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PROGRAMUL ACȚIUNILOR DEDICATE ZILEI EDUCATIEI -5 OCTOMBRIE 2018 
 

Educația – o șansă pentru fiecare ! 
 

Obiectivele activității: 
 

 asigurarea sansei la educatie de calitate, inclusive si echitabile  
 promovarea oportunitatilor de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți 
 realizarea egalității dintre sexe si împuternicirea tuturor femeilor si fetelor 

 
 

Unitatea de 
învățământ, nivelul 

de invățământ 

Denumirea activității, tipul activității Intervalul 
orar de 

desfășurare 

Locația  

Școala gimnazială 
,,Dimitrie Luchian,, 

- Nivel primar 

Educatia promovează un stil de viață sănătos: 
- Ateliere de lucru 
- Dans si miscare (Flash-mob) 

 
9,00-10,00 

10,00-11,00 

 
Săli de clasă 

Teren de sport 

- Nivel 
gimnazial 

Ateliere transdisciplinare: 
- Dezbatere ,,Femei vs barbati, barbati vs femei”-

prof. Axente D, Coman M.; 
- Portretul educatorului model –vizionare de film si 

dezbatere-prof. Olaru C.; 
- Lectura ca formă de autoeducație – autorul,  

cartea, pasajul preferat-prof. Vizitiu I, bibl. Petrea 
Ana; 

- Arta reciclării-arta viitorului- Prof. Feraru A; 
- Jocurile minții-prof. Constantin Vasilica, Apostu  

9,00-11,00 Sălile de curs,  
Laborator de 
informatica 

Cabinet biologie 
 

Expoziție in holul  
Consiliului Local 

Piscu 

Grădinița cu program 
normal nr.1  

Educatia promovează un stil de viață sănătos-invitat 
medic stomatolog 

9,00-11,00 Sălile de curs 

Grădinița cu program 
normal nr.2  

Expoziție de desene libere-activitate artistic-plastică 
,,Grădinița văzută de noi !” 
Parteneriat grădinița-părinți  

8,00-10,00 Sălile de curs 

Școala gimnazială 
,,Ștefan cel Mare,, 

- Nivel primar 

Scoala noastră ca o floare ! ( acțiuni de ecologizare/ 
înfrumusețare a spațiilor verzi) 

Ateliere de lucru la care sunt invitați si părinți 
 

9,00-11,00 Sălile de curs 
Grădina școlii  

- Nivel 
gimnazial 

Ateliere transdisciplinare: 
- Portretul educatorului model –vizionare de film si 

dezbatere-prof. Portase G; 
- Educația mea în imagini- prof. Roșu Simona; 
- Cursa contra cronometru Prof. Radu Ionelia 

- Arta reciclării-arta viitorului-prof. Sevastre G 
 

 
11,00-13,00 

 
 
 

 

Sălile de curs 
Curtea școlii 

 

 
Director, prof. Vrînceanu Anișoara  
 


