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Școala Gimnazială Spulber 

Clasele: Pregătitoare, I, a II-a, a III-a 

Propunători : Măciucă Alin-Marian – profesor pentru învățământul primar 

                        Măciucă Culai – profesor pentru învățământul primar 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

 

 

ZIUA MONDAIALĂ A EDUCAŢIEI 

5 OCTOMBRIE 2019 

Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce, tot ce a fost învăţat, a fost uitat.  

Burrhus Frederic Skinner 
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Scopul: Cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori şi 

cunoaşterea unor norme privind drepturile copilului, în special dreptul 

la educaţie. 

 

Obiective operaţionale: 

 Să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie; 

 Să conştientizeze importanţa educaţiei pentru viitorul lor; 

 Să aprecieze importanţa muncii educatorului în formarea lor ; 

 Să redea prin desen dreptul la educaţie. 

 

Resurse umane: elevii şi învăţătorii claselor primare; 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, dialogul, demonstrația; 

Resurse materiale: planșă de carton, carton colorat, acuarele, creioane 

colorate, foarfeca, lipici, ace. 

Locul desfăşurării: sala de clasă 
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Activităţi: 

1. Prezentarea semnificaţiei  Zilei Mondiale a Educaţiei ;( Anexa 1 )  

2. Citim și răspundem la ghicitori despre școală și învățătoare; 

(Anexa 2 ) 

3. Realizarea Copacului educaţiei, pe ale cărui frunze, fiecare elev a 

scris câte un motiv pentru care avem nevoie de educaţie; 

4. Realizarea unor afişe pentru Ziua Educaţiei ; 

5. Cântece despre şcoală şi învăţătoare ( Anexa 3 și 4) 

6. Expunem Copacul educatiei pe holul școlii; 

7. Toţi elevii vor primi diplome de participare. 
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Anexa 1. Semnificatia Zilei Mondiale a Educatiei; 

 

 În 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor, pentru a 

marca semnarea, în 1966, a recomandării făcute de UNESCO şi Organizaţia 

Internaţională a Muncii privind condiţiile de muncă ale personalului didactic. De 

atunci, această zi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 5 octombrie, în peste 200 

de ţări. 

 

    Ziua Mondială a Educaţiei este cunoscută drept „World Teachers' Day”, în 

engleză sau „Journée Mondiale des Enseignants”, în franceză. 

 

  UNESCO a creat această zi pentru a atrage atenţia anumitor guverne asupra 

condiţiilor rele de muncă în care cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea, 

asupra salariilor mici ale acestora. Însă manifestările din această zi ţin să ne 

reamintească şi faptul că o educaţie de calitate reprezintă cheia unei reuşite 

profesionale. 

 

 

    În mai multe ţări, Zilele Profesorilor sunt destinate a fi zile speciale de 

apreciere a cadrelor didactice. Unele dintre ele sunt sărbătorite la sfârşitul 

săptămânii, în timp ce altele sunt celebrate în timpul zilelor lucrătoare, exact pe 5 

octombrie. 

 

    Ziua Mondială a Educaţiei este o zi sărbătorită în toată lumea, dar nu este 

recunoscută ca o zi în care se stă acasă, ci una în care se organizează tot felul de 

manifestări cu caracter educativ, care implică elevii şi profesorii. 

 

 Educaţia este foarte importantă. Esenţială pentru societate. Ni se dă şansa să fim 

educaţi! Şi ar trebui să fim conştienţi cât de norocoşi suntem!  Educaţia reprezintă 

un tot unitar, o legatură stransa - profesor şi elev. Unul fără altul nu se poate. La 

mulţi ani profesori, la mulţi ani elevi! La mulţi ani şi cât mai buni sistemului de 

învăţământ din România! 

 

   Spunea un proverb vechi chinezesc : „Educatorul este cel care deschide poarta, 

dar cel care are puterea să intre este elevul!" Hai să facem în aşa fel ca la noi în 

România să fie din nou valabile vorbele din bătrâni: "Ai carte, ai parte!" 



5 

 

Anexa 2. Ghicitori despre şcoală și învățătoare 
  
Cine urme albe lasă 
Pe tabla neagră din clasă? 

(creta) 
  
Păhărel de oţel 
Stă la gâtul unui miel: 
Când elevii vin de-acasă 
Îndată îi cheamă-n clasă! 

(clopoţelul) 
  
Drept, înalt şi subţirel 
Cu veşmânt de lemn pe el, 
Are vârful de cărbune 
Pe hârtie multe spune. 
(creionul) 
  
Trei surori, poţi să zici 
Una mare, două mici 
Vin în fiecare an 
Şi pun lacăt la ghiozdan. 

(vacanţele şcolare) 
  

 

 

 

Nu e şoarec nici orbete, 
Roade pete pe caiete. 
Ar fi bine şi frumos 
Să nu-i dăm nimic de ros. 

(guma de şters sau radiera) 
  
Câmpul alb, oile negre 
Cin-le vede nu le crede, 
Cin-le paşte le cunoaşte. 
(scrisul) 
  
Mărgeluşe pe vergele 
Socoteşti ce vrei cu ele. 
(socotitoarea) 
  
Vine toamna şi începe, 
E ca și a doua casă. 
Cât trăim o ţinem minte, 
Ne învaţă lucruri sfinte. 

(şcoala) 

 

Ea ne e a doua mamă 
Şi ne învaţă doar la şcoală. 
(învăţătoarea) 
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Anexa 3. Cântecul Învățătoarea 

 

1.Suntem veseli și cântăm, 

Înspre școală ne-ndreptăm  

Pentru că-n fiece zi, 

Pe ea o vom întâlni 

 

Ref. 

Fiecare are o învățătoare  

Așa iubitoare, cum am eu  

Îmi spune întruna, când să ridic mâna  

Și să fiu ascultător mereu  

 

 

2.Doamna ne-nvață de toate: 

 Română, Geografie, Mate  

Și ne-nvață să pictăm,  

Să cântăm, să ne purtăm  

 

Ref. 

   

3.Chiar dacă ne-a mai certat 

 Doar de bine ne-a învățat  

Că se-ncruntă, că zâmbește  

Noi știm toți că ne iubește  

 

 

Ref. 

 

 

4.Doamna învățătoare este răbdătoare 

 Și surprinzătoare, știți și voi  

Zi de zi ne-nvață, dar ne și răsfață  

E ca o mămică pentru noi . 
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Anexa 4. Cântecul Clopoțelul 

 

Cling! Cling! Cling! Cling!  

Clopoțelul sună și la școală pe toți ne adună  

Cling! Cling! Cling! Cling 

Clopoțelul sună și la școală pe toți ne adună  

 

Cling! Cling! Cling! 

 Noi dorim să învățăm  

Și spre școală cu drag să ne-ndreptăm  

 

Cling! Cling! Cling!  

Noi dorim să învățăm  

Și spre școală cu drag să ne-ndreptăm  

 

Cling! Cling! Cling! Cling! 

 Să cântăm frumos, cântec dulce și melodios 

 Cling! Cling! Cling! Cling! 

 Să cântăm frumos, cântec dulce și melodios. 


