
Şcoala Primară
„Hänsel und Gretel”

       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.

Unitate de învăţământ acred itată de Min isteru l
Educaţ ie i  ș i  Cercetăr i i  pentru n ive lur i le  educaț iona le
preșcolar  ș i  pr imar .

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. 

CONTACT:
 

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

 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR

 2022-2023

 Te invităm în grupul nostru!

Proiecte Europene finanțate de Uniunea
Europeană prin programul Erasmus+

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

PROIECTE EDUCAȚIONALE

1.

1.

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.

 
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; 

 
 
 


