
 

Raport de autoevaluare proiect educațional//activitate extraşcolară 

Titlul proiectului şi numele coordonatorului: Ziua Internațíonală a Educației -             

Prof.înv.primar Vasilache Maria 

Prof. Înv. primar.Clipa Dumitrița 

Prof.înv.primar Tofan Mioara 

Prof.înv primar Benke Carmen-Elena 

Prof. Înv. primar Tofan Victor 

Perioada:5 octombrie 2017 

Participanţi:elevii cl a II-a A și B și ai cl. a III- A,B,C 

Obiective urmărite: 

 să cunoască importanţa zilei educatiei; 

 să răspundă la intrebarile/ cerințele legate de textul audiat 

 să contureze chipul învatorului sau profesorului 

 să realizeze faptul că educație nu  înseamnă numai carte ci și comportament, caracter 

Agenda activităților proiectului:  

Ziua Internațională a Educației -5 octombrie- a fost propusa de UNESCO ca fiind  ziua dedicată 

activităților educative de orice natură, activități  ce nu omagiază doar munca profesorilor şi a dascălilor, 

ci reprezintă şi un prilej de conştientizare a rolului pe care educaţia în sine îl are pentru orice stat şi 

pentru orice generaţie.  

 De asemeni, și  elevii școlii noastre omagiaza ziua educatiei  prin diverse activități sportive dar și 

literar- artistice.  

Rezultate / indicatori de realizare: 

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor prin dezvoltarea spiritului de 

colaborare , socializarea şi interrelaţionarea pentru îmbogătirea cunoştintelor despre personalități și 

modele de urmat.  Dezvoltarea spiritului de comunicare şi spiritului critic şi al prieteniei. 

       Valorificarea muncii depuse, achiziţionarea de materiale pentru activități . 

 

 

 

 



 Expoziţie cu lucrările  elevilor; 

 Fotografii; 

 Portofolii cu lucrările plastice; 

 Broşura proiectului; 

 Diplome pentru elevi; 

Observații:  

În cadrul primei activități elevii au audiat  PPT Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu, apoi au 

realizat desene în care au reprezentat momente din activitatea zilnică și portretul profesorului îndrăgit. 

Cel mai bun desen a fost premiat. 

În cadrul celei de-a doua activitate un elev a fost ,,Învățător pentru o oră ”  au avut loc întreceri 

sportive unde a fost înmânată ,,Cupa Educației” echipei câștigătoare. 

A fost o zi plină de surprize și momente plăcute! 

o Prezentarea proiectului la nivelul comisiei  metodiice; 

o Menţionarea activităţilor pe site-ul școlii. 

 

 

 

 



 

 


