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Şcoala Primară „Hänsel und Gretel“ Iaşi 

Kindergarten und Grundschule 

 

Grădinţă şi şcoală primară cu program intensiv de învățare a limbii germane 

Unitate de învăţământ patronată de Fundaţia pentru Educaţie şi Atitudine Socială 

 

„Cine se trezeşte devreme departe ajunge!” 

UNDE?    Ne găsiţi în Complexul Rezidențial “EXCLUSIVE RESIDENCE”, Șoseaua 

Ștefan cel Mare nr. 4 (școala primară și grădiniță) și la IDEO, Șoseaua Păcurari nr. 138 

(grădiniță).  
 

DE CE? O educaţie timpurie adecvată reprezintă baza succesului în viaţă. Centrul 

intereselor noastre îl constituie învăţarea limbilor străine încă din copilărie, în special a 

limbii germane, dar şi a limbii engleze (de asemenea o limbă germanică, după cum se ştie).  
 

CUM?  Prin educaţie preşcolară şi şcolară bazată pe valori germane. Ne-am propus să 

folosim un concept de educaţie modern, care pune accentul pe deprinderea competenţelor 

sociale şi acumularea de cunoştinţe prin joc. Copiii învăţă să-şi asume responsabilităţi, să 

preia mici sarcini sau să-i ajute pe cei mai mici decât ei. În opinia noastră, a fondatorilor, 

succesul în educaţie este învăţarea acompaniată de muzică, joc şi bună dispoziţie. Suntem de 

părere că o educaţie preşcolară şi şcolară bazată pe valori germane este importantă atât 

pentru proprii noştri copii, cât şi pentru toţi copiii ai căror părinţi au aspiraţii înalte, şi 

consideră asemenea valori importante pentru viitoarea elită. 
 

CE?   Oferta noastră, pe scurt, pentru preşcolari şi şcolari: 

- program scurt (8,00-13,00) sau prelungit (8,00-18,00); 

- program intensiv de învățare a limbii germane;  

- opţionale atractive: limba engleză, dans,  șah, comunicare, design și tehnologie, înot, 

baschet; 

- dotări şi auxiliare didactice din Germania; 

- 1400 mp curte amenajată pentru activități;  

- asistenţă medicală pe toată durata programului; 

  

OFERTA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

sediul din COPOU, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 4 

Grădiniță 

3 grupe mici         3x16 locuri 

2 grupe mijlocii    2x16 locuri 

1 grupă mare         1x16 locuri 

Școală 

1 clasă pregătitoare     14 locuri 

1 clasă întâi                 14 locuri 

1 clasă a II-a               14 locuri 

1 clasă a IV-a               14 locuri  
  

sediul din Șos. Păcurari nr. 138 
 

Grădiniță 

2 grupe mici         2x18 locuri 

2 grupe mijlocii    2x18 locuri 



 

 

 

COLABORAREA CU PĂRINȚII 
 

Activitatea cadrelor didactice dă rezultate doar dacă părinţii sunt implicaţi în procesul 

educativ. De aceea organizăm şedinţe pentru părinţi în mod regulat, le oferim zilnic 

informații care cuprind temele educative abordate în timpul petrecut de copii la 

grădiniţă/școală şi îi implicăm în organizarea unor activităţi.  

 

PROIECTE  
 

Proiecte Europene finanțate de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ 

Values -Treasure and Challenge for Europe's Youth, 2014-1-DE03-KA201-001215_5 

Teaching in Europe: Freshwater Crisis, 2017-1-DE03-KA219-035464_6 
 

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 
 

Proiect propus de Consiliul de administrație 

Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate  

 

  

                                                       PARTENERI 
 

-Stadtteilschule Arheilgen, Darmstadt, Germania   

-Huseyin ozer merzeci ortaokulu, Mersin, Turcia 

-Základní škola TGM Blansko, Blansko, Republica Cehă 

-Private Secondary Comprehensive School DRITA, Sofia, Bulgaria 

-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 

  

La Şcoala Primară „Hänsel und Gretel“ copilul dumneavoastră este pe mâini bune încă 

de la început! 

 

Ihr Kind in guten Händen, von Anfang an! 
 

 

Vă aşteptăm!  

Kommen Sie zu uns! 

 

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.feas.ro sau la telefon: 0332144152 şi 0744190823  

http://www.feas.ro/

