„A educa este mai greu
decat a studia. De aceea sunt
putini educatorii in multimea
de invatati”
(Vasile Conta)

Oferta Şcolii Gimnaziale „Vasile Conta”
pentru anul şcolar 2019 – 2020
clasa pregătitoare: 4 clase
2 clase la corpul A (Str. Ghe. Doja, nr. 2)
2 clase la corpul B (Aleea Nicolina, nr. 86)

Opinii ale copiilor din clasa pregătitoare

ZIUA PORŢILOR DESCHISE
6 MARTIE 2019

Cum este la clasa pregătitoare?
La clasa pregătitoare este foarte frumos.
Primim buline şi învăţăm să fim ordonaţi şi
cuminţi. Învăţăm şi religie şi engleză şi şah.
(Antonia, 6 ani).

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„VASILE CONTA” IAŞI

La clasa pregătitoare este simplu... şi avem
şi vacanţe. Nimic nu e prea greu. Şi avem şi
jucării; nu în toate clasele la şcoală sunt
jucării, numai la noi, la clasa pregătitoare.
(Maia, 6 ani).
Care este diferenţa dintre grădiniţă şi
clasa pregătitoare?
La grădiniţă sunt copii mici; noi suntem mai
mari – deci suntem la şcoală, la clasa
pregătitoare. Aici învăţăm mai multe ca la
grădiniţă. (Antonia, 7 ani)
La clasa pregătitoare înveţi lucruri mai
greluţe pentru ca să înceapă să-ţi meargă
mintea mai bine pentru clasa I (Ingrid, 7 ani)
Cum este doamna învăţătoare?
Doamna e foarte bună, ne învaţă lucruri
bune care să ne ajute când creştem mai
mari. Şi e şi frumoasă, doamna!
(Miruna, 7 ani)

Adresa : str. Gheorghe Doja, nr. 2
E-mail: vasilecontaiasi@yahoo.com

Telefon/fax: 0232/234757
http://scoalavasilecontaiasi.ro

Prezentare
Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” din
Iaşi este o unitate de învăţământ cu clasele
CP,I-VIII, situată în cartierul Nicolina I. În
anul 2004, şcoala a fost declarată membru
al „MyEurope schools network” pentru
contribuția sa la folosirea inovativă a noilor
tehnologii și pentru contribuția la predarea –
învățarea noțiunilor privind spațiul european.

Deviza şcolii:

Educaţia ta Va CONTA !!!

Resurse umane
Pregătirea în specialitate şi cultura
generală se realizează de către un corp
didactic cu experienţă în munca la catedră.
Colectivul de cadre didactice s-a remarcat
de-a lungul anilor printr-o bogată activitate
profesională:
- autori de lucrări, de programe de instruire
şi organizatori de concursuri şcolare;
- participanţi la sesiuni de comunicări
ştiinţifice judeţene, naţionale şi
internaţionale;
- colaboratori în derularea unor programe
educaţionale cu finanţare externă;
- participanţi la numeroase programe de
formare continuă, inclusiv profesori cu studii
aprofundate, post-universitare şi masterate;
profesori metodisti, experți în managementul
educațional.

Resurse materiale
Pentru formarea competenţelor şcolare,
unitatea noastră şcolară dispune de:
- 27 săli de clasă moderne
- 3 laboratoare la corpul A:
• chimie
• fizică/biologie
• informatica
- 1 laborator de informatică la corpul B
- 1 atelier de creaţie plastică (corp B)
- cabinet de consiliere şi asistenţă
psihopedagogică
- cabinet logopedic
- profesor de sprijin (clasele I-IV)
- bibliotecă cu 11419 volume
-club special amenajat pentru activităţi educative
extraşcolare;
- sală de festivităţi (corp A și B)
- 2 mini-sali de sport
- 2 terenuri de sport
- cabinet medical (corp A)
- sistem de supraveghere video (Corp A și B)

Oportunităţi
Activităţi extraşcolare
- Staţie de radio şcolar „6x6=36” (Corp B)
- Club IMPACT 36, activităţi educative pentru
elevi şi comunitate, în parteneriat cu Fundaţia
„Noi Orizonturi”
- „Unitate în diversitate” – activităţi educative
cu caracter european;
- cluburi de pictură:
▪ „Lumină şi culoare” – Corp A
▪ „Culorile copilăriei” – Corp B
- trupă de teatru – „Măşti râzânde”
- Asociaţia Sportivă Şcolară „Unirea”
- English Club – club de limbă, literatură şi
dramatizare în limba engleză
- Cont(r)atimp – revistă şcolară
- Re – lectura – club de lectură pentru
gimnaziu
- Activităţi educative extraşcolare cu caracter
ecologic şi de protecţiea mediului – Programul
Naţional ECO-ŞCOALA, decernarea Steagului
verde și a trofeului ECO-ŞCOALA
- Happy Hours – proiect pentru copiii cu părinţiii
plecaţi la muncă în străinătate
- Programe educative pentru părinţi PROGRAMUL ŞCOALA PĂRINŢILOR
- Parteneriate educaționale: Colaborare cu
biblioteca „Gheorghe Asachi”, filiala „Vasile
Alecsandri”
Colaborare activă cu organizaţii nonguvernamentale: „Salvaţi copiii”, „Alternative
sociale”, „Centrul de mediere şi securitate
comunitară Iaşi”, Fundaţia „Noi-Orizonturi”,
„Alături de Voi”, „RO-Talent”, Tineri pentru
Tineri”, etc.

