
Ziua Internațională a Cadrului Didactic, 5 octombrie 2018 

Activitate follow-up proiect E+, internaționalizare 

 

La Școala Gimnazială ”Ion Ghica” din Iași s-a serbat pe 5 octombrie 2018 

Ziua Internațională a Cadrului Didactic. Așa cum am mai scris, profesori de la 

această școală au realizat un proiect Erasmus+, KA1 „Profesori de acţiune pentru 
o generaţie multimedia europeană”, prin care și-au propus, printre altele, să își 

alinieze activitățile cu cele care se desfășoară la nivel internațional, acest lucru fiind 

parte din planul de internaționalizare al instituției. Proiectul s-a încheiat în luna 

august, însă profesorii sunt deciși să continue activitățile care fac diferența între 

obișnuit și deosebit și au realizat un plan cu activități de follow-up ale acestui proiect. 

Profesori și elevi au serbat împreună această zi, ziua de 5 octombrie, care 

este dedicată, la nivel internațional, sărbătoririi cadrului didactic,  prin activități care 

au ieșit din tipare, de tip educație nonformală.  

Doamnele profesor Zaharia Ana Maria, Chiriță Mihaela și Mădaras Cristina au 

invitat elevii claselor a VI-a A, a VI-a C și a VII-a C la un picnic pe Dealul Cetățuii, în 

mijlocul naturii, unde s-au putut bucura în voie de vremea bună de afară. Copiii au 

dansat, s-au simțit bine, au descoperit diferite tipuri de plante despre care învățaseră 

la orele de Biologie și au povestit despre ele doamnelor profesor și au vorbit mult 

despre cum îți petrec timpul liber. Doamnele profesor au profitat de ocazie și au 

povestit despre istoria locului. Cum copiilor le plac poveștile, toți au ascultat cu 

atenție, au pus întrebări și s-au interesat de personajele care au făcut istorie la 

Cetățuia. 

    

 

 



În același timp, doamna profesor Răduianu Alina s-a folosit de prilej pentru a-

și cunoaște noii coechipieri, elevi în clasa a V-a B. Doamna profesor i-a invitat pe 

aceștia la o vizită culturală la Muzeul de Etnografie și Folclor de la Palatul Culturii din 

Iași. Elevi și profesor au avut șansa să facă cunoștință în afara școlii, să vorbească 

liber despre ei și despre modul în care speră că vor face echipă în următorii patru ani 

de gimnaziu.  

 

 

Doamna profesor Ştefan Iunia-Maria, împreună cu domnii profesori Jîjîe 

Octavian și profesor Ilaş Constantin au invitat și ei elevii claselor a VII-a A și a VIII-a 

B la o plimbare prin Iași, trecând și pe la Muzeul de Etnografie, Muzeul de Istorie și 

Muzeul Mitropoliei. Cu toții au profitat de ocazie pentru a se cunoaște mai bine, 

pentru a discuta în afara cadrului formal al școlii și pentru a-și dezvolta abilitățile de 

comunicare și de relaționare în cadrul unui grup, atunci când ieșim în afara școlii, în 

mijlocul comunității căreia îi aparținem. 

 

 

 



Într-o altă zonă a Iașului, în grădina Palas, doamnele profesor Lungu Cristina, 

Apopei Mădălina, Bârsanu Elena au invitat elevii clasei I C la jocuri în aer liber. 

Profesori și elevi s-au distrat împreună, participând la tot felul de competiții pregătite 

cu grijă de doamnele profesor. Mișcare, voie bună, sănătate, comunicare, astea au 

fost câteva dintre câștigurile zilei de 5 octombrie 2018.  

                     

     

                        

                       



 

 

 

Doamna profesor Florentina Dumitrache a ales o activitate pe grupe, ce s-a 
desfășurat în sala de clasă, cu elevii clasei a IV-a A. Elevii, împărțiți în 4 echipe de 
lucru, au realizat postere cu imagini și mesaje semnificative. Astfel, prima echipă a 
realizat posterul ,,Copacul educației”, cu citate despre educație, a doua echipă- 
posterul ,,Profesorul ideal” (calitățile acestuia și urări dascălilor din școală), a treia 
echipă- ,,Școala- micul meu univers”, cu imagini din activitățile desfășurate în anii 
anteriori (concursuri, serbări, vizite), iar a patra echipă- posterul ,,Educația prin ochi 
de copil”, cu diverse imagini decupate. Copiii au scris, au colorat, au decorat, au 
asamblat și personalizat posterele realizate, într-o atmosferă plăcută, relaxantă, de 
lucru. După ”Turul Galeriei”, lucrările au fost expuse în holul școlii. 

 

                              



                    

 

 

Doamnele profesor Radu Elena și Chireac Elena au organizat o activitate în 
curtea școlii, cu elevii claselor a III-a A și a III-a C. Copiii au scris pe baloane mesaje 
legate de tema zilei de 5 octombrie și le-au lansat către cer. Totul s-a petrecut într-o 
atmosferă de voie bună, toți cei prezenți bucurându-se unii de prezența celorlalți și 
de soare.  

 

 

 

Informații prelucrate și organizate de doamna profesor Cristina Anton, 
membru în echipa de proiect Erasmus + la Școala Gimanzială ”Ion Ghica” Iași. 


