
ŞCOALA „ALTFEL”
LA „CONSTANTIN GĂVENEA”  TULCEA

În acest an şcolar 2011-2012, a debutat Programul „Şcoala altfel” la nivelul fiecărei
unităţi şcolare, în săptămâna 2-6 aprilie.  A fost un program dedicat activităţilor educative
extracurriculare şi extraşcolare.

Obiectivul principal a fost implicarea tuturor elevilor şi profesorilor în activităţi de
educaţie non-formală, care a pus în valoare talentele, preocupările extraşcolare, competenţele
elevilor în domenii cât mai atractive.

Prin activităţile pe care le-am propus la nivelul Şcolii „Constantin Găvenea” Tulcea în
această săptămână, am urmărit  conştientizarea de către elevi că strângerea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice şi a pet-urilor reduce poluarea mediului; stimularea
obiceiului de colectare DEEE; formarea atitudinii ecologice responsabile prin exersarea unor
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;  manifestarea dragostei şi
interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătoarea prilejuită de Învie rea
Domnului;  dezvoltarea spiritului de cooperare, întrajutorare prin acţiunile de voluntariat;
punerea în valoare a talentelor şi capacităţilor copiilor în diferite domenii.

Iată acţiunile desfăşurate în această perioadă la Şcoala „Constantin Găvenea” din
Tulcea:

LUNI, au fost premiaţi peste 100 de elevi, care au înţeles cu adevărat ce înseamnă
reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Acest lucru a fost posibil
datorită implicării celor 18 temerari care fac parte din echipa „Patrula de reciclare a Şcolii
„Constantin Găvenea”.

Ne putem lăuda cu cele mai multe kg de deşeuri strânse până acum în judeţul Tulcea.
De asemenea, au fost premiate clasele care s-au implicat în proiectul „Şcoli pentru un

viitor verde”, în strângerea de pet-uri. Nu ne rămâne decât să le compactăm şi să le predăm la
centrul de colectare.

La finalul activităţii de premiere, fiecare clasă s-a organizat şi a plecat la o acţiune de
ecologizare a parcurilor, locurilor de joacă din cartierul E3 şi de la Bididia .

Tot în această zi, un număr de 27 de elevi din şcoală, însoţiţi de d -le prof. Băisan
Nicuţa, prof. Vasilescu Maria, prof. Alistarh Maria şi prof. Ifrim Veronica au făcut un circuit
prin judeţ pentru a recapitula,  aprofunda şi evalua momentele semnificative ale istoriei antice
şi ale Dobrogei mediavale, de a cultiva dragostea faţă de obiceiurile, tradiţiile poporului şi  de
natura ţinutului nord-dobrogean.

MARŢI, elevii din clasele I-IV au participat la Concursul Naţional„Fii...inteligent”.
Toate clasele au vizionat la Muzeul „Delta Dunării” filmul în 3D -  „Insula

dinozaurilor”, apoi au mers la celelalte muzee,  s-au plimbat, au observat schimbările din
natură în anotimpul primăvara.

Elevii claselor a VIII –a A şi B , împreună cu d-na director prof. Simionov Mirela, prof.
Romaşcu Dan şi prof. Topoleanu Elena au fost în vizită la Uzina de apă.

MIERCURI, programul a fost mult mai diversificat şi anume:
-  I A -  a vizitat bisericile din cartier (inv. Malcea T./ Sidor M. şi  prof. Tocanie M.);
- I B – acţiune de voluntariat la Centrul de plasament „Speranţa” ( prof. Vâlcu Ionela şi

prof. Simionescu M.);
- a II-a A –  „Laboratorul cunoaşterii” - observaţii şi experimente legate de viaţa

plantelor (Prof. Pană L./ Pîrlog D.);
- a II –a B - „Pictură şi culoare” – pictură pe sticlă „Învierea lui Iisus” (înv. Dan Ioana);



- a III-a A – acţiune de voluntariat la Şcoala din localitatea Valea Nucarilor din jud.
Tulcea (prof. inv primar Enciu G./Tălpău C.); ecologizarea unei porţiuni de teren din jurul
Troiţei existente în localitate;

- a III-a B/ a IV-a A şi a IV-a B – „Carnavalul primăverii”- concurs de talente/pictură(
prof. Lefter L./Stamate M./Fadei A. şi înv. Gavrilă T.);

- V A/ VI B/VII B (prof. Oancea Gh./Băisan N./Alistarh M.)- acţiune de ecologizare a
pădurii Bididia;

- V B (prof. Ifrim V.) - excursie documentară la pădurea Bididia;
- VI A (prof. Dumitrescu M.) – întâlnire cu un cadru medical;
- VII  A (prof. Caragea A./Irodia T.) – concurs pe teme de literatură;
- VII A şi VII B (prof. Alistarh M., dir. prof. Simionov M.) au făcut o vizită la Uzina de

apă.

JOI, elevii claselor I-IV, după ce au susţinut concursul „Comunicare. Ortografie”, au
încondeiat ouă, au făcut felicitări, planşe, au realizat machete, au terminat de pictat icoanele
pe sticlă începute cu o zi înainte. La atelierul ce a luat fiinţă sub îndrumarea d -nei prof.
Bodorin Eliza, câţiva elevi din clasele V-VIII au desfăşurat o muncă asiduă de încondeiere a
ouălor.

În final, am realizat o expoziţie intitulată „Bucuriile iepuraşului” apoi, ne-am adunat  în
sala de sport pentru a participa la  serbarea închinată sărbătorii Paştelui. Toate clasele
participante atât la momentul artistic, cât şi la realizarea expoziţiei „Bucuriile iepuraşului” au
primit câte o diplomă de merit, semn al strădaniei de care au dat dovadă pe tot parcursul
întregii zile.

Clasele a V-a şi a VI-a au vizionat filmul „Troia” , iar cei de la clasele a VII-a şi a VIII-
a au desfăşurat un concurs de „Matematică distractivă”.

O iniţiativă demnă de lăudat a fost parada costumelor din materiale reciclabile (Prof.
Caragea A.) la care au participat 26 de concurenţi din toată şcoala. Costumele cele mai reuşite
au fost premiate.

VINERI, am avut o zi dedicată acţiunilor sportive. Pentru că a plouat mai toată ziua, am
fost nevoiţi să desfăşurăm în sălile de clasă concursuri de şah, Monopoli ş.a.

A fost cu adevărat o SĂPTĂMÂNĂ ALTFEL decât celelalte, o săptămână în care
creativitatea fiecărui cadru didactic a fost la rang înalt. S-a muncit foarte mult pentru ca toate
activităţile să-şi atingă scopul propus.

Toate cadrele s-au declarat mulţumite de modul cum s-au desfăşurat acţiunile în aceste
cinci zile. Copiii au fost cei mai fericiţi pentru că în această săptămână au fost surprinşi cu
acţiuni care mai de care mai atractive. De aceea, mulţi dintre elevi trepidau de emoţia sosirii
celei de-a doua zi, ştiind că-i aşteaptă alte surprize.

Un copil de 10 ani ne-a spus că i-ar plăcea să fie aşa în fiecare zi. Eu am încuviinţat
ascultându-l cu uimire şi cu înţelegerea adultului, care a înţeles peste ani, că nu e nimic mai
însemnat pentru devenirea ta profesională decât să faci cu plăcere ceea ce faci.

Prof. înv. primar  Enciu Eelena-Gabriela
coordonator educativ 2011-2012
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