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oferă elevilor săi un mediu stimulativ de învățare și
dezvoltare, bazat pe nevoile, stilul de pregătire și
aspirațiile individuale, creându-le posibilitatea de a avea
acces la educație de calitate, urmărind astfel să avem tineri

Clasa pregătitoare A

bine informați, cu un sistem de gândire bine conturat și
care se vor putea adapta ușor solicitărilor sociale, având

Clasa pregătitoare B

drept scop integrarea în societatea viitorului.
Şcoala noastră va urmări continuu să fie o şcoală

Clasa pregătitoare C

a viitorului, dotată cu mijloace didactice moderne,
Educaţia este cel mai puternic motor al
schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor
sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe
cunoaştere. În acest scop şcoala noastră îşi propune să
dezvolte o cultură organizaţională de tip reţea care să
promoveze valori şi credinţe împărţite de educatori,
elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un
climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să treacă
dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi
tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se
integreze într-o societate în schimbare.

MISIUNEA ŞCOLII:
“O școală care să corespundă perfect ținutei sale e o
adevarată instituție pentru cultivarea omului...”
(John Amos Comenius)

OFERIM:
Studiul limbii engleze, franceze și germane;
Elevii vor desfășura activități cultural –artistice, cerc
de lectură, desen, șah, fotbal, handbal, arte
marțiale;
Trupa de teatru;
AFTERSHCOOL și Școala de vară;
Școala este implicată în proiecte educaționale la nivel
european, elevii având oportunitatea de a cunoaște
sisteme de educație și tradiții din alte țări.
Programul afterschool: 12:00-16:30.Copiii vor
desfășura activități educative sub coordonarea
doamnelor învățătoare, dar și activități recreative.
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Școala poate diversifica oferta în funcție de cerințele
părinților.

integrate funcţional în activităţile din toate clasele, având
uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie
(copii, tineri) pentru a asigura apropierea între oameni,
cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei
convieţuiri armonioase.
Avem cadre didactice foarte bine calificate, cu
multe rezultate profesionale și cu o înaltă ținută morală.

SALA DE SPORT MODERNĂ
ȘCOALA NOASTRĂ DISPUNE DE O BAZA
MATERIALĂ MODERNĂ
1 LABORATOR DE
INFORMATICA

LABORATOR DE LIMBI STRAINE
SOFTURI EDUCATIONALE PENTRU LIMBI
MODERNE
SALI RENOVATE

TEREN DE FOTBAL SI TEREN DE TENIS

LABORATOR DE BIOLOGIE

HOLURI DECORATE INTR-O MANIERA MODERNA

SALI DOTATE CU SMARTBOARD

