Înscrisă în tradiţia învăţământului din
spaţiul dobrogean, Şcoala Gimnazială Nr. 12
,,B. P. Hasdeu” este una dintre cele mai vechi
unităţi de învățământ din Constanţa, fiind
înfiinţată în anul 1879.

Învăţământ tradiţional:
5 clase pregătitoare
Limbi moderne:
LIMBA ENGLEZĂ sau LIMBA GERMANĂ

De la A la E, cadrele didactice vă
vor arăta cum AMBIȚIA, BUCURIA,
CREATIVITATEA, DĂRUIREA și
ENTUZIASMUL, înseninează zi de zi
chipurile copiilor din Școala Gimnazială
Nr.12 „B.P.Hasdeu”.
Vă asigurăm că vom atinge toate valențele
educaționale și îi vom implica pe copiii
dumneavoastră în numeroase activități din cadrul
proiectelor şcolii noastre:

PROIECTE LOCALE:

•
•

,,12 file de poveste”;
,,Nouă ne pasă de sănătate”
PROIECTE JUDEŢENE:

•
•

MOTIVE PENTRU A ÎNVĂȚA ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ:
Cursurile se desfășoară în săli de clasă
spațioase, luminoase, amenajate atractiv și
dotate corespunzător cu mobilier școlar
specific și mijloace media.
Suntem o școală sigură, dispunem de
sistem de securitate, pază asigurată în
timpul cursurilor, supraveghere cu camere
video, acces monitorizat permanent.
Ne mândrim cu numeroase
parteneriate încheiate cu alte școli sau cu
diverse instituții și ONG-uri, precum și cu
proiectele inițiate de școala noastră sau
aflate în derulare.

PROIECT REGIONAL :

•
Colectivul de cadre didactice responsabile pentru
promovarea ofertei educaționale:
Prof. înv. primar
Prof. înv. primar
Prof. înv. primar
Prof. înv. primar
Prof. înv. primar

GHELDI FILIS
MENAGI ELLIS
NASIPALI SEVIM
ROTARU IULIANA
TALAGAI FILIZ LILIANA

• Sală de sport cu vestiare

învățământ tradițional;
cursuri în limbile minorităților
naționale (turcă, rusă);

,,Datini, obiceiuri şi tradiții din
filonul credinței populare”
PROIECT EUROPEAN:

•

ERASMUS PLUS – “ Educaţie,
motivaţie şi integrare în şcoala
mea”

Ne implicăm activ și stimulăm
activitatea competițională, valorizăm cu o
deosebită considerație rezultatele copiilor
prin:
CONCURSURI NAŢIONALE, REGIONALE
ŞI JUDEŢENE:

Avem o ofertă educațională bogată:
✓
✓

,,Pe aleea domnului Hasdeu”
“Școala din grădină”

• Cabinet de informatică

•
•
•
•

„Amicii isteți”;
„Euxin Math”;
„Comorile condeiului” ;
,,Pe aleea Domnului Hasdeu”;

✓

•
•
•
•

clase cu studiu intensiv al limbii
engleze.

Școala este dotată cu :
✓
✓
✓
✓

sală de sport cu vestiare ;
laboratoare ( informatică,
biologie, chimie, limba turcă);
bibliotecă;
cabinete ( logopedie, consiliere
psiho-pedagogică, stomatologie
și medicină generală).

• Mijloace educative media - toate sălile de clasă

„Comper - Comunicare”;
„Comper - Matematică”;
„Gazeta Matematică Junior”;
Olimpiada Națională
“Meșteșuguri artistice tradiționale”

ÎI AȘTEPTĂM CU DRAG PE
VIITORII
BOBOCEI
AI
CLASEI
PREGĂTITOARE!
Director,
Prof. ANCUȚA FLORENTINA MUSCĂ

