“Am vrea dintr-o dată să dăm înapoi
Trecutele vremi de pripas,
Iar ploaia luminii să cadă pe noi
O oră, la Şcoala cu Ceas.”
(George Ţărnea)

“LUMEA NOASTRĂ
DEPINDE DE NOI “

Toţi suntem genii. Dar dacă judeci un peşte după

Şcoala s-a deschis în casa profesorului Dimitrie
Serghiade. În anul 1843 s-a terminat construcţia unui local
nou pe un teren donat de medelnicerul Alecu Bujoreanu. În
1864 a devenit Şcoala Primară de Băieţi (azi, Muzeul
Judeţean de Istorie). În acelaşi an ia fiinţă şi o şcoală de fete
(azi, Şcoala « Take Ionescu ») pe un teren donat de boierul
Ioniţă Temelie, drept pentru care, o perioadă, se numeşte
Şcoala primară de fete« Ioniţă Temelie ».
Şcoala Primară de Băieţi a fost distrusă de un incendiu
în anul 1894, iar Ministrul Instrucţiunii Publice, Take
Ionescu, dispune reconstrucţia şcolii. Pe frontispiciul noului
local, în anul 1896, meşterii sighişoreni au montat un ceas
adus din Austria şi multă vreme a fost singurul ceas din oraş.
De aceea s-a numit „Şcoala Cu Ceas”.
După moartea lui Take Ionescu, 1922, la propunerea
Ministrului Ion Gheorghe Duca, devine Şcoala „Take
Ionescu”.
În prezent are denumirea de Şcoala Gimnazială „Take
Ionescu” şi din 1977 funcţionează în actualul local.

CERCUL PEDAGOGIC AL CONSILIERILOR
EDUCATIVI

Deşi şi-a schimbat deseori numele, şi-a
păstrat renumele!

23 noiembrie 2017

ORGANIZATORI
Inspector de specialitate :
 Prof. Trăistaru Gabriela
Director:
 Prof. Soare Florina

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII
10.00 – 10,10– Primirea invitaţilor;
 Cuvânt de deschidere
Director: Prof. Soare Florina

Director Adjunct:
 Prof. Lăcraru Laura
Responsabili cerc:
 Prof. Popescu Cristina
 Prof. Draghici Antonela
 Prof. Mărgăritescu Ştefan
Coordonator: Prof. Neamţu Aurelia

10.10 – 10.50 – Bune practici la ora
de consiliere
 Consilier şcolar:Prof. Predişor Daniela
10.50-11.00 –Exemple de bune practici
pentru activităţile desfăşurate în programul
naţional ,,Şcoala Altfel”
 Prof. Neamţu Aurelia
;
11.00 -11,30 -Piesă de teatru dedicată
Zilei Naţionale
 ,,Aniversare în familie”
Coordonator :Dir. Adj. Prof.
Lăcraru Laura
11,30-12,00 Discuţii

Misiunea Școlii Gimnaziale
”Take Ionescu”
Misiunea Şcolii Gimnaziale ”Take
Ionescu” în peisajul învăţământului
preuniversitar este: de a fi „instituţia
care permite dezvoltarea fiecărui elev la
potenţialul său maxim, încurajând
excelenţa si respectând valorile reale ale
societăţii. Sprijinim permanent tinerii în
obţinerea succesului pe plan educaţional,
facilitându-le integrarea firească în
viaţa socială.”
Şcoala Gimnazială ”Take Ionescu”
este şcoala în care valorile umane găsesc
un mediu favorabil dezvoltării, este un
centru al promovării performanţei,
inovaţiei si al formării elevilor, conform
standardelor prevăzute de Uniunea
Europreană.

