
 

 

 

                            

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI 

an şcolar 2018 -2019 

 

 

Coord. proiecte, programe și activități extracurriculare 

Clasele:  pregatitoare ,clasa întâi şi clasa a doua 

An școlar: 2018-2019 

 

1.Proiectarea activității: 

   Am folosit TIC pentru elaborarea planificării 

    În procesul de proiectare a activităților extracurriculare am avut în vedere criteriile: 

.Particularitățile de vârstă ale elevilor; 

.Tematica să cuprindă domeniile: dezvoltarea creativității, a încrederii, în sine și a vocabularului, 
îmbunătățirea exprimării în limba engleză, compasiunea și empatia față de persoanele în vârstă, 
colaborarea și comunicarea cu cei mai mici decât noi, participarea la Sf. Liturghii la sarbători, 
cultivarea sentimentului de dragoste, a respectului și mândriei față de țară, dezvoltarea interesului 
față de valorile morale creștine, față de tradițiile și istoria neamului românesc, etc. 

2.Realizarea activităților didactice: 

    Am organizat  și participat la activități extracurriculare. 

3.Evaluarea rezultatelor învățării: 

   Diplome, cadouri, aplauze, prăjiturele, cocarde tricolore, etc. 

4.Managementul clasei de elevi:- 

5.Managementul carierei și al dezvoltării personale: -   

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare: 



 

 

 În calitate de coordonator de proiecte, programe și activități extracurriculare și responsabil în relațiile cu 
publicul am organizat, desfășurat și promovat imaginea Școlii ”Sfântul Ierarh Nicolae” în plan regional, 
național și internațional. 

   Am derulat parteneriate cu numeroase instituții educative. Am pornit o colaborare frumoasă și de lungă 
durată cu  Asociația ”Ma-Cu – Magia Cuvântului” și Biblioteca Județeană ”Alexandru D. Xenopol” Arad în 
calitate de coproducători și participând activ în cadrul Festivalul International de Povești Magia Cuvântului 
ediția a VII-a. Elevii noștri au ascultat povestitori internaționali Claude Delsol – Franța, Craig Jenkins – 
Marea Britanie și Hans Laurens – Danemarca , precum și povestitoarea Adriana Ene din București , 
România. Povestitorii internaționali vorbind în limba engleză, elevii noștri au avut șansa de a-și îmbunătăți 
astfel modul de exprimare și vocabularul în această limbă, dar au și performat pe scena festivalului, pe scena  
Filarmonicii de Stat  Arad, interpretând cântece tradiționale românești.. 

   Totodată prin acest festival, am promovat imaginea unității de învățământ prin organizarea unui spectacol 
de povești susținut de invitații intenaționali în cadrul unității noastre de învățământ cu tema ”Școala 
poveștilor”. A reieșit faptul că școala noastră are personal profesionist, elevi bine pregătiți, mândri de a fi 
parte dintr-un asemenea colectiv. 

      Având în vedere că școala susține valorile moral- creștine este absolute necesar să dezvoltăm la  elevii 
noștri dragostea față de Dumnezeu și aproapele nostru, răbdarea, empatia , compasiunea și generozitatea, 
prin obișnuirea copilului cu participările la Sf. Liturghie în zilele de sărbătoare. Așadar , nu doar am 
participat ci și ne-am împărtășit și am învățat ceva bun prin cuvântul de învățătură a preotului. Ne bucurăm 
de asemenea că dezvoltăm de la an la an reația cu Episcopia Aradului, prin prezența mai multor fețe 
bisericești importante ale eparhiei noastre, precum vizita PreaSfințitului Emilian Crișanul- episcop vicar  al 
Arhiepiscopiei Aradului, care a dăruit cărți și dulciuri elevilor, teologul Univ. Dr. David Goa- Canada, care 
a povestit copiilor despre viețile Sfinților zilei, despre copilăria sfinției sale și a desfășurat o discuție 
interesantă și interactivă cu elevii noștri. 

     Am promovat prin mai multe forme (telefonic, internet, viu-grai, etc.), am organizat și am desfășurat 
lunar câte un atelier tematic intitulat ”Atelierele vesele” după cum urmează: 

În luna octombrie am organizat atelierul” Colaje din bricolaje”  în sala Românească. Doamna Cristian 
Opreanu a învățat copiii să lucreze cu foarfece, hârtii colorate și lipici. Astfel au creat diferite peisaje 
pe cartoane tip A4 și A3.  Au participat atât elevii școlii noastre cât și copii cu vârste între 4 ani și 
jumătate și 12 ani. Toți copiii au fost răsplătiți cu diplome și aplauze. 

În luna noiembrie am organizat un atelier intitulat ”România Centernară”în Sala Românească . 
Povestitoarea Giorgiana Elena Popan a desfășurat jocuri de cunoștinșe generale despre Marea Unire 
de la Albă Iulia, s-a realizat un puzzule mare întruchipând harta României mari cu toate provincii și 
cu elemente specifice fiecărei regiuni ( port popular, mâncare, tradiții specifice). S-a interpretat o 
mică scenetă și s-a dansat Hora Unirii, întocmai ca acu 100 de ani la Albă Iulia. Toți copiii au fost 
răsplătiți cu diplome și aplauze. 



 

 

 În luna decembrie, cu ocazia sărbătorii ocrotitorului școlii, Sf. Ierarh Nicolae, am organizat un 
eveniment de amploare pe parscursul a 3 zile,  numit –Zilele Școlii Sfântului Ierarh Nicolae – în 
cadrul cărora am realizat ateliere de creație, jocuri de echipă și povești despre minunile Sf. 
Ier.Nicolae în colaborare cu grupa de preșcolari de la Grădinița nr. 11 din Grădiște. Seara am 
participat la Vecernia cu Litie a  la Biserica studenților din cadrul Academiei de Teologie, la finalul 
căreia, elevii școlii au susținut un spectacol cântece patriotice și colinde închinate Sf. Ierarh Nicolae. 
Au fos trăsplătiți cu multe aplauze. A doua zi am participat la Sf. Liturghie cu ocazia praznicului 
sfântului nostrum  ocrotitor, iar seara am organizat spectacol de improvizație susținut de părinți în 
fața elevilor noștri, în Sala Românească. Apoi în curtea interioară am inaugurat a II-a ediție a 
Târgului de Sărbătoare cu obiecte realizate de copii , prăjituri și cărti de povești, prin vânzarea cărora 
se va susține activitatea instituției noastre.  

 La final de an, în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, am desfășurat mai multe 
spectacole de colinde și poezii în Biserica din cartierul Subcetate , Bisericile I și II din Grădiște , 
Capela Facultății de Teologie și în fața Înalt PreaSfințitului Timotei al Aradului în Episcopie.Totul s-
a încheiat cu multe cutii de cadouri lăsate de Moș Crăciun sub bradul frumos decorat de elevi. De 
asemenea în data de 16 decembrie  de la ora 18.00 am organizat evenimentul cultural ”Dor de 
neam”  partea I - la Palatul Cultural -Filarmonica Arad, organizat spre susținerea  Școlii ”Sf. Ierarh 
Nicolae” Arad. Elevii au susținut un moment de cântece patriotice. Iar pe 7 decembrie de la ora 
18.00 a avut loc partea a II a  - Conferința ” Unire și Jertfa” susținută de actorul Dan Puric – Teatrul 
Național ”I.L.Caragiale” București, la teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. Tot în ziua 7 decembrie 
dimineaţa, ne-am bucurat de vizita actorului Dan Puric de la Teatrul Național ” I.L.Caragiale” 
București la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad unde a povestit cu elevii , iar aceşti i-a prezentat un 
moment de colinde şi cântece patriotice ; 

 În luna ianuarie a anului curent, am  organizat și desfășurat un nou atelier lunar cu tema– ”Şezătoarea” 
unde am discutat despre Unirea Principatelor Române din 24 Ianuarie 1859”. În cadrul acestui atelier 
s-a prezentarea istorică prin proiecție video, apoi s-a desfășurat activitate practică: desenarea 
provinciilor Moldova și Țara Românească, descoperirea specificului regiunilor prin cultură, tradiții 
meșteșugărești și culinare, port popular și geografice. Am continuat cu un concurs de intrebări pentru 
fixarea informațiilor acumulate; copii au desenat stema țării. Am incheiat atelierul cu realizarea 
scenetei inspirate din evenimentele istorice de la Unirea Principatelor Române. Au fost prezenți 23-
24 copii, care au primit diplome și cocarde reprezentând stema celor două Principate Române Unite. 

  În luna februarie am desfăşurat Atelierul vesel „Martisoare cu sulet” - în sala Românească,  la Școala 
”Sf. Ierarh Nicolae”Arad.  Am cusut modele tradiţionale pentru mărţişoare, am lipit şi am bricolat 
peisaje de mărţişor, pentru mame. Au participat 27- 30 elevi şi toți copiii au fost răsplătiți cu diplome 
și aplauze din partea părinţilor. 

 În luna martie,  în săptămâna 09- 15, am primit vizita elevei Sofia Sofa,  din Copenhaga. Ea a 

participat la toate orele şi activitatile clasei pregătitoare “Ardelenii”. Acest proiect s-a desăşurat în 



 

 

cadrul parteneriatului cu Parohia Ortodoxa Română din Copenhaga, Danemarca. De asemenea am 

derulat in data de 16 martie Atelierul vesel intitulat ,, Matematica distractivă”- în sala Românească,  

la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad. Cei 30 de participanţii au rezolvat jocuri simpatice de 

matematică şi s-au distrat pe cinste . În final au fost răsplătiţi cu diplome. În sâmbăta din 23.03 , 

elevii noştri au participat alături de proesori şi părinţi la “Marsul pentru viata”.  În cadrul 

evenimentului,  copii au prezentat un moment muzical intitulat “ Copilaria”. Marşul pentru viaţă s-a 

desăşurat în zona Piata “Avram Iancu” - Catedrala Ortodoxă “ Sfânta Treime” Arad.   În  perioada 

28.03- 31.03.19 a avut loc  Festivalul International de Povesti” Magia Cuvântului” ediţia  a VIII a , 

în colaborare cu  Biblioteca Judeţeană “ Alexandru D. Xenopol” Arad, Casa Corpului Didactic “ 

Alexandru Gavra” Arad , Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad , Complexul Muzeal Arad, Direcţia de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Asociaţia Social-Educativă “Filologos” Arad  şi s-a 

bucurat de  invitaţi internaţionali din India -Jeeva Raghunath; România – Petre Crăciun; Portugalia – 

Pedro Lopes. În cadrul festivalului  în sala Românească am desăşurat Spectacolul “ Poveştile lumii în 

şcoala mea” cu povestitori invitaţi.  Elevii s-au bucurat de minunata întâlnire şi conversaţiile în 

engleză, cu invitaţii străini. 

 În luna aprilie am început prin a desfăşura un  atelier de plantare de copaci în localitateta Fântânele în 

colaborare cu ONG- ul “ Plantăm fapte bune în România”. Apoi a organiyat, ca în fiecare lună, 

Atelierul vesel cu tema “Hărnicia aduce bucuria”- în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh 

Nicolae”Arad. Au participat 30 de copii , care au spălat hăinuţe de păpuşi , au măturat, au bătut cuie 

şi au realiyat obiecte ornamentale .Cu toţii s-au distrat pe cinste iar în final au fost răsplătiţi cu 

diplome.  În perioada 15.04 –  19.04 qm desăşurat Programul Naţional „Săptămâna altfel”. 

Luni a fost ,,Ziua bunicilor” şi am preparat  prajiturilor  împreună cu bunica - Cornea 

Elena. Marţi a ost numită ziua  ,,Prietenii naturii”, prin urmare am făcut o iesire la 

Complexul ”Lunca Muresului”, la pădurea Ceala. Aici am participat la un atelier de 

producere a cernelii apoi am făcut un traseu turistic, pentru observarea speciilor de 

plante și animale. Miercuri  a fost dedicată lucrului de mână  ,,La pas prin țara 

bricolajului” . Astfel s-au lucrat colaje cu tema „De Pasti” . Dar tot în aceiaşi zi s-a 

desfăşurat  activitatea pe teme de circulatie, intitulată „Cum circulam?”. Joi a fost ziua 

dedicată  ,,Comorile din Tara Banatului” , asttel că am realizat o excursie la Timisoara, 

cu urmatoarele obiective de vizitat: Catedrala Mitropolitana, Grădina Zoologică şi 



 

 

Muzeul Satului Bănăţean. Vineri a fost intitulată ”In lumea copilariei” am realizat jocuri și 

jucarii – jocuri distractive. Firma „Perring Point” din Timişoara,  a făcut o donaţie de produse de 

igienă pentru elevii şcolii, în cadrul proiectului lor, „ Igiena – mama sănătăţii”. 

  În luna mai , între zilele 17 – 19, am desăşurat Festivalul de Arta Povestirii „ Ţara mea de 

poveste”  în colaborare cu  Biblioteca Judeţeană “ Alexandru D. Xenopol” Arad, Casa Corpului 

Didactic “ Alexandru Gavra” Arad , Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Parohia Ortodoxă Grădişte I 

şi Asociaţia Social-Educativă “Filologos” Arad. În cadrul estivalului am realiyat următoarele 

evenimente :  Conferinţa „Basmele de ieri şi copiii de mâine” - invitat Leon Magdan , la 

Parohia Grădişte I, Arad. Atelier de poveşti cu povestitorul Leon magdan – sala 

Ludoteca, Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad. Concursul efectiv, cu 

secţiunile arta povestirii şi dramatizări, la Teatrul de Marionete. În final, a avut loc 

spectacolul de încheiere „ Ţara-i plină de poveşti” - cu povestitorul Leon Magdan, Trupa 

de teatru a şcolii „ Cireşarii” şi premierea participanţilor la concurs, tot la Teatrul de 

Marionete. 

 În luma iunie în zilele de 11 şi 13  am derulat festivităţile de încheiere a clasei a II a 

„Brâncovenii” la un picnic în familie intitulat „ Cu şcoala la pădure” la Pădurea Ceala, 

„Parcul Natural Lunca Mureşului” şi respectiv festivitatea de încheiere a claselor 

pregătitoare „ Ardelenii” şi clasa întâi „ Năsăudenii” în sala Românească,  la Școala ”Sf. 

Ierarh Nicolae”Arad. 

      De asemenea, am respectat sarcinile delegate la nivel de instituție, am îndeplinit cerințele privind 
programul școlar, timpul oficial de muncă, conform atribuțiilor Fișei postului. 

7.Conduita profesională: 

    Am folosit un comportament moral, decent și profesionist în relația cu elevii, părinții, colegii, conducerea 
instituției și  partenerii sociali,  respectând normele LEN și ROI. 

 

Calendarul activităților extrașcolare: 

Semestrul I 

 10.09.2018 – Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018 – 2019 la Școala Sf. Ierarh Nicolae;      



 

 

 20.09.2018 - Vizita la stana de oi și la Fabrica de lactate a ciobanului Braga Ion, Seleuș,jud. Arad; 

     –   27.09.2018 - Vizita povestitorilor Craig Jenkins din Marea Britanie, Claude Delsol din Franța și Hans 
Laurens din Danemarca  la Școala Sf. Ierarh Nicolae. Aceștia au spus povești în Sala Românească; 

   –   30.09.2018 - Spectacolul de cântece patriotice al claselor pregătitoare , cls. I și cls. aII-a la la Palatul 
Cultural Arad în cadrul ediției a VII-a a Festivalului Internațional de Povești ”Magia Cuvâtului”. Elevii 
școlii s-au bucurat apoi să asculte poveștile spuse de Adriana Ene – Bucuresti, alături de Craig Jenkins 
din Marea Britanie, Claude Delsol din Franța și Hans Laurens din Danemarca;   

-  13.10. 2018 -  Atelierul” Colaje din bricolaje”- în sala Românească, a Școlii ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad; 

  - 15.10.2018 – Vizita d-ei prof. Adela Redes – directorul Casei Corpului Didactic”Alexandru Gavra” Arad 
la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad ; 

   – 06.11.2018 - Proiect educativ ” Să fii școlar pentru o zi” – la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad, în 
colaborare cu Grădinița PP ”Bambi” Arad; 

    – 09.11.2018 - Participarea elevilor din clasa a II a la hramul Bisericii din Subcetate - Sf. Ierarh Nectarie 
de la Eghina Taumaturgul;  

   - 12.11.2018 – Sărbătoarea Năsăudenilor - activitate desfășurată în clasă și pe școală cu ocazia Ziua  Clasei 
întâi - Sf. Năsăudeni , la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad;            

   - 16.11.2018  -  Vizita  teologului prof. David Goa – Canada, alături de  pr. Arhim. Teofan Mada, pr. Prof. 
Lucian Farcașiu la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad; 

    - 20.11.2018 - Proiect educativ ” Să fii școlar pentru o zi” – la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad, în 
colaborare cu Grădinița PP ” Little Star” Arad; 

    - 24.11.2018  – Atelierul”România Centernară” în sala Românească  la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad; 

   - 25.11.2018-  Expozitie de desene ”Romania – credința și traditii” în Parohia Ortodoxă Română din 
Copenhaga, Danemarca, realizată de elevii  Școlii ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad; 

  - Zilele Școlii Sf. Ierarh Nicolae Arad  5 - 7 .12.2018: 

               * - 5.12.2018 (miercuri) – 10.30- 11.30 – activitate tematica ” Sf. Nicolae” cu grupa mare de la 
Grădinița nr. 11 din Grădiște și vizita PS Emilian Crișanul  

                                                      - 18.00 – 20.00 – Vecernie cu Litie la Capela Facultății deTeologie Arad, 
urmată de un scurt moment muzical de cântece patriotice și colinde, susținut de levii școlii și o sesiune de 
povești ” Minunile Sf. Nicolae” susținut de Giorgiana Elena Popan 



 

 

              * - 06.12.2018 (joi) – dimineața – activități normale la școală și participare la Sf. Liturghie pt Sf. 
Ier. Nicolae  la Biserica din Grădiște. 

                                              - 17.30 – 19.30 – spectacol de improvizație susținut de părinți în fața elevilor 
noștri , urmat de Târgul de Sf. Nicolae în curtea școlii. 

              * - 07.12.2018 (vineri) – după-masa - 17.30 – 18.30 – spectacol ”Muzeul viu- În drum spre Marea 
Unire” – trupa de teatru a Școlii ” Cireșarii” la Muzeul de Istorie-Palatul Cultural (Parcul copiilor) 

 - 20.12.2018 – Spectacol de colinde la Centru de zi de vârstnici Grădiște, str. Ardealului, susținut de clasa 
pregătitoare și clasa întâi a Școlii ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad; 

                      -  Spectacol de colinde la Grădinița PP Bambi , str. Ioan Rațiu, susținut de clasa a II-a Școlii 
”Sf. Ierarh Nicolae” Arad; 

   - 14. 12.2018 -  Concert de colinde - susținut de elevii Școlii ”Sfântul Ierah Nicolae” în cadrul concertului 
de Crăciun realizat de Grupul Psaltic ”Sfântul Ioan Damaschin” Arad  la Sala festivă a Colegiului Național 
”Moise Nicoară” 

  - 16.12.2018 - Spectacol ”Dor de neam”  partea I - la Palatul Cultural -Filarmonica Arad, organizat 

spre susținerea  Școlii ”Sf. Ierarh Nicolae” Arad. Elevii au susținut un moment de cântece patriotice. 

  - 17.12.2018 – Vizita  actorului Dan puric de la Teatrul Național ” I.L.Caragiale” București la 

Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad; 

                      – Spectacol ”Dor de neam”  partea a II a  - Conferința ” Unire și Jertfa” susținută de actorul 

Dan Puric – Teatrul Național ”I.L.Caragiale” București, la teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. 

-   20.12.2018 – Serbarea de Crăciun ”Crăciun în familie” în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh 

Nicolae”Arad; 

                       - Spectacol de colinde al clasei a II a – Centru de zi pentru vârstnici Grădişte – coord. 

Prof. Cristina Opreanu 

-  19.01.2019 – Atelierul „Șezătoarea” - în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad. 

 

Semestrul II 

- 14.02.19  - Iniţierea cercul de cor al Şcolii ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad - coord. prof. Cristina Opreanu 

- 23.02.2019 – Atelierul „Mărtisoare cu suflet” - în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad. 

- Expoziţie cu vânzare „Mărtişor cu suflet” - clasa a II a la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad, coord. prof. 

Cristina Opreanu. 



 

 

-  09.03 – 15.03  - Vizita si participarea la activitatile şcolii  a elevei Sofia Sofa,  din Copenhaga, în cadrul 
parteneriatului cu Parohia Ortodoxa Română din Copenhaga, Danemarca  

16.03.2019 - Atelierul ,, Matematica distractivă”- în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad. 

23.03.19 – Marsul pentru viata, eveniment in cadrul caruia copii au participat cu un moment muzical “ 
Copilaria” - Piata “Avram Iancu” - Catedrala Ortodoxă “ Sfânta Treime” Arad 

28.03- 31.03.19 – Festivalul International de Povesti” Magia Cuvântului” ediţia  a VIII a ,în colaborare cu  
Biblioteca Judeţeană “ Alexandru D. Xenopol” Arad, Casa Corpului Didactic “ Alexandru Gavra” Arad , 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad , Complexul Muzeal Arad, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Arad şi Asociaţia Social-Educativă “Filologos” Arad  cu invitaţi internaţionali din India -Jeeva 
Raghunath; România – Petre Crăciun; Portugalia – Pedro Lopes, 

29.03.19 – Spectacolul “ Poveştile lumii în şcoala mea” - cu povestitori din India -Jeeva Raghunath; 
România – Petre Crăciun; Portugalia – Pedro Lopes – Sala Românească, Şcoala “Sf. Ier. Nicolae” Arad. 

06 .04.19 -  “Plantăm fapte bune” - atelier de plantare de copaci în localitateta Fântânele în colaborare cu 
ONG- ul “ Plantăm fapte bune în România”. 

13 .04.19 - Atelierul vesel “Hărnicia aduce bucuria”- în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh 
Nicolae”Arad. 

15.04 –  19.04 19  Săptămâna altfel : 

     Luni - ,,Ziua bunicilor” :  

.prepararea prajiturilor într-o activitate coordonata de bunica - Cornea Elena 

     Marţi –  ,,Prietenii naturii” : 

      Iesire la Complexul ”Lunca Muresului”:  - 

     - atelier de producere a cernelii 

.traseu turistic, pentru observarea speciilor de plante și animale 

   Miercuri  –  ,,La pas prin țara bricolajului”  

.„De Pasti” - bricolaj 

.„Cum circulam?” - activitate pe teme de circulatie 

   Joi  –  ,,Comorile din Tara Banatului”   



 

 

Excursie la Timisoara, cu urmatoarele obiective de vizitat: 

.Catedrala Mitropolitana 

.Muzeul Satului Bănăţean 

.Grădina Zoologica  

   Vineri –  ”In lumea copilariei” 

.Jocuri și jucarii – jocuri distractive 

.Firma „Perring Point” din Timişoara,  a făcut o donaţie de produse de igienă pentru elevii şcolii, în 

cadrul proiectului lor, „ Igiena – mama sănătăţii”. 

  17 – 19.05.19 – Festivalul de Arta Povestirii „ Ţara mea de poveste”  

 Conferinţa „Basmele de ieri şi copiii de mâine” - invitat Leon Magdan , la Parohia 
Grădişte I, Arad 

 Atelier de poveşti cu povestitorul Leon magdan – sala Ludoteca, Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru D. Xenopol” Arad 

 Festivalul - concurs – secţiunile arta povestirii şi dramatizări –  la Teatrul de Marionete 

 Spectacolul de încheiere „ Ţara-i plină de poveşti” - cu povestitorul Leon Magdan, Trupa 
de teatru a şcolii „ Cireşarii” şi premierea participanţilor la concurs- la Teatrul de 
Marionete. 

07.06.19 – Atelier „ Scrisul pe axa timpului” cu clasa a II a - Muzeul de Istorie, Arad, coord. prof. 
Cristina Opreanu. 

11.06.19 – Festivitatea de încheiere a clasei a II a „Brâncovenii” - picnic în familie „ Cu şcoala la 
pădure” la Pădurea Ceala „Parcul Natural Lunca Mureşului”, Arad. 

13.06.19 - Festivitatea de încheiere a claselor pregătitoare „ Ardelenii” şi clasa întâi „ 
Năsăudenii” -  

  în sala Românească,  la Școala ”Sf. Ierarh Nicolae”Arad. 

 

                                                                     



 

 

                                                

                                                                  Responsabil comisie,  

                                                                       Popan Giorgiana Elena 

 

 

                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


