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ZIUA PORȚILOR DESCHISE
Ridicați un copil la potențialul său
și transformați o națiune!

Nivelurile preșcolar, primar și gimnazial ale Școlii Cornerstone, acreditate de ARACIP (Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), își desfășoară activitățile
educative cu scopul de a atinge un nivel de educație avansat. Școala noastră urmărește să
ajute copiii să obțină excelența în educație, să-și dezvolte un caracter cinstit și să se
maturizeze din punct de vedere social, fizic și civic. Toate serviciile educaționale, programele
de pregătire și extracurricularele sunt gratuite. Elevii Școlii Cornerstone nu plătesc taxă,
calitatea educației fiind asigurată prin donații și ajutor voluntar.

Excelența academică este dovedită prin:
• ARACIP a acordat Școlii Cornerstone numai calificative de “foarte bine” și “excelent”.
• Rezultatele la Evaluarea Națională situează Școala Cornerstone pe primele locuri între școlile
din județul Botoșani. Acest succes se bazează pe rezultatele întregii clase.
• Elevii noștri participă, an de an, la concursurile și olimpiadele școlare, iar câțiva dintre ei au
obținut rezultate premiate de Consiliul Județean Botoșani.
• Fiecare clasă are maximum 25 elevi. Acest număr mic permite profesorilor să utilizeze metode
noi de predare inovatoare și atenție individuală.
• Învățătorii și profesorii Școlii Cornerstone oferă ore de pregătire, gratuită, la disciplinele limba
română, matematică și la alte discipline.
• Școala Primară este implicată săptămânal într-un program de lectură extra-curricular, cu cărți
selectate pe baza unui curriculum internațional.
• Începând cu grupa mică, limba engleză este oferită ca piatră de temelie pentru viitorul copiilor.
• Școala Cornerstone încurajează munca cinstită și învățarea. În fiecare an, aproximativ 85% din
elevii de gimnaziu obțin minimum nota 7 la tezele de limba română și matematică. Aceștia sunt
invitați la o sărbătoare specială unde sunt serviți cu prăjituri, iar profesorii, directorul și
președintele școlii le adresează cuvinte de laudă și încurajare în timp ce aplaudă succesul
elevilor.

Dezvoltare cognitivă, socială, fizică, și culturala a copiilor
• Școala Cornerstone pune accent pe siguranța copiilor și pe dezvoltarea unui comportament
politicos și colegial în școală.
• În parteneriat cu organizația non-profit, Asociația HCI, copiii primesc o masă caldă la prânz.
Acest lucru permite școlii noastre să ofere elevilor, după-amiaza, ore de pregătire și participarea
la alte proiecte educaționale extracurriculare.
• Copiii sunt implicați în proiecte sociale, prin care ajută alți copii din familii defavorizate.
• Copiii cu sindromul Down din Dorohoi sunt invitați la Școala Cornerstone la o serbare specială de
Crăciun și la alte câteva activități.
• Peste șaizeci de elevi din școala noastră se antrenează la baschet, săptămânal, cu profesori de
sport și antrenori internaționali. Astfel, copiii învață lecții importante pentru viață, cum ar fi
disciplina, munca în echipă, respectul față de alții și solidaritatea.
• Pentru dezvoltarea motrică și socială a fiecărui copil, Grădinița Cornerstone, cu sprijinul părinților
și voluntarilor, au dezvoltat proiectul "Învățare prin joacă”. Cu ajutorul unei donații generoase de
jucării, copiii învață să împartă jucăriile cu ceilalti, să nu fie egoiști, să păstreze jucăriile, să
păstreze armonia în echipă, să strângă și să pună lucrurile în ordine.

În curând copiii Școlii Gimnaziale Cornerstone vor beneficia de o
modernă sală de sport situată chiar lângă școală.
Pentru înscrieri la școală sau grădiniță puteți primi informații la sediul școlii sau telefonic:

Date de contact
Şcoala Gimnazială Cornerstone – Filiala Asociației Hope for the Children International
Adresa: Str. B-dul Victoriei nr. 14, OP1, CP8, loc. Dorohoi, jud. Botoşani, cod 715200
Telefon: secretariat 0740780203
Site: www.cornerstone.hci-online.de
E-mail: cornerstonehci@yahoo.com
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