Comuna Erbiceni, Județul Iași
Telefon 0232 322366
Fax 0232 324535
e-mail: sscerbiceni@yahoo.com

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
a Școlii Gimnaziale ,,Constantin Erbiceanu”, Erbiceni,
pentru anul scolar 2018-2019
MOTTO:
“Nu e destul să știi, trebuie să și aplici; nu e destul să vrei, trebuie să
și faci.”
( J.W.Goethe )

Informaţii generale privind unitatea:
Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN ERBICEANU”
Tipul şcolii: Şcoală cu clasele I-VIII
Limba de predare: limba română
Populaţia şcolară
Număr de elevi: 541
Număr de clase: 26
Provenienţă : predominant mediu rural
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN ERBICEANU” ERBICENI – unitate cu
personalitate juridică conform deciziei I.S.J. Iaşi nr. 1466 / 27.09 .2012 cu următoarele
structuri în subordine:
Grădinița cu Program Normal Erbiceni
Grădinița cu Program Normal Bîrlești
Școala Gimnazială nr. 1 Bîrlești
Școala Primară nr. 2 Sprînceana
Școala Primară nr. 3 Spinoasa

Personalul şcolii
Număr de cadre didactice: 36
Personal auxiliar: 2 persoane
Personal nedidactic: 6 persoane

Prin politica sa, şcoala oferă fiecărui elev posibilitatea de:
 a obţine performanţe ridicate în funcţie de interese şi aptitudini;
 a-şi continua studiile în forme de învăţământ superior;
 a se integra în societate.

SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN ERBICEANU”, ERBICENI


Sat Erbiceni
 înv.preșcolar-Grădinița cu Program Normal, Erbiceni – 2 grupe
 înv.primar-Școala Gimnazială ,,Constantin Erbiceanu”, Erbiceni – 6 clase
 înv.gimnazial- Școala Gimnazială ,,Constantin Erbiceanu”, Erbiceni – clase



Sat Bîrlești
 înv.preșcolar-Grădinița cu Program Normal, Bîrlești – 2 grupe
 înv.primar-Școala Gimnazială Nr.1 Bîrlești – 5 clase
 înv.gimnazial- Școala Gimnazială Nr.1 Bîrlești – 4 clase



Sat Sprînceana
 înv.primar(simultan)-Școala Primară nr.2 – 1 clasă



Sat Spinoasa
 înv.primar(simultan)-Școala Primară nr.3 – 1 clasă

Obiectivele noastre sunt:
 şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei scolare;
 educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale;
 crearea unui mediu de instruire bazat pe respect reciproc şi principii
democratice;
 să pregătim indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa;
 să asigurăm o dobândire reală de către toţi copiii a deprinderilor cognitive,
artistice, …. şi practice.

Dispunem de:










22 săli de clasă
3 laboratoare de informatică
1 laborator biologie-geografie
2 laboratoare chimie-fizică
2 biblioteci şcolare
4 săli grădiniță
Sală de festivități
Sală de sport
Microbuz 17+1 locuri

VIZIUNEA ȘCOLII
Realizarea unui mediu de promovare a practicilor democratice în care să
domnească un climat propice învățării, orientării elevului spre împlinire în viața privată și
publică prin exersarea calității de cetățean capabil să participe activ la activitatea
productivă, la viața de familie și la toate nivelurile vieții în comunitate.

MISIUNEA ŞCOLII
Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a
deveni cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii.
Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile
în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât
traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.
Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe
necesare.
Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie
multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă
în vederea unei convieţuiri armonioase.
Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate, 25
titulare și 11 cadre didactice suplinitoare, dintre care: 1 cadru didactic este profesor
doctor, 19 cadre didactice cu gradul I, 4 cadre didactice cu gradul II, 11 cadre
didactice cu definitivat si un debutant, pasionate pentru munca pe care o prestează,
dăruite școlii și elevilor acesteia.
Pe lângă curriculumul național, Școala Gimnazială „Constantin Erbiceanu” oferă
elevilor și un curriculum la decizia școlii, ore prestate de cadre didactice pregătite din
punct de vedere profesional și nu numai.

Astfel programele de opțional pentru anul scolar 2018-2019 sunt:
 Clasa a V a Erbiceni- Orizontul local și mediile de viață;
 Clasa a V a Bîrlești-Orizontul local și mediile de viață;
 Clasa a VI a Erbiceni- Lectura și abilitățile de viață;
 Clasa a VI a Bîrlești-Lectura și abilitățile de viață;
 Clasa a VII a Erbiceni- Minuni în eprubetă;
 Clasa a VII a Bîrlești- Prietenul meu calculatorul;
 Clasa a VIII a A Erbiceni- Chimistul clasei;
 Clasa a VIII a B Erbiceni- Succesful Communication;
 Clasa a VIII a Bîrlești- Redactarea textului argumentativ

Limbile străine care se studiază în școală:
 Limba engleză
 Limba franceză

Pregătire suplimentară:
Program de pregătire pentru olimpiade și concursuri;
Program de pregătire în vederea remedierii rezultatelor;
Program de pregătire pentru evaluările nationale

Activitățile extracurriculare:
Sunt activități complementare activității de învățare realizată la clasă,
urmăresc lărgirea și adâncirea informației, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale
științei, atrag individual la viața socială, la folosirea timpului liber în mod plăcut și
util , orientează elevii către activități utile care să întregească educația școlară,
contribuind la formarea personalității.De aceea, școala trebuie să fie deschisă spre
acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.

Activitățile extracurriculare se desfășoară sub forma de:
 Excursii ;
 Vizite la muzee;
 Spectacole de teatru;
 Serbări școlare cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare, istorice;
 Concursuri/ jocuri de șah;
 Concursuri/Jocuri de fotbal;
 Parteneriate;
 Proiecte tematice;
 Dansuri populare;
 Mâini dibace

Rolul activităților extracurriculare:









Încarcă emoțional elevul;
Aprofundează influența exercitată de curricula școlară;
Valorizează potențialul creativ și aptitudinile elevului;
Ocupă într-o manieră liberă, relaxantă, plăcută, flexibilă, timpul
elevilor;
Au efect pozitiv asupra stimei de sine, interrelaționare, munca în
echipă, sentiment de siguranță și încredere;
Motivează și mobilizează elevul în învățare;
Dezvoltă armonios personalitatea copiilor;
Comunicare factori educativi si parteneri, etc.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN ERBICEANU”, ERBICENI!

