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VIZIUNEA ȘCOLII

ACTIVITĂȚI

Cândva, un mare poet şi gânditor al omenirii, R. Tagore,

contemplând o cascadă, elabora un aforism de o extraordinară

frumuseţe metaforică şi încărcătură filosofică. Pentru Tagore,

revărsarea apelor unei cascade reprezintă un cântec: „Cascada

cântă: îmi revărs cu bucurie apele, dacă un strop din ele ajunge

însetatului.”

Parafrazându-l pe Tagore şi raportându-ne la şcoala noastră, la

misiunea dascălului, putem spune şi noi: „Dascălul cugetă: îmi

revărs cu bucurie apele înţelepciunii, apele minţii şi sufletului meu,

dacă un strop din ele ajunge însetatului de cultură făcându-l mai

bun, mai drept, mai înţelept.”

MISIUNEA ȘCOLII

Ziua Educației prin câtec și voie bună

Participarea la proiecte europene ERASMUS+
KA1 UP TO DATE KA229 READING BOOKS

O SCOALA EUROPEANA THROUGH THE LENS OF STEAM

11-15 NOIEMBRIE 2019 ROMA Lucrare grafică realizată

în cadrul proiectului

KA201 CLIL4CH

De ziua limbilor straine, de vorbă cu cărțile din bibliotecă și educatie rutieră

Concurs județean „STANDARDE EUROPENE ÎN ȘCOLILE TIMIȘENE”

Reprezintă declaraţia de identitate a şcolii: să pregătim elevii

pentru viaţă, pentru a face faţă tuturor problemelor generate de

societatea de tranziţie în care trăim; să dăm societăţii de mâine

oameni capabili să îndeplinească în cele mai bune condiţii

îndatoririle lor profesionale şi sociale; să oferim şanse egale tuturor

elevilor pentru succesul integrării lor în viaţă; să tratăm fiecare elev

conform particularităţilor sale; să transformăm copilul în adult prin

educaţie; învăţând pe alţii, să ne învăţăm pe noi înşine; educaţia la

şcoală poate fi irosită sau ineficientă dacă familia este ostilă sau

indiferentă.

Discipolii lui Einstein și activitățile specifice Our Code, Smart Kids sunt prezente în fiecare an

Proiectul educațional național ”Plantează o floare” câștigător al Domeniului educație 

ecologică și protecție a mediului în cadrul competiției nationale ”Școala Altfel”

Wir feiern, wie die Deutschen feiern!

(Sarbatorim cum sarbatoresc germanii!)
Să plantăm o floare!Fasching- Carnaval

Activitățile școlii sunt împletite cu participari la concursurile naționale 

de unde rezultatele nu întârzie să apară.

Acordarea primului ajutor 

CLIL4CH


