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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

„O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume” 

Immanuel Kant 

 

 Noi, dascălii şcolii Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, suntem animaţi de dorinţa ca 

învăţătura să fie mereu o sărbătoare în sufletul fiecărui copil. De aceea am trăit şi anul acesta un 

sentiment de bucurie că facem parte dintre  profesorii, elevii şi părinţii din peste 200 de ţări, care 

şi-au dat întâlnire pentru a celebra împreună ziua dedicată educației. 

Proiectul iniţiat inițiat de unitatea noastră cu acest prilej, generic intitulat „Școala, micul 

meu univers”, a avut drept obiectiv  promovarea importanţei acestei zile prin organizarea unor 

activităţi cu lucru în echipă, recreative, menite să ofere fiecărui copil posibilitatea de a-şi dovedi 

talentul literar, muzical, actoricesc sau practic. În acest sens, preşcolarii de la Grădiniţa „Piticot" 

și-au demonstrat măiestria ȋn minunate desene şi cântece tematice, elevii claselor I - IV au 

vizionat o piesă de teatru intitulată „Anotimpuri muzicale", cei din  clasele a V-a au realizat 

creaţii plastice cu doamna prof. Dodiş Elena pe care le-au expus pe un panou şi au interpretat 

melodia „Îmi place şcoala”, dirijaţi de doamna înv. Sprînceană Izabell, iar clasele a VI-a, 

coordonaţi de doamna prof. Ene Viorica au creat colaje şi machete. Sub îndrumarea doamnelor 

profesoare de limba română Munteanu Laura, Ștefan Lenuţa şi Fluerașu Mihaela, elevii din 

clasele a VII-a au compus creaţii literare sub genericul  Pledoarie pentru educație, iar cei din 

clasele a VIII-a A au luat un interviu domnului prof. Gafar Ecrem, fiind interesaţi de rolul şcolii 

în devenirea profesională şi contribuţia personală la formarea personalităţii copiilor. 

Pentru a oferi şi părinţilor şansa de a ne fi alături într-un moment aniversar, Consiliul 

Reprezentativ al Părinților a fost invitat la un lectorat cu tema  Educaţia începe acasă şi 

continuă la şcoală.  

Cele mai frumoase momente vor fi mediatizate de postul de televiziune locală Media TV. 

  

         Director,         Consilier imagine, 

 prof. Dănilă Simona             prof. Legian Nicoleta 
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