În perioada 29 mai – 2 iunie 2017, la nivelul Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, Fălticeni
se desfășoară activități specifice programului Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Astfel, în ziua de 31 mai 2017, a avut loc o activitate amplă care a implicat un număr generos
de elevi și cadre didactice. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei excursii tematice și a avut
ca scop principal premierea tuturor elevilor școlii care au participat la faza județeană/națională
a olimpiadelor școlare. Drept urmare, de această recompensă s-a bucurat un număr de
aproximativ 30 de elevi care au reprezentat școala la olimpiada de limba română, limba
engleză, matematică, fizică, geografie, cultură civică, biologie, religie și educație tehnologică.
Excursia, care a fost susținută cu sprijinul Asociației de Părinți, „Artur Gorovei” s-a desfășurat
pe traseul Fălticeni-Iași, iar obiectivele vizate au fost: Palatul Ruginoasa, Palatul Culturii,
Biserica „Trei Ierarhi”, Grădina Botanică. Pentru ca efortul de anul acesta al elevilor de clasele
a III-a și de gimnaziu să nu fie singular, organizatorii au îndreptat grupul format din elita școlii,
spre Sala pașilor pierduți , prezentându-le ca pe o recompensă a muncii, râvnitul statut de
student în Iași. Și doar ca simplă coincidență, absolvenți ai ȘcoliiGimnaziale „Al. I. Cuza” să își
continue studiile pe băncile Universității ce poartă numele aceluiași domnitor!
În speranța că prin această
excursie am reușit să aducem în
sufletele olimpicilor noștri cel puțin
aceeași bucurie pe care ne-au făcut-o
ei prin rezultatele la olimpiade, noi,
colectivul de cadre didactice de la
Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”,
Fălticeni îi felicităm. Pe această cale,
mulțumim părinților și Asociației de
Părinți „Artur Gorovei” pentru
sprijinul acordat și poate că, în acest
fel motivăm generațiile viitoare cărora
le-am putea transmite un mesaj
simplu: „Cine intră într-un concurs,
câștigă!” Îi asigurăm pe toți de
prețuirea și cinstirea noastră și
sperăm ca anul viitor numărul
participanților să fie mai mare.
Zâmbetele de la sfârșitul zilei au fost
garanția unei reușite
Mai mult decât o simplă
coincidență, recompensa oferită celor
mai valoroși elevi ai școlii, a celebrat
copilăria frumoasă și a dat startul
distracției de 1 Iunie!
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