII-a – Matematica și calculatorul
* Activităţi extracurriculare:
- Excursii, vizite la muzee, instituţii de stat sau
particulare,

spectacole

de

teatru,

proiecte

educaţionale şi parteneriate realizate în colaborare
cu diferite instituţii, concursuri organizate şi
desfăşurate

în

unitatea

de

învăţământ,

organizarea unor serbări de excepţie cu ocazia
diferitelor ocazii, proiecte Erasmus+.

MISIUNEA ŞCOLII:

* MIJLOACE DIDACTICE DE CARE

Şcoala

DISPUNEM:

„Smaranda

Gheorghiu” este o şcoală cu

suflet şi are porţile larg deschise pentru toţi copii.

* Calculatoare, videoproiectoare, * multiplicatoare

Promovăm receptarea aşteptărilor educaţionale ale

* scannere*, cameră video, * laptop, tablă digitală.

tuturor elevilor, de toate vârstele, atât de la cursurile de

Avem în dotare un cabinet de informatică şi un

zi, cât şi de la frecvenţă redusă.

cabinet

cu

Dăm şanse egale tuturor elevilor noştri, indiferent de

echipamente de ultimă generaţie. Aceste mijloace

etnie sau condiţie materială, promovând comunicarea şi

audio- vizuale oferă elevilor un spaţiu de lucru

cooperarea la toate nivelurile.

eficient,

de

o

desfăşurării

documentare

ambianţă
unor

şi

informare

plăcută,

activităţi

posibilitatea

interactive

utilizarea unor mijloace moderne, accesibile.

şi

În scopul alfabetizării tuturor din comunitate,
luptând pentru aducerea lor la şcoală, dându-le o nouă
şansă pentru viitor.

RESURSE UMANE:
- cadre didactice titulare 26 , dintre care 17
cu gradul didactic I
- 4 cadre didactice de sprijin

DIN VIAŢA ŞCOLII
Colaborăm cu 10 țări din Uniunea
Europeană: IT, GR, CY, ESP, PT, BG, CZ, UK,
Wales, IRL

- logoped

INSTITUȚII PARTENERE
Bibioteca Județeană ,,Ion Heliade
Rădulescu,,
Casa Corpului Didactic- Dâmbovița
Compexul Național Muzeal

- psiholog

,, Curtea Domnească,,
DOTĂRI :

Poliția Municipiului Târgoviște

- 12 săli de clasă

Centrul de Prevenire, Evaluare și

- laboratoare de biologie, fizică, chimie

Consiliere Antidrog Dâmbovița

- cabinet de informatică, CDI

Inspectoratul de Poliție al Județului

- sală de sport

Suntem patrioţi...

Dâmbovița, Compartimentul de Analiză, și

- teren de sport cu pistă sintetică pentru

Prevenire a Criminalității

atletism, instalație nocturnă, gradene

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

- cabinet de asistență psihopedagogică

,, Basarab I”

- bibliotecă cu peste 10 000 de volume

Parohia Sfântul Nifon- Târgoviște

- sistem de supraveghere performant cu

Asociația ZAEDNO

camere video
- muzeul şcolii amenajat cu produse
tradiţionale colecţionate

Teatrul Municipal Târgoviște
Îi ajutăm pe cei nevoiaşi…

Palatul Copiilor Târgoviște
Colegiul Naţional „Constantin

IMPORTANŢA DOTĂRII:
- Oferă elevilor un spaţiu de lucru eficient şi o
ambianţă plăcută;
- Posibilitatea desfăşurării unor activităţi cu
caracter interactiv;
- Utilizarea unor mijloace moderne,accesibile;
- Petrecerea timpului liber într-un mod
plăcut.

Cantacuzino” Târgovişte

