
Școala Primară ”Surorile 
Providenței” IAȘI

Tema : 

”Strategii, proiecte, activități care surpind 
frumusețea și bunătatea oamenilor, 

reflectată în gesturi și fapte”

Erasmus+Small Scale

PROGETTO ACCES Accrescere 

Competenze Chiave Educatori per 

Sostenibilita dei Servizi



Școala Primară ”Surorile Providenței” IAȘI



Introducere

• Școala Primară ”Surorile Providenței” IAȘI oferă servicii

educaționale care dezvoltă aptitudinile, capacitățile, abilitățile

copiilor, încurajeză copiii să descopere calea spre propria

devenire, stimulează curiozitatea științifică, dezvoltarea

inteligenței emoționale, promovează principii morale și civice

puternice, conturează oameni cu caractere puternice și inimi

sensibile.

• Școala Primară ”Surorile Providenței” IAȘI consideră copiii

ce pășesc pragul spre lumea cunoașterii „semințe” ce așteaptă

cu însetare să fie stropite și hrănite cu respect, solidaritate,

toleranţă, împărtăşire, primire, iubire şi pace.



În anul școlar 2022-2023 unitatea de învățământ 

propune o ofertă educațioanală ce cuprinde 

formațiuni de studiu pentru învățământul preșcolar 

și primar, respectiv 5 grupe de preșcolari și 2

clase, pentru nivel primar.

 Zilnic, pașesc cu voioșie, pragul grădiniței și 

școlii 159 de  copii,  distribuiți în cele 7 

formațiuni de studiu.

Oferta educațională a unității de învățământ



• MISIUNEA

• Școala Primară ”Surorile Providenței” IAȘI este o comunitate

educativă cu spirit ecumenic, dorește să fie punct de referinţă în

această zonă a oraşului şi model de bune practici pentru toţi cei

care din educaţie au făcut rostul vieţii lor.

• Liniile pedagogice, trasate după exemplul şi viaţa părintelui

Alois Scrosoppi, îşi propun să dezvolte inteligenţa, să formeze 

inima şi să facă binele plăcut. 

Misiunea unității de învățământ



• În fiecare an școlar se  corelează țintele 

strategice ale unității de învățământ cu direcțile 

de acțiune a ISJ IAȘI.



ȚINTE STRATEGICE

• I . Asigurarea calității educației printr-o ofertă 

educațională adecvată și stimulativă

• II. Asigurarea accesului tuturor copiilor la serviciile 

educaţionale

• III. Formarea și dezvoltarea resursei umane în 

contextul educaţiei pentru societatea cunoaşte

• IV.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate 

formativă complementară pentru elevi

• V.  Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei 

adulţilor

• VI . Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu 

comunitatea la nivel local, național și internațional



• ACTIVITĂȚI DERULATE LA NIVELUL UNITĂȚII, ÎN CADRUL     

PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

• Educându-ne educăm”- Parteneriat cu Familia

• “Cu mami și tati ma bucur de toamnă”





• “Dulciuri pentru toți copiii lumii” – activitate 
cu scop caritabil 





Activitatea “O jucărie o bucurie” din cadrul proiectului “Dăruind 

vei dobândi”





Beneficiarii – copiii nevoiași



• Activitatea “Un mărțișor pentru Ucraina” – Dăruind 

vei dobândi



Transport umanitar la un orfelinat din Ucraina



Ateliere cu părinții





Picnicul – activitate cu tradiție  în unitatea noastră



Tăticii copiilor sunt implicati în diverse activități



Ziua porților deschise



Parteneriatul – Hai la teatru!



La BETHLEEM – TE asteptăm Isuse!



Serbări de Crăciun





Școala Altfel







VĂ MULȚUMIM!

VĂ MULȚUMIM!


