”EXIGENŢĂ + CREATIVITATE=
PERFORMANŢĂ”
Asemeni unui actor, copilul intră în
scenă interpretându-şi cu adevărat rolul.
Scopul nostru este de a-i permite să
fie el însuşi, să se remodeleze continuu, să-şi
dezvolte curiozitatea, spontaneitatea şi
independenţa în gândire şi acţiune. De
aceea îl întâmpinăm cu dragoste, încercând
să-l înţelegem, să-l ajutăm în devenirea sa,
contribuind
astfel,
la
dezvoltarea
intereselor proprii. Îi oferim sprijinul
constant pentru a ajunge treptat la marile
adevăruri ale vieţii.
Cu multă responsabilitate urmărim
zi de zi să ducem la îndeplinire atribuţiile
care ne revin şi să ne asumăm răspunderea
pentru propriile acţiuni, „pentru lucrul

bine făcut”.

Pregătirea învăţătoarelor


absolvente de Liceu Pedagogic- ca
formare iniţială;

au absolvit facultăţi în domeniul
psiho-pedagogiei, în domeniul specialităţii;

au gradul didactic I- presupune de
experienţă la clasă între 14-22 de ani;

mijlocul carierei didactice- împletire
armonioasă între deschiderea spre noutăţi în
domeniu, metode şi tehnici de lucru şi
experienţă.

OFERIM

Ne place la şcoală!

☺

Educaţie de calitate în spiritul valorilor
româneşti şi europene;

☺

Siguranţa elevilor
supraveghere video);

(curte

închisă,

☺

Săli de clasă spaţioase, frumos amenajate
cu mobilier nou, cu calculatoare, cu izolare
termică, încălzire centrală;

☺

Program de dimineaţă care permite
învăţătorilor să realizeze: consultaţii pentru
pregătire suplimentară, concursuri, Evaluare
Naţională;

☺
☺
☺
☺
☺

Sală de lectură, de bibliotecă;
Laborator AEL;
Sală sport, teren de sport;
Programul „After school”;

Activităţi extraşcolare (tenis de masă,
karate, baschet, dans, informatică, cerc de
lectură, cerc de engleză, etc.) asigurate de
profesor specializat din Cadrul Clubului
Copiilor;

☺
☺
☺
☺
☺

Concursuri şcolare;
Activităţi culturale şi sportive;
Excursii;
Consiliere psihologică;

Proiecte derulate de ISJMM, CJRAE
Maramureş;

☺

Cadre didactice cu un înalt grad de
pregătire profesională, dedicate muncii de
educator.

„Învăţătorul este cel care
dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui
pe drumul spre lumină, primele
elemente, călăuzindu-i paşii spre
marele titlu de om. El este acela care
modelează materialul cel mai de preţ
– copilul – tinzând ca din fiecare
bloc de marmură brută să realizeze o
fiinţă înzestrată cu cele mai
frumoase trăsături, un om care să
înmănuncheze trăsăturile morale
cele mai înalte. El este acela care îi
ajută fiecărui copil să descopere
tainele naturii. Toate acestea au
făcut ca activitatea sa să fie socotită
profesiune de aur”.
Dumitru Salade

Misiunea şcolii
„Şcoala noastră, alături de părinţi
şi întreaga comunitate, încurajează
dorinţa de a învăţa, spiritul de
iniţiativă,
responsabilitatea
pentru
propriile acţiuni, pentru a face din
copiii noştri învingători într-o societate
în continuă schimbare”.
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Îndeplinirea misiunii formulate implică:










Un management modern, flexibil,
bazat pe stilul democratparticipativ;
Profesionalism şi dăruire din partea
întregului colectiv al unităţii;
Asigurarea unui învăţământ
accesibil şi performant, bazat pe
utilizarea şi integrarea mijloacelor
moderne de instruire;
Realizarea unui climat de confort
psihic şi fizic tuturor factorilor
implicaţi, promovarea unor măsuri
de siguranţă personalului şi
elevilor;
Dezvoltarea calităţilor şi
aptitudinilor tuturor elevilor prin
activităţi şcolare şi extraşcolare
pentru a oferi şanse egale, indiferent
de mediul din care provine sau de
etnie;
Implicarea directă în rezolvarea
unor probleme sociale ale
comunităţii locale prin iniţierea şi
derularea unor activităţi comune
cadre didactice – elevi – părinţi.

„Scoala cea mai bună este aceea în
care înveţi înainte de toate, a învăţa.”
Nicolae Iorga
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