
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 Lucruri pe care le puteţi face cu copilul dvs. acasă, pentru a-l ajuta în activitatea de la şcoală:  
-Citiţi-i copilului şi cereţi-i să vă 
povestească; 
-Întrebaţi-l despre tot ce se întâmplă la 
şcoală şi arătaţi-vă interesaţi de ceea 
ce învaţă; 
-Asiguraţi-vă că este odihnit şi sătul 
când vine la  şcoală; 
-Stabiliţi limite pentru timpul petrecut în 
faţa televizorului şi calculatorului 
(acestea pot inhiba dezvoltarea atenţiei, 
a capacităţii de concentrare, a memoriei şi a văzului); 
-Nu faceţi comparaţii între propriul 
copil şi alţi copii, deoarece fiecare are 
propria personalitate şi nu se 
aseamănă perfect. 
           Cum comunicăm:  
Educaţia este un parteneriat între 
familie şi şcoală. Apreciez implicarea 
părinţilor la toate nivelurile şi vă 
încurajez să devenim parteneri în 
educarea copilului dumneavoastră. 
Pentru ca acest parteneriat să fie 
eficient, trebuie să stabilim căi de 
comunicare accesibile ambelor părţi.  

 

 
 

   
 
 ,,Învăţătura îţi dă lumină, dar nu te înalţi  

decât prin caracter.” 
(Ovidiu Denusianu) 
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Deviza şcolii noastre ne spune : „Este uşor să înveţi a merge. Important 
este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi 
copiii sunt la fel. Noi, împreună cu 
familia ta, te călăuzim spre reuşită şi 
împlinire, căci tu ne reprezinţi." 

 
„Învăţătorul este cel care dăruieşte 
fiecărui om, la pornirea lui pe drumul 
spre lumină, primele elemente, 
călăuzindu-i paşii spre marele titlu de 
om. El este acela care modelează 
materialul cel mai de preţ – copilul – 
tinzând ca din fiecare bloc de marmură 
brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu 
cele mai frumoase trăsături, un om care 
să înmănuncheze trăsăturile morale cele 
mai înalte. El este acela care îi ajută 
fiecărui copil să descopere tainele 
naturii. Toate acestea au făcut ca 
activitatea sa să fie socotită ,,profesiune 
de aur”. Dumitru Salade 

  
Educăm elevii pentru a deveni buni 
cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni 
de ,,tip european” .  

 
 

  În şcoala noastră se desfăşoară 
,,Programul Şcoală după şcoală”   Înscriindu-vă copilul în şcoala noastră, veţi 
beneficia de siguranţă. 
Copilul dumneavoastră va lua masa la timp, în 
condiţii igienice, supravegheat ; va face temele 
cu personal calificat ; de asemenea, va avea 
activităţi recreative şi educative potrivit vârstei 
sale. Le oferim şi pachete educaţionale cum ar 
fi: 

- Să păşim pe tărâmul poveştilor 
- Micii creatori 
- Prietenii noştri necuvântători 
- În lumea culorilor 

 

  

  

   

  
„Întreaga artă a instruirii constă în 
capacitatea de a trezi curiozitatea naturală 
a minţilor tinere cu scopul  
de a-şi satisface aceasta curiozitate 
ulterior.”(Anatole  France) 
În acest sens, şcoala vă oferă : 
- clase dotate cu mijloace audiovizuale 
moderne ; 
- cabinete de : geografie, biologie, 
matematică, istorie, religie, informatică, 
consiliere psihopedagogică ; 
- laboratoare de fizică, chimie ; 
- bibliotecă şi sală de lectură ; 
- sală de sport ; 
- şi , surpriză : BAZIN DE ÎNOT 
 

  Şcoala  funcţionează după un plan managerial propriu, a cărui realizare se face prin lucrul în echipă, bazat pe colaborare, deschidere şi 
comunicare. 
 


