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Clasa a I B, prof. Boanță Otilia)

(Clasa a V-a A)

Ca în fiecare an, când octombrie își așază culorile peste întreaga lume, ne rezervăm bucuria de
a sărbători în data de 5 a lunii - Ziua Mondială a Educației, respectiv, Ziua Internațională a
Profesorului. Anul acest, mai mult ca oricând, am avut impresia că această zi a căpătat o însemnătate
mai mare, că am simțit cu toții dorința de a marca această zi ca pe o datorie de suflet, deoarece domeniul
acesta a fost atât de încercat, de zbuciumat, de controversat, în contextul vremurilor actuale, încât părea
că sângerează. Și pentru că Educația reprezintă „surâsul soarelui care topește porțile negre ale
neștiinței” (Ioniță Luciana Mălina, cl. a V-a A), copiii au hotărât ca Vocea Elevilor să fie din nou
auzită.
Proiectul Vocea Elevilor a fost inițiat de Consiliul Școlar al Elevilor de la școala noastră, încă
de acum patru ani. Reprezentanții claselor se mobilizează și adună materialul pe care apoi îl
promovează sub formă de pliante, afișe, filmulețe, la nivelul întregii școli și al comunității.
Anul acesta, a participat la activitate un număr foarte mare de elevi, începând cu clasele
pregătitoare și până la clasele a VIII-a. Ne-am bucurat de colaborarea cu cadrele didactice și, spre
bucuria noastră, de implicarea activă a părinților, care ne-au oferit sprijinul în realizarea unor materiale
de calitate. Am simțit că a fost o sărbătoare a tuturor, iar manifestările au căpătat dimensiunea unei
povești frumoase, cu un mesaj profund pentru întreaga lume. Inocența celor mici și dorința de a fi
profunzi a celor mai mari s-au concretizat într-un film de prezentare a evenimentului, care a fost
promovat pe pagina Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava. Concluzia este următoarea: când
elevii se implică, se întâmplă lucruri uimitoare și atâta timp cât creștem astfel de copii, viitori lideri,
există speranță că lumea va deveni mai bună.
Imaginile, care urmează a fi atașate, sunt doar câteva exemple:

Clasa pregătitoare A, prof. Palaghianu Lavinia

Clasa I C, prof. Câmpan Adriana

Clasa a II-a E, prof. Popescu Diana

Clasa a IV-a D, prof. Miron Daniela

Clasa a III-a D, prof. Sfichi Nicoleta
Clasa a VII-a D, prof. Cucu Ancuța
(eleva Irimia Simion Jasmine)

Clasa a VIII-a D, prof. Petrasciuc Veronica
(eleva Ursaciuc Raluca)

Clasa a VI-a C, prof. Bestiuc Afanasov Maria
(elevul Ignat Alexandru)

Un alt proiect derulat la nivelul școlii cu prilejul Zilei
Educației a fost ,,Lumea se schimbă prin educație” și a avut
un impact deosebit, deoarece a surprins retrospectiv,
activitățile din anul anterior, în paralel cu cele de anul acesta.
Un film de prezentare emoționant, realizat de prof. coord.
Ștefură Anna și de consilierul școlar Apetrei Daniela.
Proiectul se bucură de colaborarea cu ISJ Suceava, avându-i
printre coordonatori, pe d-na insp. Tatiana Vîntur și pe d-na insp. Adriana Coțovanu, care au fost
întotdeauna alături de noi, la activitățile realizate de către școală.

Încheiem șirul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Educației, cu activitatea
intitulată Educație și cultură în mediul online, prof. coord. Pelin Elena Cosmina, în care elevii de la
clasa a VI-a A au conștientizat că accesul la
cunoaștere,
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informației se poate realiza folosind, în mod corect și
constructiv, rețeaua de învățare online.

Material întocmit de Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,
prof. Adrobotoaei Elena- Georgeta

