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,,ÎNVǍŢ ÎN CLASǍ ŞI DINCOLO DE HOTARELE EI!”
- masǎ rotundǎ desfǎşuratǎ la nivel judeţean -

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova a organizat şi desfăşurat activitatea
metodică ,,Învǎţ în clasǎ şi dincolo de hotarele ei!” în data de 18.01.2014.
Scopul acesteia (promovarea unor exemple de bună practică în pregătirea şi
desfăşurarea activităţilor educative în vederea cunoaşterii elevilor, educării şi formării lor
complete) şi modul de abordare a subiectului au atras un număr de 80 de cadre didactice
care au participat atât pentru a împărtăşi din propria experienţă cât şi pentru a afla alte
puncte de vedere referitoare la faptul că învăţarea curriculară și extracurriculară reprezintă o
complementaritate necesară formării unei personalităţi complexe, autonome și creative a
elevului, capabil să se adapteze unei societăţi în schimbare.
Astfel au fost promovate atitudini pozitive, demersuri inovatoare, purtătoare de
valenţe noi, europene, privind problemele actuale ale educaţiei contemporane în general şi
desfăşurarea activităţilor extracurriculare în special, atât la învǎţǎmântul preşcolar, primar,
gimnazial dar şi liceal.
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Au fost prezentate activităţi precum:
● COPIII DESCOPERĂ ŞI PROTEJEAZĂ NATURA
● VIITOR SĂNĂTOS PENTRU OM ȘI PLANETĂ
● PE URMELE LUI EMINESCU
● CĂRŢILE – PRIETENI RECI DAR SIGURI
● SĂ ÎNVĂŢĂM PRIN LECTURĂ
● ORAŞUL ESTE CASA NOASTRĂ PLINĂ DE COMORI!

Activitatea a constituit un real schimb de experienţă, indiferent de vârstă, religie,
domiciliu, şcoală. Copiii sunt copii, iar dascălii împreună cu părinţii trebuie să vegheze asupra
formării lor, să pună bazele valorilor şi atitudinilor pe care vrem să le cultivăm şi să le găsim
apoi în oamenii mari de mâine.
Întocmit,
Profesor metodist Rodica Codoban

