
 

În anul școlar 2016-2017 organizăm: 

 

-Concurs Regional Tehnofest, ediția a IV-a 

-Concurs Interjudețean ,,Emoții de primăvară” – 

ediția a III-a 

-Concurs Județean ,,Properformanța” – ediía a II-a 

-Concurs Județean ,,Țițeica Junior” – ediția I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campania umanitară „Colorează ŞI Tu viaţa unui 

copil“ organizată de Radio Sud şi susţinută de Civitas 

– 16 noiembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Internațională a Educației – 5 octombrie 2016 

 

 

Activități  dedicate zilei de Halloween, la Biblioteca 

Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, secția 

Mediatecă – American Corner, 31 octombrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviza noastră:  

ÎMPREUNĂ   ”Orice E Posibil Cu Mijloacele Potrivite” 

 

An școlar 2016-2017 

 
 



Valori promovate 
T - Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi 

diversitatea etnică şi de idei. 

I - Integritate – a avea puterea interioară de a spune 

adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă  

T – Tactul - simț delicat al conveniențelor față de alte 

persoane, manieră deosebit de grijulie și de atentă în 
comportare 

E - Echitate – a promova egalitatea șanselor în actul 

educațional 

I – Încredere - în propriile resurse intelectuale, afective, 

operaţionale si instituţionale 

C - Cooperare – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi 

generozitate faţă de ceilalţi  

A - Autodisciplina – a avea control asupra propriilor 

acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un 
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai 
bun în orice împrejurare. 
 

În plus, 
Profesionalism - a avea cunoștinte, abilități și respect 

față de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în 
domeniul său de activitate 

Respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de 

autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de 
propria persoană  

Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă 

obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii 
pentru propriile acţiuni  

Noutate – a educa elevii în condiții optime impuse de 

schimbare. 

 

 

 

 

 

 

NE MÂNDRIM CU: 

- Cadrele didactice: în anul școlar 2016-2017 - la 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” - își desfășoară 

activitatea 52 de cadre didactice PROFESIONISTE. 

 -Elevii școlii:  1021 elevi/34 clase (înscrişi în anul 

şcolar 2016-2017) din care: învățământul primar (613 

elevi/19 clase) și învățământul gimnazial (408 elevi/ 

15 clase). Elevii din învățământul primar au participat 

(în anul școlar trecut) la 35 de concursuri județene 

/interjudețene /naționale obținând 1970 de premii, 

iar elevii din învățământul gimnazial au participat la 

53 concursuri/olimpiade școlare obținând 561 de 

premii. 

-Baza materială: 20 săli de clasă, laborator de 

biologie, de fizică-chimie, un laborator de 

informatică, bibliotecă și sală de gimnastică. În acest 

an școlar, terenul de sport (handbal) cu o suprafață 

de 1000 mp a fost reabilitat. În plus, sunt montate 23 

camere  de supraveghere atât pe holurile școlii cât și 

în curtea școlii (19 în școală și 4 în curtea școlii) 

 

 

 

 

 

 

 

Deschiderea anului școlar 2016-2017 

Și, în primul rând 
Lucrul  în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, 

armonios, bazat pe seriozitate, folosind metode 
participative și consultative atât în activitățile, cât și în 
parteneriatele educative și 

Umanitate și respect– a arăta consideraţie faţă de toți 

oamenii, faţă de autorităţi, faţă de elevi şi, nu în ultimul 
rând, faţă de propria persoană.    

               Misiunea școlii 

Misiunea Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe 

Țițeica” Craiova este de a  oferi șanse egale pentru 

educație tuturor elevilor  prin  asigurarea condiţiilor 

pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare 

spre perfomanță pentru a  deveni performanți, 

competenți și autonomi, pentru  a trăi cu idealuri şi 

valori precum bunătatea, corectitudinea şi 

responsabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” 

Craiova face parte din consorţiul „Tradiţie şi 

excelenţă în educaţie” alături de  Colegiul Naţional 

„Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi 

Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova. 


