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PROIECT DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ
”Semnul și însemnul meu privind educația”

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI
Prof.: Mititelu Isabela Luminița

5 OCTOMBRIE 2021

DENUMIREA ACTIVITĂTII EXTRACURRICULARE:

”Semnul și însemnul meu privind educația”

ARGUMENT:
"Educatia înseamnă a învăta să înveti, a învăta să trăiești, aînvăta să gândești liber si critic,
a învătasă iubesti lumea si s-o faci mai umană, a învăta să te desăvârsesti în și prin munca
creatoare."
Edgar Faure

SCOPUL PROIECTULUI
Pe 5 octombrie, în intreaga lume, se sarbătoreste Ziua Mondială a Educatiei. Activitatea are ca scop
familiarizarea elevilor cu semnificatia zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului profesorului în dezvoltarea
noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăţi.
Evenimentul tine să ne reamintească faptul că o educatie de calitate reprezintă cheia unei reușite
profesionale.
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să
insuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei
care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
v
v
v
v
v

Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educatiei;
Să discute despre dreptul la educaţie .
Să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;
Să descopere educaţia ca "meseria" a lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale.
Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IX-a A

LOCUL DESFĂŞURĂRII: pe platforma GOOGLE CLASSROOM

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 5 OCTOMBRIE
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: Consiliere și orientare

METODE DE EVALUARE:
•

Realizarea de semne de carte pe tema prezentată.

MATERIALE, RESURSE:
Resurse umane:

Resurse materiale:

•
•

elevii clasei - a IX- a
dirigintele clasei

laptop, internet

POPULARIZAREA PROIECTULUI:
•
•

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a profesorilor diriginți
Publicarea proiectului pe site-ul şcolii.

Director,

Coordonator de proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare

prof.

prof. Mazga Doina

Suhan Mirela

Responsabil proiect
Prof. Mititelu Isabela Luminița

Activităţi programate:

NR.
CRT

1.

ACTIVITATEA
•

5 octombrie – Ziua Mondială a
Educatiei

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei
2.

3.

4.

•

”Călătorie in lumea educației
personale”
• Dreptul la educaţie – discuţie liberă
despre educatie, a fi educat, autoeducatie.
• Realizarea Copacului educaţiei, pe
ale cărui frunze, fiecare elev a scris câte un
cuvât la care s-a gândit cân a auzit cuvântul
educație.

• Realizarea unui semn de carte
,,Semnul educatiei”;
•

Concursul ,,Semnul educatiei ”expunerea semnelor de carte
realizate de către elevi
• Realizarea de semne de carte pe
tema discutată

LOC DESFĂŞURARE

online

PERIOADA

5 Oct 2021

CLASA a IX a
online
CLASA a IX-a

Temă pentru acasă

5 Oct 2021

5 Oct 2021

CLS. a IX-a
Sala de clasă
CI IX-a

6 Oct 2021

Imagini din timpul activității

”Semnul și însemnul meu privind educația”

