Cadrele didactice care își desfășoară
activitatea în această școală sunt calificate, 26
titulare și 9 cadre didactice suplinitoare, dintre care:
1 cadru didactic este profesor doctor, 20 cadre
didactice cu gradul I, 4 cadre didactice cu gradul
II, 12 cadre didactice cu definitivat pasionate
pentru munca pe care o prestează, dăruite școlii și
elevilor acesteia.
Pe lângă curriculum-ul național, Școala
Gimnazială „Constantin Erbiceanu” oferă elevilor și
un curriculum la decizia scolii.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU
GRĂDINIŢĂ, CLASA
PREGATITOARE ŞI CLASA
aVa

Grădiniţă 2 grupe
Clasa pregătitoare 2 clase
Clasa a V a 3 clase

Programele de opțional pentru anul
scolar 2019-2020 sunt:
 Clasa a V a Erbiceni- Geografia fizică a
orizontului local;
 Clasa a V a Birlești- Geografia fizică a
orizontului local;
 Clasa a VI a Erbiceni- Lectura și
abilitățile de viață;
 Clasa a VI a Birlești- Lectura și
abilitățile de viață;
 Clasa a VII a Erbiceni- Lectura și
abilitățile de viață;
 Clasa a VII a Birlești- Istorie și lectură;
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www.scoalaerbiceni.ro
Comuna Erbiceni,(707190) judeţul Iaşi

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

• 22 săli de clasă
• 3 laboratoare de Informatică
• 1 laborator Biologie-Geografie
• 2 laboratoare Chimie-Fizică
• 2 biblioteci şcolare
• 4 săli gradiniță
• Sală de festivități/Sală proiect Școala
după școală
• Sală de sport
• Microbuz 17+1 locuri
Activităţi extracurriculare

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

Excursii;
Vizite la muzee;
Spectacole de teatru;
Serbări școlare cu ocazia diferitelor
evenimente cultural-literare, istorice;
Concursuri/ jocuri de șah;
Concursuri/jocuri de fotbal;
Concursuri interdisciplinare;
Concursuri
la
nivelul
ariilor
curriculare;
Parteneriate;
Proiecte tematice;
Dansuri populare;
Maini dibace;
VIZIUNEA

Realizarea unui mediu de promovare a
valorii şi practicilor democratice în care să
domnească un climat propice învăţării,
orientării elevului spre împlinire în viaţa
privată şi publică prin exersarea calităţii de
cetăţean capabil să participe activ la
activitatea productivă, la viaţa de familie şi la
toate nivelurile vieţii în comunitate (de la
nivel local până la cel european).

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 GIMNAZIALĂ
„CONSTANTIN ERBICEANU”,
ERBICENI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2019-2020
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.

MOTTO:
“Nu e destul să știi, trebuie să și aplici;
nu e destul să vrei, trebuie să și faci.”
( J.W.Goethe )

