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IMNUL LICEULUI  

 

Vestită-i şcoala prin elevii săi, 

A doua casă este pentru ei, 

N-avem o şcoală mare, dar aşa cum este ea. 

E şcoala noastră, -a mea şi-a ta ! 

Refren: 

O, Alma Mater, ea, şcoala noastră,                               

să trăiască !  

O, Alma Mater, cu neamul nostru                             

să-nflorească! 

O, Alma Mater, aici, la noi, la Rîbniţa 

O, Alma Mater, fiindcă şi-aici e ţara mea. 

  

Sîntem un neam frumos şi curajos 

Cu un trecut măreţ şi glorios. 

Am vrea ca toţi urmaşii să-şi cunoască 

Mult pătimita vatră strămoşească! 

Refren: 

În douăzeci și cinci de ani cîţi au zburat 

De şcoala noastră-n lume s-a aflat, 

Toţi cei care muncesc şi-nvaţă-n ea 

Iubesc Meleagul, Limba , Patria! 

Refren: 

 

Autorul versurilor şi muzicii: 

Mercic Valentina, profesoară  

de educaţie muzicală 

  Repere istorice: 
1 septembrie anul 1989 – la doleanţa            

părinţilor de a-şi învăţa copiii în şcoală 

naţională, din iniţiativa unor profesori 

patrioţi, autorităţile locale au deschis                    

Şcoala Moldovenească Incompletă nr.12 

din oraşul Rîbniţa. 
 

1 septembrie anul 1997 – datorită creşterii 

considerabile a numărului de elevi doritori 

a-şi face studiile în limba română, Şcoala 

Moldovenească Incompletă devine Şcoala 

Medie de Cultura Generală nr.12 
 

13 august anul 2003 – conform Ordinului 

nr.414 din 13 august 2003 Şcoala Medie de 

Cultură Generală nr.12 este reorganizată în 

Liceul Teoretic „Evrika”. 

Seminare instructiv-metodice organizate de 

DÎTS Rezina în baza Liceului                                                           

Teoretic “ Evrika ”   Rîbniţa 
   

   Februarie 2007- seminar cu  
              profesorii de limbă şi literatura română 
   Subiectul: Formarea competenţei  
                      lectorale prin studiul de text  
 

   Martie 2009 — seminar cu profesorii  
                                 de matematică 
   Subiectul: Individualizarea şi  

                      diferenţierea învăţării  
 

  Aprilie 2010 - seminar cu profesorii de istorie  

  Subiectul: Utilizarea TIC la orele de istorie  
 

  Decembrie 2010 - seminar cu  
                                 bibliotecarii şcolari 
  Subiectul: Biblioteca şcolară-                                            
            metode şi tehnici de formare a beneficiarilor  
 

   Noiembrie 2011  —  seminar cu profesorii   

                                      de educație muzicală 
   Subiectul :  Influența artei muzicale la                      

                      formarea personalității elevului 
     

Aprilie 2012-seminar cu profesorii de geografie 

  Subiectul : Formarea competențelor  

                  disciplinare în cadrul orelor de geografie 
 

 Februarie 2013 - seminar cu  

                           profesorii de biologie și chimie 
  Subiectul: Eficientizarea formării competențelor  

                     specifice la disciplinele biologie și         

                     chimie prin utilizarea TIC  
 

 Decembrie 2014  — seminar cu profesorii de   

              limba engleză, limba și literatura rusă  
  Subiectul: Implementarea tehnologiilor moderne    

                    în realizarea eficientă a curriculumului  



 

 2012 2013 2014 2015 

Total participanţi 36 elevi 40 elevi 34 elevi 32 elevi 

Premianţi  24 elevi 19 elevi 20 elevi 13 elevi 

% premianţilor 66,7% 47,5% 58,8% 41 % 

Rîbniţa  2015 

 

 

Proiecte implementate 

                          

                                                        2006  

            Editarea ziarului  „Evrika pro”  

* Centrul Media pentru Tineri* 

                                 2007 

Susţinerea ziarului şcolar  

*Fundaţia Soros* 
 

                        2008 

     Educaţia de calitate în                                                 

mediul rural din Moldova 

Ministerul Educației al RM 
                               

                                   2008 

Amenajarea scenei în sala de festivităţi  

* Liga de dezbateri din Moldova* 

 

                               2009 

“ Dotarea cu echipament şi                                   

mobilier a Liceului Teoretic “ Evrika”, or. Rîbniţa ” 

în cadrul Programului de Dezvoltare Participativă 

a Comunităţilor (CPP)                  cu susţinerea USAID 

şi IREX 

 

                                 2009 

Dezvoltarea capacităţilor de acţiune civică  

*Promo Lex  Republica Moldova* 

                         2011 

  

 

 

   

 

 

Școala este 

pentru viitorii         cetățeni mai mult decât 

un         izvor de cunoștințe   folositoare în 

viață; ea devine Iordanul în  care ei  primesc 

adevăratul           botez al patriotismului. 

                                     Al. Odobescu 

Participarea elevilor la               

Olimpiadele şcolare raionale 

 

 


