
 

 

 

 

Şcoala Gimnazială  

“Ion Luca Caragiale” 

Tulcea 

 

 DISCOVERING ENGLISH THROUGH 

COMPUTERS AND MUSIC  

 ENGLISH SKILLS  

 ENGLISH  PORTFOLIO  

 CALCULATORUL – O ŞANSĂ PENTRU 

VIITOR  

 FARMACIA NATURII   

            ATELIERUL DIGITAL 

 CĂSUŢA CU POVEŞTI  

 LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ  

 MATEMATICĂ APLICATĂ  

 EDUCAŢIA ECONOMICĂ. ECONOMIA ŞI 

SUCCESUL.  

 EDUCATIE PENTRU ORIENTARE  

 PROFESIONALĂ  

 FASCINAŢIA JOCURILOR SPORTIVE  

 ABC –UL  INSTRUMENTAL  

 TEZAUR FOLCLORIC  

 ÎN PAŞI DE DANS  

 CODUL BUNELOR MANIERE  

 MICUL PIETON 

 DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR  

 PENTRU VIAŢĂ 

      

         “Cele mai importante lucruri în 

lume au fost realizate de oameni care 

au continuat să încerce chiar şi când 

părea că nu mai există nicio  

speranţă”. 



  

DISPUNEM DE: 
 

22 DE SĂLI DE CLASĂ 

-1 săli pentru grădiniţă; 

- 5 săli pentru primar tradiţional; 

- 5 săli pentru - Step by Step; 

-11 săli pentru gimnaziu; 

- 4 LABORATOARE  de biologie, chi-

mie/fizică, istorie/geografie, TIC; 

- 5 CABINETE: medical, stomatologic, 

logopedie/psihologie, consilier educativ, 

CEAC,  

- SALĂ DE SPORT dotată corespunzător; 

- SALĂ DE FITNESS; 

- TEREN DE SPORT subdivizat în teren de 

handbal, baschet, fotbal, volei, tenis; 

- BIBLIOTECĂ cu aproximativ 14 000 de 

volume; 

- grupuri sanitare moderne; 

- conexiune wireless;  

- laptop-uri/desktop-uri şi videorpoiectoare 

în fiecare clasă; 

- table SMART. 

SCOALA GIMNAZIALĂ  

ION LUCA CARAGIALE FUNCŢIONEAZĂ  

CU TREI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREŞCOLAR PRIMAR 

     GIMNAZIU 

 

DE CE SCOALA GIMNAZIALĂ 

“ION LUCA CARAGIALE” ? 

 Avem un colectiv de cadre didactice dedicate 

şi competente, majoritatea titulare, cu gradul I; 

 Programul elevilor se desfăşoară într-un  

         singur schimb, de dimineaţă; 

 Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională 

2019 sunt: procent de promovare la limba  

         română —100%, procent de promovare la 

         matematică — 96,55%; 

 Elevii şcolii au obţinut în anul şcolar 2018-

2019 la olimpiade şi concursuri: 438 premii şi 

menţiuni  la nivel judeţean, 9 la nivel zonal şi 

252 premii şi menţiuni la nivel naţional; 

 Rezultatele procesului educativ, derularea de 

programe şi activităţi comunitare, proiectele 

Erasmus, dezvoltarea dimensiunii europene a 

educaţiei au dus la obţinerea de trei ori  

        consecutiv a titlului de “Scoală Europeană”; 

 Avem o experienţă de peste 20 de ani în  

         programul alternative Step by Step  pentru       

         ciclul primar, program pliat perfect pe  

         programa naţională; 

 Suntem membrii în reţeaua de Şcoli conectate 

la comunitate din 2016; 

 Suntem centru de pregătire și testare   

         Cambridge. 


