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LTF funcționează în condiții
legale pentru următoarele niveluri:

Preșcolar

Primar 

Gimnazial 

Liceal Specializările:

Prin ceea ce suntem și 
ce facem ca școală, ne centrăm 
pe dezvoltarea personală a elevilor,
aspirând spre excelență academică, 
prin caracter și spiritualitate. 

VIZIUNEA

Caracter, 
      Educație,  
           Performanță!

CONTACT
str. Narciselor, nr. 5E, Suceava
0230531205 / 077144571
scoalafiladelfiasv@gmail.com
www.filadelfia.ro

MISIUNEA
Valorile noastre de bază inspiră misiunea
noastră, aceea de a oferi o educație bazată pe
valori creștine, într-un mediu favorabil,
fundamentat pe parteneriatul cu părinții, pentru
a-i ajuta pe elevii noștri să dobândească
abilitățile necesare implicării responsabile în
societate.

Misiunea noastră este să oferim tinerilor o
educație de calitate construită pe valori creștine
puternice. 

Liceul Teoretic Filadelfia provoacă elevii să
depună eforturi pentru excelență în toate
domeniile vieții lor prin furnizarea de căi
educaționale pentru succes. 

Aici, elevii pot spera că Liceul Teoretic Filadelfia
îi echipează să conducă, să servească și să
influențeze lumea.

LICEUL TEORETIC 
FILADELFIA 



GIMNAZIU

LICEU - FRECVENȚĂ REDUSĂ

clasa a XI-a - 1 clasă (30 locuri)
clasa a XII-a -1 clasă (39locuri)
clasa a XIII-a -1 clasă (39 locuri)

filologie:

 2023-2024

clasa a V-a - 3 clase (84 locuri)
clasa a VI-a - 3 clase (78 locuri)
clasa a VII-a - 3 clase (78 locuri)
clasa a VIII-a - 2 clase (56 locuri)

Credem că, punând accent pe caracter și
formare spirituală, absolvenții liceului
nostru vor fi pregătiți atât pentru studii
superioare, cât și pentru examenele vieții.

Având toate nivelurile de învățământ, școala noastră
oferă continuitate în educație și formare tuturor elevilor
care își doresc acest lucru. În plus, creăm oportunități
de colaborare cu alte școli, precum și programe menite
să îmbogățească experiențele educaționale ale elevilor.
Prin evenimentele organizate, aducem împreună
membrii comunității, implicându-i în viața școlii. Iar
elevilor le oferim șansa de a lucra împreună pentru
același scop. 

Campusul nostru oferă un mediu sigur de învățare,
permițând elevilor să se integreze, facilitându-le
accesul la activități, programe și resurse educaționale.
Elevii se pot bucura de cabinete de informatică, un
laborator de chimie și fizică, un cabinet de biologie și
unul de matematică. Au acces la o bibliotecă cu spații
destinate studiului și relaxării. Se pot bucura de o aulă
modernă și spațioasă, de un teren și o sală de sport, dar
și de alte locuri destinate unor activități specifice școlii. 

mate-info - 1 clasă (26 locuri)
științe ale naturii - 1 clasă (26 locuri)
filologie - 1 clasă (26 locuri)
științe sociale - 1 clasă (26 locuri)

mate-info - 1 clasă (28locuri)
filologie - 1 clasă (30 locuri)
științe sociale - 1 clasă (26 locuri)

mate-info - 1 clasă (28 locuri)
filologie - 1 clasă (30 locuri)

mate-info - 1 clasă (26 locuri)
științe ale naturii - 1 clasă (22 locuri)
filologie - 1 clasă (28 locuri)

clasa a IX-a 

clasa a X-a 

clasa a XI-a 

clasa a XII-a 

LICEU
În grădinița Liceului Teoretic Filadelfia, dorim să
cultivăm în copii, încă de la vârsta preșcolară, valori
și principii morale care să-i conducă spre KALOS KAI
AGATHOS (ideal, armonie, bunătate, frumusețe).

grupa mică 
program normal- 3 grupe (58 locuri) 
program prelungit- 1 grupă (28 locuri) 
grupa mijlocie 
program normal- 2 grupe (38 locuri) 
program prelungit- 1 grupă (28 locuri) 
grupa mare 
program normal- 4 grupe (68 locuri) 
program prelungit- 1 grupă (30 locuri)

GRĂDINIȚĂ

PRIMAR

clasa pregătitoare - 3 clase (78 locuri)
clasa I - 3 clase (68 locuri)
clasa a II-a - 4 clase (88 locuri)
clasa a III-a - 4 clase (88 locuri)
clasa a IV-a - 3 clase (68 locuri)

Învățământul primar are ca obiectiv principal
oferirea de șanse egale tuturor copiilor, urmărind
dezvoltarea lor cognitivă, emoțională și
psihomotorie, adaptată, bineînțeles, nevoilor
individuale.

Învățământul gimnazial urmărește, în primul rând,
performanța academică, cultivând diversitatea și
multiculturalismul, pentru a-i pregăti pe copii
pentru confruntarea cu primele examene, dar și
pentru admiterea la licee de top din țară și
străinătate. 

Învățământul liceal oferă un mediu provocator din
punct de vedere academic, încurajând elevii. Oferim
educație de calitate construită pe cele mai bune
practici și pe utilizarea echilibrată a tehnologiei.
Susținut de profesori care pun mai presus de orice
interesul elevilor și care cultivă relații bazate pe
încredere și colaborare, liceul nostru pregătește tinerii
pentru universitate, provocându-i să devină cetățeni ai
lumii. Elevii de liceu se pot bucura de programe
educaționale deosebite, atât în sala de clasă, cât și în
afara acesteia. Școala încurajează dezvoltarea elevilor,
oferind oportunități de studiu și formare celor mai
avansați academic.


