VIZIUNEA

Rezultate la olimpiade și concursuri

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” se vrea un
centru de resurse educaționale dezvoltat în mijlocul
comunităţii fălticenene şi pentru aceasta, o instituție
capabilă să le asigure elevilor o adaptare rapidă și
eficientă la o societate a cunoașterii în continuă
schimbare. În acest sens, întreaga activitate se va
baza pe angajare, calitate şi performanţă în oferirea
serviciilor educaţionale, răspunzând nevoilor
individuale de educaţie ale elevilor.

► Cu prilejul Zilelor Municipiului Fălticeni, 9 elevi
şi 3 cadre didactice de la şcoala noastră au fost
premiați pentru rezultatele deosebite obţinute la
fazele judeţene ale olimpiadelor din anul şcolar 20162017.
► Premii obţinute la olimpiade şi concursuri (etape
judeţene, naţionale şi internaţionale) - 2016-2017:
- 68 de premii I, II și III, 17 menţiuni
► Şcoala noastră a reprezentat judeţul Suceava la
etapele naţionale a 2 competiții importante:
- „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă”
- „O activitate de succes în săptămâna Şcoala altfel”
► Unitatea noastră școlară a fost una din cele 84 de
școli din România selectate pentru derularea
proiectului național Siguranța rutieră, inițiat de
Fundația United Way Romania.
► În septembrie 2017, școala noastră a primit Steagul
Verde, premiu-simbol care atestă statutul de Eco-Școală.

MISIUNEA
Învățăm împreună pentru viață!
Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, prin
activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate în
parteneriat cu familia şi comunitatea, urmărește:
► dezvoltarea unui mediu educaţional favorabil
unei învăţări de calitate, în care elevii să aibă
oportunităţi egale de formare a competenţelor-cheie,
iar cadrele didactice să se simtă împlinite
profesional;
► promovarea, în dezvoltarea personală a elevilor,
a cultivării respectului faţă de valori precum: spirit
civic, democraţie, adevăr, toleranţă, respect,
interculturalitate;
► valorificarea potenţialului creativ, a gândirii
autonome, reflexive şi critice a elevului;
► stimularea motivaţiei de învăţare în concordanţă
cu particularităţile de vârstă şi individuale ale
elevului.

Adresa: Str. 13 Decembrie nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava
Telefon: 0230 540 556
E-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro
scoala6.falticeni@yahoo.com
Site: www.scoalaioanciurea.ro
Ne găsiţi şi pe Facebook.

Școala Gimnazială
„Ioan Ciurea” Fălticeni
„Locul unde visurile prind aripi”

Învățăm împreună pentru viață!

Oferta de școlarizare 2018-2019

Din activităţile
noastre

 2 clase pregătitoare (55 de locuri) coordonate de
prof. înv. primar Goran Cornelia și Zugravu Lidia

Activităţi, proiecte educaționale
Suntem
creativi!

Învățăm
lucruri
noi!

 Activităţi extraşcolare diverse: cultural-artistice
(dansuri populare, dans modern, cor, vioară),
sportiv-turistice, ecologice, caritabile şi de voluntariat
 Programul „Şcoală după şcoală” pentru copiii din
familii cu situaţie materială precară (masă gratuită şi
pregătire suplimentară)
 Programul „Eco-Școala”
 Pregătire suplimentară gratuită după cursuri
la clasele primare și la cele gimnaziale pentru
examene
 Programul „Şcoala de vară”
 Cursuri gratuite de tenis de câmp (clasele
pregătitoare)
 Concursul interjudeţean „Numai poetul”
organizat de şcoala noastră (inclus în CAERI 2018)
 Parteneriate cu diferite organizaţii, instituţii, cu
Asociaţia de părinţi „Şcoala Ioan Ciurea”

Discipline opţionale din oferta curriculară
Facem sport, luăm parte la competiţii.

 Pe aripile cuvintelor (a IV-a)
 English Through Stories And Tales (a V-a)
 Prietenul meu, calculatorul (a V-a)
 Educaţie pentru sănătate (a VI-a)
 GTTI (gestionarea textelor, tabelelor

şi
imaginilor) (a VII-a)
 Teme şi tehnici de pregătire a examenului de
Evaluare Naţională (a VIII-a)
 Modalităţi de pregătire a examenului de admitere
în liceu (a VIII-a)

Alte facilități

Dansăm! Participăm la activități extrașcolare.

 Cursurile se desfășoară într-un singur schimb,
în intervalul orar 8-12/14.
 Transport gratuit cu microbuzul școlar pentru
elevii din Şoldăneşti, Ţarna Mică, Ţarna Mare, Petia.

Niveluri de învățământ
Ciclul de
învăţământ

Numărul de
clase

Numărul de
elevi

Primar
Gimnazial

10
9

204
207

Total

19

411

Resurse umane
Categoria

Număr de cadre didactice
Titulari

Didactic

Total

Suplinitori
calificați
1

29

30

 Distribuția pe grade didactice: 1 - doctorat,
22 - gradul I, 2 - gradul II, 4 - definitivat, 1 - debutant

Categoria
Personal
didactic auxiliar
Personal
nedidactic
Total

Număr
3 (1 contabil-șef, 1 secretarșef, 1 secretar/bibliotecar)
7 (3 îngrijitoare, 2 fochiști, 2
paznici)
10

Baza materială
19 săli de clasă
(din care 2 clase pregătitoare special amenajate)
7 cabinete metodice (amenajate în sălile de clasă)
Laborator de informatică
Cabinet de consiliere psihopedagogică
Cabinet medical şcolar
Bibliotecă
Sală de sport modernă

