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RAPORT 
 

Ziua mondială a Educației, a fost sărbătorită anul acesta la Centrul de 

documentare și informare al școlii. Elevii clasei a V-a, coordonați de către doamnele 

profesoare Ștef Alina și Cunțan Mariana alături de consilierul școlar Popa Delia, au 

realizat o călătorie imaginară în trecut pentru a cerceta felul în care se făcea educația 

atunci. S-a apelat la texte celebre (Ion Creangă- Amintiri din copilărie partea I și Mihail 

Sadoveanu – Domnu Trandafir)  pentru a evidenția scene concrete din școala și despre 

școala trecutului. 

Imediat ce doamna profesoară a citit o poezioară referitoare la această călătorie, 

elevii au fost antrenați să răspundă la întrebări simple (Unde călătorim? ;Cu ce scop?), 

folosind metoda microfonului care a circulat prin clasă aleatoriu. După acest moment de 

activitate interactivă, elevii au vizionat două materiale informative despre textele care 

au stat la baza activității. Au urmărit cu atenție și emoție secvența cu vestitul cal bălan 

și un diafilm despre Domnu Trandafir. 

 Pentru a primi un feedback favorabil și cu implicare maximă din partea copiilor, 

aceștia au fost împărțiți în două echipe. Fiecare a trebuit să răspundă la o întrebare despre 

cele discutate. Echipa câștigătoare a avut ocazia să o pedepsească pe cealaltă printr-un 

joc de rol, realizat cu ajutorul musafirului surpriză al zilei (calul bălan în variantă 

actualizată). A fost o activitate pe cât de distractivă, pe atât de moralizatoare, în urma 

traseului bine stabilit al ideii de școală a trecutului și a prezentului. În ceea ce privește 

școala viitorului, elevii au avut dreptul la liberă exprimare, prezentând metode diverse 

pentru ceea ce va urma. Scopul principal al acestei activități a fost cultivarea gustului 

pentru lectură, dar și emiterea unor judecăți de valoare referitoare la evoluția 

învățământului românesc. 
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