
R.E.S.P.E.C.T. pentru  EDUCAȚIE 

 

 Sub umbrela Campaniei R.E.S.P.E.C.T., la 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava s-au 

desfășurat, în săptămâna 4 - 8 octombrie 2021, diverse 

activități atractive, dedicate Zilei Educației. Întreaga 

școală a îmbrăcat haine de sărbătoare, transformându-

se într-o mare expoziție, care cuprinde postere cu 

mesajele, poeziile și eseurile elevilor. 

 Cadrele didactice s-au implicat în realizarea unor 

proiecte valoroase ce au depășit granițele școlii, și 

chiar ale țării. Proiectul DA PENTRU EDUCAȚIE 

FĂRĂ FRONTIERE!, desfășurat în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu" Edineț, Moldova, 

a implicat un număr de 48 de elevi, de la clasele a III-a, din ambele instituții de învățământ. Prin 

intermediul rețelei de internet, copiii au făcut un schimb de păreri despre importanța educației,  au 

prezentat citate despre educație, iar, în final, au cântat și au dansat, bucurându-se de prezența la școală. 

Coordonatorii acestui proiect au fost prof. Ștefură Anna și prof. Mitu Pascal, alături de bibliotecar 

Cocriș Camelia, prof. Mitreniuc Mariana (Edineț) și bibliotecar Cosovan Svetlana (Edineț). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub denumirea generoasă R.E.S.P.E.C.T. pentru  

EDUCAȚIE, proiect desfășurat la nivelul școlii (coordonator 

prof. Adrobotoaei Elena – consilier școlar, dir. adj. Gulei 

Ancuța Nadia), au avut loc numeroase activități care au 

urmărit conștientizarea importanței educației, egalitatea de 

șanse, dezvoltarea creativității și a dorinței de implicare în 

viața școlii, realizate atât la nivel primar, cât și gimnazial. 

Materialele create de elevi au fost expuse, într-o amplă 

expoziție, materiale valoroase care au dat culoare și o 

atmosferă de sărbătoare, care ne-a adus tuturor bucurie și 

speranța că lumea va deveni mai bună. 

Pentru a ilustra diversitatea acțiunilor, enumăr titlurile 

câtorva dintre acestea: Copacul educației – Roadele educației, 

clasele pregătitoare, prof. înv. primar Ciobanu Roxana, 



Supiuc Corina, Mihalea Luciana, Iacob Cristina, Educația 3(la 

puterea 3), clasele I, prof. înv. primar Palaghianu Lavinia, 

Plăcintă Mihaela,  Mînzălică Mihaela, Pași prin Educație, 

Educația cea mai de preț comoară, clasele a II-a, prof. înv. 

primar Câmpan Adriana, Boanță Otilia, Rusu Simona, 

Grigore Răduța, Educația ne dă aripi, clasele a III-a A, prof. 

Cărăușu Sabina – Diana, Mlădițele Educației, prof. înv. 

primar Mariei Paraschiva, Sfichi Nicoleta, Rotaru Andreea, 

Ciornei Cristina și Acasandrei Irina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gimnaziu, elevii s-au implicat în activități coordonate 

de profesorii diriginți, dar și de consilierul școlar Apetrei Daniela 

– Educația în perspectiva elevului de azi, clasa a VII-a F, prof. 

Cionca Dorina, a VIII-a C, prof. Strugaru Violeta, a VIII-a A, prof. 

Apetrea Gabriela, a VI-a C, prof. Screpnic Angela, a VI-a E prof. 

Ciuc Cristina, Lumea mea  depinde de noi, clasele a VII-a, prof. 

Juravle Sergiu, prof. Bestiuc - Afanasov Maria, prof. Tănăsan 

Luminița, prof. Croitoru Corina, prof. Atomei Alina, Ingredientele 

Educației, a VI-a B, prof. Alexandriuc 

Camelia. La clasele a V-a, s-au 

desfășurat:  Educația – lumină pentru 

viață, prof. Petrascic Veronica, prof. 

Piniuc Ionela, Buchetul Educației, prof. 

Boiciuc Zanfirica, Educație prin artă, 

prof. Brînzei Irina, Dicționarul 

Educației, prof. Pătrăuceanu Delia. Un proiect de succes a fost cel 

de la clasa a VII-a A, Sistemul educativ în Franța, prof. coord. 

Pelin Cosmina, în care elevii au avut posibilitatea să cunoască 

aspecte ale învățământului din altă țară. 

Așadar, în această săptămână, la Școala Gimnazială 

„Miron Costin” Suceava, elevii și cadrele didactice au demonstrat, 

încă o dată, că indiferent de dificultatea vremurilor, EDUCAȚIA 

CONTEAZĂ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


