Mirësevini në Shkollën Fillore Jubile
Mirësevini në Shkollën Fillore Jubile, një shkollë e gjallë, e mbushur me argëtim, e
kujdesshme dhe mbështetëse, ku zhvillimi, lumturia dhe mirëqenia e nxënësve tanë është
në zemër të gjithçkaje që bëjmë.
Ekipi ynë i zellshëm dhe i përkushtuar i stafit është i përkushtuar për të dhënë një kurrikulë
që stimulon, sfidon dhe frymëzon të gjithë nxënësit tanë. Ne kemi zhvilluar një qasje të
bazuar në mjeshtëri për mësimdhënien e matematikës dhe leximin dhe ne përdorim tekste
me cilësi të lartë si frymëzim për shkrimet tona. Kjo ka çuar në rezultate fantastike si në
Fazën Kryesore 1 ashtu edhe në 2. Ne përdorim Kurrikulën Fillore Ndërkombëtare për të
dhënë mësime emocionuese, kuptimplota, ku nxënësit janë në gjendje të mësojnë një gamë
të gjerë të lëndëve dhe aftësive dhe të fitojnë një kuptim se si lidhet mësimi i tyre me botë
në të cilën ata jetojnë. Ne kemi pritjet më të larta nga nxënësit tanë dhe të gjithë anëtarët e
shkollës sonë përpiqen të jenë më të mirët që mund të jenë.
Muzika është një pjesë kryesore e kurrikulës sonë - përmes partneritetit tonë me Master
Muzikor në Mbretërinë e Bashkuar të gjithë fëmijëve KS1 u jepet mundësia të mësojnë një
instrument të akorduar dhe ne jemi jashtëzakonisht krenarë për korët tanë të shkollave
foshnjore dhe të vogla. Si shkollë që respekton të drejtat, të Drejtat e Fëmijëve të UNICEF-it
formojnë një bazë për të modeluar respekt për të gjithë dhe kjo përshkon gjatë gjithë punës
sonë. Ne jemi krenarë për hapësirat tona të gjelbërta dhe ofrojmë një mori mundësish
pasurimi përmes klubeve, udhëtimeve, garave dhe shfaqjeve.
Ju lutemi vazhdoni të eksploroni faqen tonë të internetit ose të vini të na vizitoni për të
mësuar më shumë rreth punës sonë. Jubileu është me të vërtetë një vend i veçantë.

