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În fiecare an, în luna noiembrie, dascălii și elevii Școlii Gimnaziale “Mircea cel Bătrân” Pitești
sărbătoresc Zilele Școlii printr-o serie de activități culturale, artistice și sportive reunite într-un proiect
educational local menit să amintească elevilor de patronul spiritual al școlii, Mircea cel Bătrân, de istoria
și de tradițiile școlii dar și să reunească elevi și profesori în activități comune, încurajând responsabilizarea,
creativitatea, spiritul competițional și generozitatea tuturor participanților.
Anul acesta, în perioada 19-23 noiembrie, Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Pitești a marcat
43 de ani de existență printr-o serie de activități dedicate elevilor: un concurs de proiecte în limba engleză,
două spectacole-concurs “Tinere talente”, competiții sportive, expoziții de desene. În aceeași perioadă,
s-a derulat programul Educația globală, cu tema “Lumea se schimbă. Noi?” și elevii au fost implicați în
multe activități inițiate cu multă dăruire și creativitate de dascălii școlii: desene, vizionare filme educative,
realizare machete, proiecte în limba engleză, dezbateri, eseuri.
Prima activitate din program a fost un concurs de proiecte în limba engleză organizat pentru a
promova în rândul elevilor și comunității locale proiectul Erasmus + cu numărul de referință 2018-1-IT02KA229-048590_4,

cu

titlul

Debating-critical

thinking skills, pe care Școala Gimnazială ”Mircea
cel Bătrân" Pitești îl va derula în perioada 20182020 în parteneriat cu școli din Italia, Turcia,
Macedonia si Polonia. Provocarea lansată elevilor
a fost să realizeze un proiect în limba engleză (PPT,
desen, fotografie, colaj) pe care să îl prezinte liber.
Această inițiativă a avut succes, 23 de proiecte au
fost înscrise sub îndrumarea profesorilor de limba
engleză din școală și prezentate foarte cursiv în limba engleză, astfel încât juriului i-a fost greu să
desemneze un singur câștigător.
Programul a continuat cu a doua ediție a concursului ”Tinere Talente”, o secțiune pentru cei mici,
o secțiune pentru gimnaziu și o secțiune pentru elevii cu CES din școală. Elevii au încercat să demonstreze

că au talent în domenii foarte variate: canto, instrument, teatru, stand-up comedy, dans, gimnastică,
beatbox, etc. Cei mai talentați, desemnați de un juriu competent, au fost premiați, dar toți participanții
au fost călduros aplaudați și încurajați să își dezvolte talentul de un public numeros format din colegi,
cadre didactice și părinți.

Tradiția a fost respectată în continuare și joi, 22 noiembrie, au avut loc jocuri sportive: pentru
clasele I-IV – un traseu aplicativ utilitar și finala la baschet a claselor a IV-a, pentru clasele V-VIII – finala la
baschet a claselor a VIII-a, dansul majoretelor și meciurile demonstrative între echipe formate din elevi și
profesori de fotbal și baschet. Competiția a fost foarte strânsă și a atras elevi din toate clasele.

Acest proiect este deja o tradiție și școala noastră și-a făcut un obiectiv din a permite elevilor să
se exprime în diverse moduri prin aceste activități. Considerăm că proiectul Zilele Școlii este o experiență
de învățare, o modalitate atractivă și eficientă prin care elevii, cadrele didactice și colaboratorii (alte
persoane implicate în proiect) lucrează împreună, identifică, rezolvă și învață din activitățile proiectului.
Proiectul oferă elevilor o diversificare a activităților didactice și extrașcolare și noi provocări pentru
contactul cu alte tipuri de informații, cât și pentru dezvoltarea de competențe și formarea de atitudini.

