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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCATIEI,  

5 octombrie 2016,  

sărbătorită prin activităţi educative, în judeţul Sălaj 

 

La initiațiva UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii, începând din anul 1994, în data de 5 

octombrie, se sărbătorește ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAȚIEI. Este un semn că Educația 

joacă un rol-cheie în evoluția oricărei societăți, un rol esențial în devenirea spirituală a fiecărei națiuni. 

Cu această ocazie, şcolile sălăjene, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Casa Corpului Didactic Sălaj 

organizează diferite activități cultural-artistice şi sportive, după un program bine stabilit (conform 

Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 4577/ 2016, privind structura 

anului şcolar 2016-2017, Articolul 4): 

Programul  Activităților Educative  comune, 

organizate în şcoli 

 

1. Vizionarea unor materiale, privind semnificaţia Zilei de 5 octombrie (clasele pregătitoare, I-IV; 

clasele V-XII); 

2. “Stiinţă, creativitate şi abilităti practice” - atelier de confecţionare  a unor produse/materiale 

didactice ( pregătitoare,  I-IV); 

3. Concurs interdisciplinar de cultură generală (clasele V-XII); 

4. Cerc de desen cu tema “Şcoala ideală” sau “Chipul dascălului meu” (clasele pregătitoare, I-IV); 

5. Activităţi sportive, sub genericul “Minte sanatoasa in corp sanatos”-(clasele V-XII); 

6. Activităţi de ecologizare în perimetrul şi în curtea şcolii (clasele III -IV); 

7. “ Să exmatriculăm violenţa din şcoala noastră! “ (masă rotundă şi aplicarea unor chestionare 

pentru elevi, profesori, consilieri educativi, pe tema violenţei şcolare; elaborarea unor strategii 

comune de combatere a violenţei - clasele V-XII) 

8. Masă rotundă cu tema: “ Impactul şi efectele negative ale televizorului şi Internetului asupra 

elevilor şi părinţilor” ( cu participarea tuturor cadrelor didactice  şi a elevilor din clasele V-XII); 

9. “Învățăm cu plăcere despre cărți”- jocuri didactice (clasele pregătitoare,  I-VIII) 

Şcoala sălăjeană ne-a oferit, de fiecare dată, multe exemple de bună practică și tot atâtea motive 

să fim mândri. A devenit deja o tradiţie ca în cadrul “Zilelor Învăţământului Sălăjean” să le mulțumim 

elevilor și profesorilor îndrumători pentru premiile și medaliile obținute la Olimpiadele Naționale și 

Internaționale, pentru faptul că au fost –  din nou! – pe podium, onorând județul și unitățile de 

învățământ cu performanțele  lor deosebite. Nu sunt uitate nici cadrele didactice pensionate, care au dat 

viaţă şcolii şi totodată i-au dăruit o mare parte din propria lor viaţă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 

vine în întâmpinarea elevilor şi profesorilor, organizând următorul program: 
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Programul  Activităților Educative, 

organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi 

Casa Corpului Didactic Sălaj, cu ocazia “Zilelor Învăţământului Sălăjean”, Ediţia a X-a 

 

Miercuri, 5 octombrie 2016 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI 

GALA OLIMPICILOR – ora 10, Sala de Şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 

 Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapele naţionale şi internaţionale ale 

olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2015-2016 precum şi a profesorilor care i-au pregătit 

LAURI PENTRU SENIORI – ora 14, Sala de Şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 

 Scrisoare de mulţumire adresată cadrelor didactice pensionate, în anul şcolar 2015-2016 

Astfel, în data de 5 octombrie 2016, 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 (conform Ordinului Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 4577/ 2016, privind structura anului şcolar 2016-2017, 

Articolul 4) 

Joi, 6 octombrie 2016 

MAGIA COPILĂRIEI – ora 15, 30, , Sala de Şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 

 Spectacol cultural-artistic, oferit de preşcolarii de la Grădiniţa Nr. 1 Zalău, Grădiniţa “Ion 

Creangă” Zalău, Grădiniţa “Piticii Isteţi” Zalău şi Grădiniţa “Dumbrava Minunată” Zalău 

Sâmbătă, 8 octombrie 2016 

FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞTIINŢEI - Ediţia a IX-a, ora 10, platoul din faţa Prefecturii 

Judeţului Sălaj 

 Proiect educativ înscris în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2016 

 

inspector şcolar general, 

profesor MARIA POP 

 

 


