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 Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular, conducând la creşterea calitativă a acestora. 

 Identificarea propriilor valori şi a grupului din care fac parte. 

 Cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de şcolari  prin paralelismul 

între universul copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor lor sau al unor 

personaje din poveşti. 

 Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin realizarea proiectelor “100 de 

zile de şcoală, 100 de zile mai isteţi” 

 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 

 Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în 

aceste activităţi. 

 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale. 

 

septembrie 2016 – 3 februarie 2017 

 Colectivul de elevi ai Clasei Pregătitoare B 

 Părinţii copiilor 

 Conducerea şcolii 

 Consumabile: markere, hârtie, cerneală, creioane, carton 



  

1.Anunţarea copiilor asupra datei evenimentului şi modului cum trebuie să se pregătească 

pentru acesta: pregătirea colecţiilor de 100 de obiecte -  septembrie 2016 

2.Pregătirea invitaţiilor pentru părinţi, conducerea şcolii, 3.Căutarea sponsorilor pentru 

premierea copiilor la concursurile desfăşurate, pentru acordarea diplomelor februarie  

2017 

 4.Realizarea proiectului  "100 de zile de şcoală, 100 de zile mai isteţi” 

- februarie - martie 2017 

6.Pavoazarea clasei în aşteptarea sărbătorii- februarie 2017 

7.Sărbătorirea evenimentului - 3 martie 2017 

17.00 - 17.15  Primirea copiilor şi invitaţilor; 

        Cuvânt de bun venit adresat de învăţătoare; 

        Agenda zilei, calendarul. 

                Mesajul zilei; 

17.15- 18.30 Prezentarea proiectelor realizate de copii: "100 de zile de şcoală, 

100 de zile mai isteţi” 

18.30-18.45  Premierea copiilor cu diplome 

                      Servirea tortului-surpriză



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 Se acordă elevului   Vasiliu Daria Ștefania 

  din Clasa Pregătitoare  B, "Regatul Înţelepciunii" , 

pentru absolvirea celor mai dificile, dar şi a celor mai 

interesante 100 de zile  din viaţa de elev. 

 
            Succes pe mai departe, deoarece te aşteaptă multe  
      alte zile interesante şi plăcute de şcoală! Să le parcurgem împreună! 
                          Cu mult drag,  
                                                                                                 Înv. Cojocariu Georgiana  

 

  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE SI 

CERCETĂRII STIINȚIFICE 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU IORDAN,, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300 

       Tel. 0236 - 815796; Fax. 0236 – 815796                                                                   

Email scoala11tecuci@yahoo.com,   web site http://scoala11tecuci.scoli.edu.ro 

mailto:scoala11tecuci@yahoo.com
http://scoala11tecuci.scoli.edu.ro/

