
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Proiecte internaţionale Erasmus+: 

1. „Forgotten jobs and crafts-a video 

blog project”; 

        
2.” We care about our planet”. 

                   
  Proiecte eTwinning; 
 Clase intensiv engleză (VID, VA) 
 Calitatea colectivului didactic 

permanent deschis spre nou şi preocupat de 
o bună formare profesională; 

 Program After school; 
 Reviste şcolare „Ecou”, „Speak 

Out!”, „Prietenii lui Pitagora”, „Cuvinte 
potrivite”; 

 Numărul mare de premii şi menţiuni 
obţinute de elevii şcolii la olimpiade şi 
concursuri;  

 Varietatea activităţilor 

extracurriculare; 

Trupa de teatru a şcolii, echipele de 

baschet;  

 Concursuri şcolare propuse şi 

organizate de cadrele didactice din şcoala 

noastră („Prietenii lui Pitagora”, „Magia 

literelor”). 

 Preocuparea conducerii  unităţii 

şcolare pentru dezvoltarea bazei materiale; 

 Rezultate deosebite la Evaluările 

Naţionale. 

 

 

 

“Este uşor să înveţi a merge. 

Important este încotro te îndrepţi. 

Noi, împreună cu familia ta, te 

călăuzim spre reuşită şi împlinire,    

căci tu ne reprezinţi.” 

Ai încredere în NOI ! 

 
 

e-mail: scoala_nicolaeiorga@yahoo.com 

site: www.scoalanicolaeiorga.ro 
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  Şcoala noastră este o şcoală deschisă 

tuturor (şcoala incluzivă) şi misiunea noastră 

este de  a asigura dezvoltarea fiecărui elev la 

potenţialul său maxim, punând accentul pe 

însuşirea şi respectarea valorilor unei 

societăţi democratice. 

Scopul şcolii noastre îl reprezintă, de 

asemenea, promovarea valorilor umane şi 

culturale, mentorul spiritual al organizaţiei 

noastre fiind Nicolae Iorga. Spiritul său activ şi 

devotat culturii este insuflat atât elevilor, cât 

şi cadrelor didactice ale şcolii. 

Pentru că principala misiune a şcolii 

noastre este să formeze oameni, elevii sunt 

pregătiţi nu doar pentru învăţământul liceal, 

ci şi pentru viaţă (promovând valori precum: 

omenie, colaborare, coordonare, devota-

ment, pasiune, respect), dezvoltându-le 

puterea intelectuală, spirituală, emoţională şi 

morală. 

 

 

  „ Învăţătura e o perlă, o avere mare, pe 

care rudele n-o pot împărţi între ele, nici 

hoţii fura și care nu se  împuţinează prin 

dăruire.”    
 Nicolae Iorga 

 

 

Şcoala noastră dispune de: 

 28 de  săli de clasă recent renovate;  
  8 cabinete (română, matematică, istorie, 

geografie, biologie, engleză, informatică); 
 3 laboratoare (Ael, laborator de fizică, 

laborator de chimie); 
 Bibliotecă cu peste 17 500 de volume;  
 Cabinet medical/ Cabinet stomatologic; 
 Cabinet de logopedie; 
 Cabinet de consiliere; 
 Profesor de sprijin; 
 Profesor consilier; 
  After school;  
  Sală de festivităţi;  
  Sală de sport şi teren de tenis;  
  Sală de fitness; 

Toate sălile sunt dotate cu videoproiector 
si laptop, cu acces la reţeaua de internet 
prin wireless şi cablu şi materiale 
didactice corespunzatoare. 

 

 

 

Şcoala noastră dispune de personal didactic calificat. Din cele 

52 de cadre didactice, 1 are doctorat, 28 au gradul I, 8 gradul II, 

5 definitivatul şi 7 debutanţi.  Toţi profesorii participă la 

perfecţionări periodice (master, cursuri de formare etc.).  

Şcoala are:  

-  secretar şef, contabil,  bibliotecar, administrator  

- secretar –dactilograf, 

- 4 îngrijitori,  1 mecanic, 2 paznici . 

 

    

 

 
 

 „ DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ – NOI 

ÎNŞINE” - P.A; 

 „EDUCAŢIE FINANCIARĂ” - P.B; 

 „ÎN LUMEA POVEŞTILOR”- P.C; 

 “ FAMILIA MEA” – IC; 

 ”DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE“-IA, IB, 

ID; 

 „ÎN ŢARA NUMERELOR” – IIA; 

 „MAGIA MATEMATICII” - IIB, IIC; 

 „MICII MATEMATICIENI”- IID; 

 „PRIETENUL MEU CALCULATORUL” - III, IV; 

 „LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE” – VA; 

 „ ŞTIINŢELE ŞI VIAŢA” – VB; 

 „DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ” - VC, VD; 

 „DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ”- VIA, VIB; 

 „CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII PRIN ARTELE FRUMOASE” 

- VIC  

 DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ” –VIIA; 

 „LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE” – VIIB; 

 „RISCURI NATURALE ŞI ANTROPOGENE” -VIIC, VIID 

 „CARACTERE UMANE, ASPECTE CIVICE ŞI 

COMPORTAMENTE DEZIRABILE IN LITERATURA ŞI 

FILM” – VIIIA; 

 „COMPLEMENTE DE GEOMETRIE”- VIIIB, VIIIC; 

 

 

 
 

 
 

 3 clase pregatitoare 
 3 clase I 
 4 clase a-II a 
 4 clase a-III a 
 3 clase a-IV a 
 3  clase a-V a  
 4 clase a-VI a 
 3 clase a-VII a 
 4 clase a-VIII a 


