
SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI 
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” HĂRMAN

         La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Hărman, săptămâna 3-7 octombrie 2022 a
fost denumită „Săptămâna educației”.  Începând cu grupele de la învățământul preșcolar,
continuând cu clasele de nivel primar și gimnazial, elevi și cadre didactice au marcat Ziua
Internațională a Educației  prin activități  diverse cuprinse  în proiectul  „5 octombrie –
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI”,  partener  fiind  Clubul  Soroptimist  Internațional
Brașov. 

       Le mulțumim susținătorilor, dar, cu precădere, invitaților care au petrecut câteva ore
alături  de  elevii  școlii,  pentru  a  le  explica  ce  înseamnă IUBIREA,  TOLERANȚA ȘI
RESPECTUL, cât de important este ca aceste valori să funcționeze realmente, pentru a
avea o societate ai căror oameni să trăiască în armonie. În acest context, un fost cadru
didactic  al  școlii,  doamana  Elena  Tomi,  le-a  vorbit  copiilor  atât  despre  școala  de
odinioară, cât și despre sistemul de învățământ american, aducând în prim-plan povești
de

peste  mări  și  țări,  în  timp  ce  doamna  Lăcrămioara  Iordăchescu,  membră  în  Clubul
Soroptimist Internațional Brașov, le-a dezvăluit elevilor câteva secrete despre iubirea de
sine, cultivarea frumosului care se cuvine să înceapă cu propria imagine.

        LA MULȚI ANI DASCĂLILOR ! LA MULȚI ANI TUTUROR CELOR
IMPLICAȚI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL !

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”         CLUB SOROPTIMIST                   
HĂRMAN, JUD. BRAȘOV                                    INTERNAȚIONAL  BRAȘOV                     
        DIRECTOR,                                                            PREȘEDINTE,
PROF. ACIU IOAN                                                  DR. DRĂGUȘIN DANA



PROIECT TEMATIC

5 OCTOMBRIE
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI

Motto:

„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.”

                                                                Platon
                                                    HĂRMAN 2022         

Calendar de activități:

NR.
CRT. ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA

1.
 5 octombrie – Ziua Educației

Prezentare ppt cu însemnătatea zilei Sala de clasă
Centrul de

documentare

5 oct. 
2022

2.  Dreptul la educaţie – discuţie despre
drepturile copiilor

Centrul de
documentare
Sala de clasă

6 oct. 
2022

3.
 Audierea unor cântece şi poezii 
 Lectura unor texte care aduc în 

centrul atenţiei modele de dascăli Sala de clasă

Bibliotecă

6 oct.
2022

 

4.  Învăţătoarea mea / Profesorul meu
 Valori esențiale ale educației: 

IUBIREA, TOLERANȚA ȘI 
RESPECTUL

Sala de clasă 7 oct 
2022



 

 






