Bine ati venit la “Scoala gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosie” !
Scoala gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosie a acumulat
experienţa unor rezultate remarcabile şi şi-a construit o
echipă cu care să-şi extindă ambiţiosul proiect. Pentru
toamna anului 2014 ne propunem să dezvoltăm în continuare
condiţiile de învăţare în ciclul primar şi gimnazial.
Valorile pe care ne bizuim şi-au demonstrat deja
eficienţa şi ne-au îndemnat să facem încrezători încă un pas.
Credem că fiecare elev care calcă pragul şcolii noastre
porneşte pe drumul descoperirii propriei personalităţi.
Suntem aici pentru a-i da încredere şi îndrumare pe parcursul
căutării şi găsirii de sine. Credem în principiile unei
dezvoltări armonioase a copiilor.
Vrem să realizăm acest lucru printr-un program de
studiu echilibrat şi flexibil, cu o largă ofertă de activităţi
extracurriculare din toate domeniile – limbă şi comunicare,
cunoaştere ştiinţifică, arte, tehnologii şi, nu în ultimul rând,
sport. Credem în valoarea unei educaţii orientate spre
excelenţă pentru reuşita în viaţă a absolvenţilor. Pentru
aceasta, vrem ca şcoala noastră să însemne pentru elevi un
mediu atractiv de învăţare, care să le dezvolte creativitatea şi
sensibilitatea.
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INVITATIE
Deoarece faceţi parte din proiectul nostru şi pentru că vă
preţuim, vă invităm la Festivitatea de deschidere a Proiectului
Educaţional Cultural de Colaborare Internaţională ARMONII
ROMANO-FRANCEZE , desfăşurat în perioada 6-13 Aprilie
2014.
Festivitatea va avea loc LUNI, 7.04.2014, ora 11,
la Şcoala Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roşie - Sala de
Festivităţi
Director,
prof. Marius Ţuvichi
PROGRAMUL ZILEI
1.Buciume- Preot Lucian Mocanaşu
2. Formaţia Musical-Imnurile celor două tări participante
3. Cuvânt invitaţi, moderator Dir. Marius Ţuvichi, translator Prof.
Laura Mărioara Petrescu
4.Grup vocal-folcloric-inv. Elena Mardare
5.Dansuri-Şcoala Izvoare-inv. Ana Rusu
6.Solist Şcoala Cut -Miriam Obadă, clasa a V-a, prof Lucreţia
Stroici
7.Taraf "Floricică de la munte"-dirijor Ciprian Vasiliu
8. Solist prof. Georgiana Axinte-Şerban

VA STEPTAM CU DRAG !

