Aniversare
9 aprilie 2008 de Mugur Geu,

Școala Generală Nr. 8 Suceava a împlinit 30
de ani
Școala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Suceava, situată în cartierul George Enescu, sărbătorește, în
zilele de 10, 11 și 12 aprilie, 30 de ani de la înființare. Aniversarea va fi însoțită de o serie de
manifestări festive ținute cu concursul elevilor și al profesorilor, precum lansarea monografiei
școlii (autori – prof. Magda Rangu și inst. Greta-Claudia Airinei), Concursul interșcolar de
literatură „Ion Creangă”, întreceri sportive, o serbare omagială.
Dată în folosință în anul 1977, așezată printre blocuri, la capătul cartierului, spre ea ducând alei
încă neasfaltate, Școala Generală Nr. 8 și-a început activitatea în condi-țiile în care lucrările de
finisare și dotarea nu fuseseră finalizate. Astfel, colectivul de cadre didactice existent în primul
an de funcționare, îm-preună cu directorul școlii, dl prof. de limba și literatura română Simion
Sfarghie, om de aleasă noblețe, pedagog desăvârșit, au început să dea viață unei tinere școli.
Școala are astăzi o configurație modernă, cu toate sălile de clasă conectate la in-ternet, având
calculatoare de ultimă generație, laboratoare dotate cu aparatură perso-nalizată. Protecția elevilor
este asigurată prin supraveghere video, atât în interiorul școlii, cât și în afara ei. Începând cu
2003, aici s-a înființat prima clasă în alternativa Step-by-step din municipiul Suceava. În prezent
sunt 6 clase de învățământ primar. În perioada 2004-2007, școala a fost parteneră în Proiectul
Internațional Comenius 1.3 “Istoria Europei văzută și explicată de copii”, alături de instituții
similare din Franța, Spania și Germania. În 2007, aici s-a derulat un proiect de granturi TEC –
Turismul – Elevii – Cariera, singurul proiect câștigat de o școală generală din municipiu. Alături
de aceste succese, școala se mândrește cu cadre didactice care au semnat nu-meroase lucrări de
specialitate destinate pregătirii elevilor din ciclul primar și gimnazial. „La ceas aniversar, Școala
cu Clasele I-VIII Nr.8 Suceava își așteaptă cu porțile des-chise trecutul și prezentul: cadrele
didactice pensionare, părinți, absolvenți și toți cei pentru care un gând bun și un strop de trecut
însemnă eter-nitate. Generației de azi, dar și celor ce vor veni, le urăm tot binele, succese și
realizări, pentru ca, an de an, acel prim clopoțel al școlii noastre să răsune vesel și optimist în
inimile tuturor!”, ne-a spus dna directoare Carmen Sima

