
                        
 

 

Comunicat de presă, 4.10. 2017 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAȚIEI,  sărbătorită prin 

activităţi educative în judeţul Sălaj 

 

 Potrivit OMEN nr.3382 din 24.02.2017, Art.4, “Unitățile de învățământ și inspectoratele 

școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie- Ziua internațională a 

educației” conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ 

preuniversitar.  

Astfel, în data de 5 octombrie 2017, elevii și cadrele didactice din judeţul Sălaj vor 

marca Ziua Internațională a Educației prin diferite activități cultural-artistice şi 

sportive, menite să evidențieze rolul profesorului precum şi importanța culturii și a 

educației în societate. 

Exemple de activități dedicate 

“ Zilei Internaționale a Educației” – 5 octombrie  2017 

 

1. Vizionarea unor filme documentare despre semnificaţia zilei dedicate 

educatorului( preșcolari/învăţământ primar, clasele. I-IV; clasele V-XII) 

2. “Ştiinţă, creativitate şi abilităţi practice” (confecţionarea unor produse/ 

materiale didactice de către elevii claselor I-IV) 

3. Concurs de cultură generală  (cls. V-XII) 

4. Concurs de pictură cu tema ”Şcoala ideală” sau “Chipul dascălului meu” 

(clasele I-IV) 

5. Activităţi sportive (claseleV-XII) 

6. “ Să exmatriculăm violenţa din şcoala noastră! “ (masă rotundă şi 

aplicarea unor chestionare pentru elevi, profesori, consilieri educativi și 

consilieri școlari, pe tema violenţei şcolare; elaborarea unor strategii comune 

de combatere a violenţei, clasele V-XII) 



                        
 

7. Masă rotundă cu tema “ Impactul şi efectele negative ale televizorului şi 

Internetului asupra elevilor şi părinţilor” (cu participarea cadrelor 

didactice, a părinţilor, a elevilor din clasele V-XII) 

8. “Învățăm cu plăcere despre cărți” (joc didactic, clasele I-VIII) 

9. “Minte sanatoasă, în corp sănătos” ( întreceri sportive, clasele V-XII) 

10. ”Dascălul în literatură” (lectură, prezentarea unor filme, activităţi diverse) 

11. “Dreptul la educație” (discuție despre drepturile copiilor) 

12. „De învățat înveți multe și de la toți. Dar profesor nu e decât cel care te 

învață să înveți ” (Masă rotundă, dezbatere) 

 

Marcel Lucaciu, 

 purtător de cuvânt 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 


