
 

 

„Scoala adevarată porneşte de 

la blândeţe şi de la iubirea 

pentru copii’’ 

 

 
 Instituţie de educaţie, 

Şcoala ,,Sf Constantin şi Elena’ 

îşi propune să contribuie la 

formarea personalităţii elevilor  

pentru a deveni cetăţeni care 

respectă valorile democraţiei şi 

ale umanităţii  dovedind 

autonomie şi creativitate. 

 
 Misiunea noastra este aceea 

de a oferii comunitaţii servicii de 

calitate, de a contribui la 

egalizarea de şanse  tuturor 

elevilor, de obţinere de 

performanţe prin predarea 

centrată pe elev, pentru 

dobândirea competenţelor cheie 

şi a sistemului de valori în 

vederea implinirii şi dezvoltării 

personale. 

   

 

PASIONAT  pentru disciplina predată; 

ÎNCREZĂTOR  în reuşita profesională; 

FLEXIBIL în utilizarea strategiilor; 

EXPERIMENTATOR  în desfăşurarea 

activităţilor didactice; 

ÎNŢELEGĂTOR  privind libertatea 

elevilor; 

PREOCUPAT pentru descoperirea 

elevilor performanţi; 

EVALUATOR  înţelegător. 

 

           ,,Învăţătura din constrângere nu e 
făcută să rămână, dar cea care pătrunde în 
suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea 
rămâne acolo pentru totdeauna’’ 
                         (Sfântul Ioan Gură de Aur )      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Str. LUNCA CERNEI NR.3, BUCUREŞTI,      

SECTOR 6 

Tel / Fax : 021 / 444.25.15 

e-mail:scoala176buc@yahoo.com ;    
http://scoalagimnaziala176.ro/ 
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Bun venit elevilor ce vor păşi 

pragul şcolii noastre pentru prima 

dată,  în această toamnă! 
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Prezentarea scolii: 

 
Conducerea scolii: 

Director: 
Prof. dr .Ţăpîrdea Daniela-prof. 

Limba română 
Coordonator programe şi proiecte 

şcolare şi extraşcolare: 
Prof. Badea Camelia  -prof. istorie  

 

Facilitati : 
 Laboratoare de fizica si chimie 

 Cabinet multimedia; 

 Biblioteca 

 Limba engleza –prima limbă 
modernă 

 Intensiv engleza VII-VIII 

 Cabinet AeL în care se desfaşoară 
ore de lb. română, lb. străine, istorie, 
geografie, fizică, chimie. 

 Programul „ Şcoală după Şcoală” 
pentru Clasele  preg. - IV; 

 Cursuri de informatică, matematică 
    distractivă, teatru, taekwuando-curs  
    Organizat prin firma ABC     
EDUCATIV 

 Cursuri de şah, go, tenis de masă 
 

 

      

         OFERTA   

EDUCAŢIONALĂ 
 

 

 Discipline opţionale 

pentru toate ariile 

curriculare 
http://scoalagimnaziala176.ro/ 

 Programe şi proiecte 
educaţionale 

 

 
 

 
Aşa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât 

iarna, vădindu-şi rostul său pe lume: acela  de a fi 
cea dintâi floare care să bucure omul’’.  

( Eugen  Jianu –Legenda ghiocelului) 

 
 

  

 

MANIFEST  PENTRU ELEVI 
Construieşte-ţi fantezia! 

Riscă! Fără curaj nu se poate face 

nimic nou! 

Evită să imiţi pe alţii! 

Acordă importanţă tuturor ideilor 

care iţi trec prin minte! 

Trebuie să nu renunţi prea uşor în 

situaţii dificile! 

Important e să faci ceea ce iubeşti şi     

poţi face bine! 

Visează cu ochii deschişi! 

Invaţă să lucrezi cu alţii! 

Tot ce ai nevoie pentru a reuşi e 

efort şi isteţime! 

Acţionează, explorează, bucură-te 

de calităţile tale! 

Teamă să nu-ţi fie de greşeli! Ele 

sunt porţi spre descoperire! 

Evită critica şi comoditatea! 

 

 
 


