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,, Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei .  

Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul 

creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură 

şi Dumnezeu.’’ 

Sfântul Ioan Gură de Aur                  

        Propunându-şi identificarea şi dezvoltarea 

calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru ca 

acesta să devină competent şi conştient în 

alegerea viitorului său,  

 Şcoala  Gimnazială ,,I.I.Mironescu’’ – 

Tazlău, în colaborare cu familia şi comunitatea 

locală, promovează fermitatea şi disciplina, 

oferă atât un cadru coerent, flexibil şi 

transparent, cât şi un climat de siguranţă fizică 

şi psihică dezvoltării ca întreg a individului . 

 

,,Să formezi o echipă este doar începutul, 

  să rămâi împreună este progresul, 

   să lucrezi împreună este succesul" 
                                                 

Henry Ford 
 

                                                                                          

             

 

BAZA DIDACTICO – MATERIALĂ 

  

•5 săli grupe grădiniţă 

•14 săli de clasă 

•1 C.D.I. – dotat 

corespunzător: cu calcula-

toare: 

•15 bucăţi Pentium I 

•4 videoproiectoare 

•2 scannere, 4 imprimante, 

video, 1 televizor color, C.D.- 

iuri, 

casete video şi audio, retro-

proiector, 3 ecrane, fond de 

carte: 

peste   10 000 volume 

•36 calculatoare sunt legate în 

INTERNET 

•1 bibliotecă şcolară cu peste 

10000 volume 

•2 laboratoare: 1 fizică-

chimie, 1 biologie; 

3 cabinete: 

1 cabinet lb. Franceză 

1 cabinet de istorie 

1 cabinet de geografie 

  

  

•2 cabinete de informatică 

•1 teren de sport 

•1 atelier şcoală 

•1 cancelarie 

•1 sală secretariat 

•1 sală personal administrativ 

•1 birou director 

•şcoala dispune de mijloace de 

învăţământ depăşite dar utile 

•mobilier nou în procent de 90%, 

calculatoare Pentium IV la 

Serviciul secretariat – contabilitate 

şi director. 

•5 imprimante 

•3 Xeroxuri 

•şcoala dispune de încălzire cen-

trală pe bază de gaz 

•şcoala dispune de apă curentă 

(dublă alimentare: rețea+ pro-

prie) 

Activități   extracurriculare 

 Proiectul educational : ,, O zi la Biblioteca” 

 1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei 

 ,,24 Ianuarie 1859 in constiinta romanilor ’’ 

 ,,Pe carari de  legenda” 

 ,, Curcubeul   traditiilor” – editia a. III a 

 ,,Profesorul  meu- profesorul ideal ’’ 

 Proiect Judetean ,, The need to know” 

 ,, Clemént aplati”- proiect școlar lingvistic  

                                     - școli partenere din Franța și Portugalia 

 ,, Să fim prieteni cu natura”- Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu  

 ,, Personalități literare, de ieri și de azi, ale Tazlăului”  

 ,, La Tazlău, cu cărțile pe față” 

 ,, Zilele Eminescu,, 

CURRICULUM   LA  DECIZIA   SCOLII 


