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Şcoala Primară „Hänsel und Gretel”

Şcoala Primară
„Hänsel und Gretel”
-grădiniţă şi școală primară
cu predarea intensivă a limbii germane-

Unitate de învăţământ acreditată de Ministerul Educaţiei și Cercetării
pentru nivelurile educaționale preșcolar și primar.

MISIUNEA
Şcoala Primară „Hänsel und Gretel” îşi asumă

MISIUNEA

de a oferi

preşcolarilor şi şcolarilor o educaţie bazată pe valori germane care va deschide
absolvenţilor școlii uşile succesului în carieră şi în viaţă.
Şcoala

Primară

„Hänsel

und

Gretel”

îmbrăţişează

diversitatea

şi

multiculturalitatea, serveşte atât comunitatea locală, cât şi pe cea internaţională şi
perpetuează, prin educaţie, valori ca toleranţa, respectul, responsabilitatea, aplecarea
spre nevoile semenilor.

VIZIUNEA
În VIZIUNEA fondatorilor şi a personalului didactic, Şcoala Primară “Hänsel
und Gretel“ îşi desfăşoară activitatea pentru a promova cultura dezvoltării personale şi
morale, cultura atitudinii proactive şi participării, cultura integrării în diversitate şi a
globalizării, în condiţii de respect al identităţii.

ISTORIC
Şcoala Primară “Hänsel und Gretel“ și-a
început activitatea în septembrie 2012, la
inițiativa Fundaţiei pentru Educaţie şi Atitudine
Socială,

ca

răspuns

la

necesitatea

de

suplimentare a locurilor în grădiniţele şi şcolile
primare din Iaşi.
Ne propunem să oferim copiilor o educație
personalizată utilizând o metodologie activparticipativă, astfel încât fiecare elev să
trăiască bucuria descoperirii, să desprindă
cu ușurință orice informatiție nouă, să
argumenteze punctul lui de vedere, să atingă
maximul de dezvoltare posibilă pentru capacitățile și aptitudinile sale.

Orele

la

trunchiului

clasă/grupă
comun

propus

din
de

Ministerul Educatiei și Cercetarii
sunt îmbogățite cu un program
intensiv de limba germană, iar după
amiaza, cu un program personalizat
de lucru în vederea aprofundării,
consolidării și recuperării materiei.

PROIECTE EDUCAȚIONALE
Proiecte Europene finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+
➢ Values -Treasure and Challenge for Europe's Youth, 2014-1-DE03-KA201001215_5 (sept. 2014-aug. 2016)
➢ Teaching in Europe: Freshwater Crisis, 2017-1-DE03-KA219-035464_6 (sept.
2018-aug. 2019)
Proiecte CAEJ
➢ Responsabilizarea elevilor prin mentorat
➢ Jocul cifrelor și al formelor-concurs de
matematică și tehnologii
➢ Educație prin turism
➢ Flori albe, flori negre, flori galbene, flori,….
➢ Cânt și joc de pretutindeni

Părinții rămân cei mai importanți educatori. Tocmai de aceea școala noastră este un
partener pentru educație, care încurajează dialogul cu părinții și participarea acestora la
alegerea opționalelor și a activităților extrașcolare.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Grădiniță (CORPURILE A și B)

Școală (CORPUL C)

3 grupe mari

18 locuri

1 clasă pregătitoare 18 locuri

3 grupă mijlocie

18 locuri

2 clase întâi

36 locuri

3 grupe mici (3-4 ani) 18 locuri

1 clasă a II-a

18 locuri

3 grupă mică (2-3 ani) 18 locuri

1 clasă a III-a

18 locuri

1 clasă a IV-a

18 locuri

PARTENERI

Parteneri europeni
Stadtteilschule Arheilgen, Darmstadt, Germania, Instituție coordonatoare
Huseyin ozer merzeci ortaokulu, Mersin, Turcia,
Základní škola TGM Blansko, Blansko, Republica Cehă
Private Secondary Comprehensive School DRITA, Sofia, Bulgaria
Rotebergs skola, Edsbyn , Swedia
Grădinița incluzivă Guguță, Ungheni-Rep. Moldova;

PARTENERI NAȚIONALI
-Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iași
-Școala Gimnazială B.P. Hașdeu, Iași
-Școala Gimnazială Titu Maiorescu, Iași
-Şcoala Junior, Iași
-Colegiul Naţional Costache Neguzzi, Iași
-Grădinița cu Program Prelungit nr. 21, Iași
-Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Iași
-Liceul Tehnologic Dumitru Popa , com. Mogoșești, jud. Iași
-Liceul Tehnologic Vlădeni, jud. Iași
-Centrul Cultural German, Iași
-As. FORMARE STUDIA, Iași
-Șc. Gimnazială Ion Creangă, Iași
-Fundația Solidaritate și Speranță
-AIESEC IAȘI;
-Centrul Diecezan Caritas Iași ;
-Centrul de zi din Satul Zmeu, Comuna Lungani;
-SC JUNIOR MED SRL;
-Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității
-Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Focșani;
-Școala Gimnazială ” Ionel Teodoreanu”, Iași;
-Universitatea Al. I. Cuza, Iași,;
-Grădinița Episcop Melchisedec din Roman, jud. Neamț;

La Şcoala Primară „Hänsel und Gretel“ copilul dumneavoastră
este pe mâini bune încă de la început!
Ihr Kind in guten Händen, von Anfang an!

Te invităm în grupul nostru!

CONTACT:
Iași, Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A 10
www.feas.ro; facebook Şcoala Primară “Hänsel und Gretel“;
tel. 0332144152, 0744190823, 0746320985

