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Școala Gimnazială           

„Ioan Ciurea” Fălticeni 

Un învăţământ de calitate, modern 

 şi creativ, bazat pe experienţă, 

valori şi performanţă  

  Am putea defini educaţia pornind de la afirmaţiile lui 
Octavian Paler: „Noi suntem ca un cântec, nu credeţi? Un 
cântec nu se poate cânta niciodată de la sfârşit spre     
început.“ Din această perspectivă, educaţia ar fi melodia    
interpretată de elevi sub atenta îndrumare a dascălilor, 
un cântec al vieţii murmurat la început cu sfială, apoi cu 
tot mai multă încredere. Şcoala  noastră este locul în care 
vei descoperi încrederea în propriile forţe, în propriile 
idealuri. 

Director,                                                                                           
prof.  Marius-Claudiu Pintilii 

Adresa: Str. 13 Decembrie, nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava 

Telefon: 0230 540 556 

E-mail: scoala6.falticeni@yahoo.com 

Site:  http://sc6ioanciurea.webs.com  

Istoricul şcolii 

- Cea mai tânără şcoală din Fălticeni - 

► În data de 15 septembrie 1986, a avut loc   

deschiderea oficială a  Şcolii Generale Nr. 6  din 

Fălticeni. Evenimentul a fost consemnat în presa 

locală (ziarul “Zori Noi”) şi în presa centrală pentru 

copii (revista “Cutezătorii”). Şcoala a fost          

inaugurată pe 4 decembrie 1986.  

► Efectivele de  elevi s-au format prin transfer de 

la celelalte şcoli din oraş, care erau                   

supraaglomerate, iar  din anul şcolar 1987-1988   

s-au înscris copii  din cartierul în care funcţiona 

şcoala.  

► Cei mai mulţi elevi înscrişi la şcoala noastră     

s-au înregistrat în perioada 1995-1999, când    

numărul anual al şcolarilor a crescut la aproximativ 

1600 şi activau 74 de cadre didactice.   

► Din 4 iunie 2004, şcoala a primit numele     

academicianului Ioan Ciurea, descendent al     

cunoscutei familii fălticenene Ciurea.    



Suntem 

creativi! 

Din activităţile 

noastre 

Învățăm lucruri noi, citim cu plăcere!  

Dansăm!   Participăm la  activități extrașcolare. 

Clasele pregătitoare 
Resurse umane  

 Un colectiv de cadre didactice foarte bine          

pregătite: 23 de învățători și profesori (din care 20  

titulari): 1 - doctorat, 13 - gradul I, 2 - gradul II,             

4 - definitivat,   3 - debutanți 

Baza materială 

  Un spaţiu şcolar plăcut şi sigur: 19 săli de clasă şi 

cabinete şcolare, un laborator de  informatică dotat cu 

aparatură modernă, o bibliotecă, un cabinet  medical şi 

de consiliere, o sală de sport la standarde europene  

(în construcţie; va fi finalizată până la sfârşitul lunii      

aprilie 2015) 

Activităţi, proiecte 

  Activităţi extraşcolare diverse: cultural-artistice 

(dansuri populare, dans modern, cor, vioară), sportiv 

turistice, ecologice, caritabile şi de voluntariat 

  Proiecte înscrise în C.A.E.J. și C.A.E.R.I.,       

organizate de şcoala noastră: Concursul judeţean   

interdisciplinar „Numai poetul…”, Concursul              

interjudețean de artă plastică „Lumină şi culoare” 

 Programul „Şcoală după şcoală”   

Parteneriate cu diferite organizaţii, instituţii      

 Transport gratuit cu microbuzul școlar pentru elevii 

din Șoldănești, Țarna Mică 

- 2 clase pregătitoare  

special amenajate; 

- cadre didactice cu 

experiență; 

- materiale didactice și 

jocuri/ jucării diverse. 

 


