
Activitățile distractive vor fi sponsorizate de Mad Science, în timp ce părinții se relaxează, se bucură de 

băuturi răcoritoare ușoare, socializează și învață despre programele oferite în acest an! Tematica, excursii și 

zile familiale vor fi lansate în această zi! Nu ratați această seară distractivă! 

 

Invităm copiii, părinții, bunicii si prietenii la o frumoasă calatorie virtuală pe meleagurile 

mioritice, prin intermediul istoriei, culturii si al tradițiilor care reprezintă poporul român. Veniți cu noi 

intr-o aventură de 11 săptămâni prin care explorăm Limba Română, cultura și tot ceea ce ne este nouă 

drag și la ce ducem dorul! 

Detali Curs: Aceast curs este dedicat copiilor între 0 – 4 ani. Veniți să cunoasteți alte mamici și să 

ii invățăm pe piticii noștri cântece, dansuri și poezii românești! Aceste clase îi vor ajuta pe copii să iși 

dezvolte urechea la limbi străine prin jocuri, râs și voie bună!  Cursurile se vor concentra pe încurajarea 

copiilor să învețe limba română, să-și dezvolte abilitățile motorii și sociale, în timp ce își fac prieteni 

într-un mediu jucăuș.  

Detali Curs: Aceast curs este dedicat copiilor între 4-12 ani. Va invităm să aduceți copiii să învețe 

frumoasa limbă românească în timp ce explorează obiceurile și cultura noastră. Cei mici vor crea 

diverse proiecte în timp ce vorbesc în limba română. În fiecare lună va exista o tematică diferită pentru a 

ține copiii interesați! 

 Detali Curs: Aceast curs este o clasă introductivă pentru adulții care doresc să învețe limba 

română sau limba engleza. Se va pune accentul pe conversații și dezvoltarea vocabularului. 

Contactaţi-ne pentru informaţi  

Date Curs: 10/5, 10/12, 10/19, 10/26, 11/2, 11/9, 11/16, 11/30, 12/7, 12/14, 12/21 

Date Omise: 11/23/2018  Cost Curs: $12/clasă – platiți integral $120/program 

scoalaromaneasca.nj@gmail.com sau Adelina at 201-289-2015 

Formulare de inregistrare pot fi gasite la http://romampro.wixsite.com/scoala/about-us 

Ultima zi de inregistrare: 10/2/2018 – nu vor fi emise rambursări pentru clasele pierdute 

http://romampro.wixsite.com/scoala/about-us

