O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE

Baza materială


cabinet informatică



laborator de științe

management eficient



sală multimedia

profesori performanți



bibliotecă

 În lumea culorilor

părinți implicați



cabinet de consiliere psihologică

 În tărâmul poveștilor

elevi bine pregătiți



sală modernă de sport

 Matematică distractivă



cabinet medical

 Comunicare și ortografie



săli de clasă cu mobilier modern și

 Să învățăm limba franceză

echipament IT

 Calculatorul, prieten sau dușman



centrală termică

 Prietenul meu calculatorul



aer condiționat în sălile de clasă

 Micii actori



stație radio în școală

 English through stories and tales



internet wireless în toată şcoala

Oferta curriculară
 Exerciții și tehnici de redactare a unor
compuneri

PROFESIONALISM

 Teatrul în Limba Engleză
 Orașul nostru-J.A. România
 Prietenii cărții
 Trăistuța cu povești

33 colective de elevi

 Germană distractivă

(18 - ciclul primar, 15 - ciclul gimnazial)

 Complemente de Algebră, Geometrie
 Istoria muzicii în imagini
 Experimente chimice- între joc și mișcare

Orarul
Ciclul primar 8,00-11, 30
Ciclul gimnazial 11.40-18.30

Conducerea școlii:
Director : prof. Chiriac Iolanda Luminița
Director adjunct : prof. Țepeș Alina Gabriela

Personalitate
 Elevii poartă uniformă școlară
personalizată
 Se desfășoară o bogată activitate
extracurriculară
 Școala participă la organizarea și

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”
este o școală unde modernul s-a așternut încet
dar sigur peste vechiul de altădată, unde

„ŞTEFAN CEL MARE”

tradiția se îmbină armonios cu noul și unde

GALAȚI

fiecare dascăl se întrece pe sine împărtăşind din

desfășurarea a numeroase

experiența lui, oferind educație de calitate

concursuri naționale și județene

particularizând în funcţie de nevoile de învăţare

 Școala derulează o gamă largă de
proiecte și

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ale fiecărui copil.

parteneriate educaționale
 Se promovează activități ecologice,

Atuurile şcolii sunt:

școala având statut de
”Școală verde”

 pregătirea performativă a elevilor,
 competenţa personalului didactic,
 standardele educative ridicate,
 managementul eficient,
 climatul instituţional adecvat,
 spiritul de echipă
 ambientul plăcut.
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