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Propunători: 
Comisia de imagine 
Prof. înv. primar Rădulescu Renata clasa a II-a B 
Prof. înv. primar Răileanu Gabriela clasa I C 
Prof. înv. primar Ghiban Ioana clasa CP C 
Prof. înv. primar  Vasiliev Raluca clasa a IV-a D 

 
 
 

PARTICIPANȚI: 

1. Prof. înv primar Șchiopan Georgiana clasa I A 
2. Prof. înv primar Rădulescu Ingrid clasa I B 
3. Prof. înv. primar Răileanu Gabriela clasa I C 
4. Prof. înv. primar Dragoș Mirela clasa I D 
5. Prof. înv. primar Bobârnac Ramona clasa a II-a A 
6. Prof. înv. primar Asmarandei Lucica clasa a II-a D 
7. Prof. înv. primar  Rusu Elena clasa a III-a A 
8. Prof. înv. primar  Ninulescu Mihaela clasa a III-a B 
9.  Prof. înv. primar  Enuță Primavera clasa a III-a C 
10. Prof. înv. primar Selicean Gina clasa a III-a D 
11 Prof. înv. primar  Tudor Aurelia clasa a III-a E 
12. Prof. înv. primar  Cheleșu Eleonora clasa a IV-a A 
13. Prof. înv. primar  Popescu Mihaela clasa a IV-a C 
14. Prof. înv. primar  Mirică Elena clasa a IV-a E 
15. Prof. înv. primar  Cioc Mariana clasa CP A 
16. Prof. înv. primar Grosu Catrinel-clasa CP B  

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

1. DENUMIREA ACTIVITĂTII : 
                        

            ZIUA  ŞCOLII NR. 29 MIHAI VITEAZUL CONSTANŢA 

 

2. ARGUMENT 

Şcoala este locul în care, copil fiind, dobândim uzanţe, cunoştinţe, un 

modus vivendi care îşi va pune mai mult sau mai puţin amprenta pe toatǎ 

viaţa şi activitatea noastrǎ ulterioarǎ, locul unde învǎţǎm sǎ ÎNVǍŢǍM, sǎ 

trǎim şi sǎ iubim, sǎ-i iubim pe cei ce ne sunt mentori, pe înaintaşi, cultura 

şi progresul. 

         Istoric  

        Datorită creşterii populaţiei şcolare, în cartierul Tomis Nord  a fost 

înfiinţată în anul 1968, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 29.  

      Forma de învăţământ este de zi, cuprinzând  ciclul primar şi gimnazial, 

iar în perioada 1972/1974 aici au funcţionat clasele a IX-a şi a X-a. În anul 

1976 s-a construit sala de educaţie fizică şi s-a amenajat baza sportivă în 

aer liber. 

       Începând cu anul şcolar 2005-2006, instituţia îşi schimbă denumirea în 

Şcoala cu clasele I-VIII ”Mihai Viteazul”, fiind patronată de “Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil “, conform Deciziei nr. 47523 din 31.08.2005. 

Prezentă în peisajul constănţean de 50 de ani, s-a remarcat în mod constant 

prin modul în care a contribuit la instruirea şi educarea tinerilor şi creşterea 

prestigiului şcolii româneşti, prin generaţiile de elevi care şi-au desăvârşit 

aici  personalitatea. În şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea peste 1000 

de elevi şi în jur de 50 cadre didactice. În ultimii ani, şcoala s-a remarcat 

prin rezultatele deosebite obţinute de elevii noştri la olimpiadele şi 

concursurile şcolare, atât pe plan judeţean, cât şi naţional. An de an, şcoala 

se situează în primele cinci  la nivel judeţean, fiind o şcoală deschisă şi 

oferind şanse egale tuturor elevilor, nu numai celor care ating performanţa.          

        Din anul școlar 2012-2013, școala are titulatura de ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 29 ,, MIHAI VITEAZUL”.  

 

3. SCOP: cunoaşterea, conştientizarea şi promovarea rolului şcolii şi al educaţiei. 

4. OBIECTIVE: 

 promovarea şcolii ca fiind locul în care învǎţǎm sǎ ÎNVǍŢǍM, sǎ trǎim şi 

sǎ iubim şi nu un simplu loc în care ne petrecem 5-6 ore pe zi; 

 omagierea personalitǎţii lui Mihai Viteazul; 

 popularizarea în rândul comunitǎţii locale a aptitudinilor şi abilitǎţilor 

dobândite de elevi în şcoalǎ ; 

 popularizarea şcolii la nivelul oraşului ; 

 



 

5. GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor ciclului primar  
 
 

6. LOCUL DESFĂŞURĂRII: săli  de clasă, curtea școlii, diverse instituții, 

locuri de agrement 
 

 

7. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 29 Mai 2019 

 
8.DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT: 
 

 Limba şi literatura română 

 Muzică şi mişcare 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 

 Educație fizică 

 
 

9. METODE DE EVALUARE: 
 

 Expozitie cu lucrările elevilor;  
 Realizarea unui film/ colaj foto cu secvente din activitatea derulată; 

 Postări pe site-ul școlii, revista școlii, Facebook-ul școlii; 
 
 
 

10. MATERIALE, RESURSE: 
 
 

Resurse umane:  
 elevii claselor ciclului primar 

 cadre didactice-părinţi, invitați   
 
 
 

11. POPULARIZAREA  PROIECTULUI: 
 

 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor 

 Publicarea proiectului pe site-ul şcolii. 

 Realizarea unui film/ colaj foto si promovarea activităților pe site-ul şcolii 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR : 

1. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE- Viitorul bun cetățean 

 Vizită la Academia Navală  

-Prof. înv. primar Răileanu Gabriela clasa I C 

-Prof. Inv. Primar Bobârnac Ramona clasa a II-a A 

 Vizită la Centrul de Scafandri 

-Prof. Ninulescu Mihaela- clasa a III-a B 

 Activitate în parteneriat cu Universitatea ,,Ovidius” 

-Prof. înv. primar Rusu Elena-clasa a III-a A 

 Pe urmele strămoșilor 

-Prof. înv. primar Dragoș Mirela-clasa  I D 

 Vizitarea Tipografiei Muntenia 

-Prof.înv. primar Rădulescu Ingrid-clasa I B 

 Muzeul Simțurilor 

-Prof. Popescu Mihaela-clasa a IV-a C 

 

2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE-Micul artist 

 Activități de creație artistică în colaborare cu Muzeul de Artă 

Populară  

-Prof. înv. primar Enuță Primavera- clasa a III-a C 

 Descoperă România-concurs de geografie, faza județeană 

-Prof.înv. primar Vasiliev Raluca-clasa a IV-a D 

 Desene pe asfalt 

-Prof. înv. primar Șchiopan Georgiana-clasa I A 

 



 

-Prof. înv. Primar Asmarandei Lucica-clasa a II-a D 

 Expoziție cu desene realizate în Paint ,,Școala noastră” 

-Prof. înv. primar Mirică Elena-clsa a IV-a E 

 

3. ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE ORIENTARE 

 Karting în curtea școlii 

-Prof. înv primar Cioc Mariana-clasa CP A 

-Prof. Negrilă Mariana-clasa a II-a C 

-Prof. înv . primar Grosu Catrinel-clasa CP C 

 Ștafete și jocuri sportive în curtea școlii 

-Prof. înv. Primar Ghiban Ioana- clasa CP C 

 Micul cercetaș 

-Prof. înv. primar Selicean Gina-clasa a III-a D 

-Prof. înv. primar Cheleșu Eleonora-clasa a IV-a A 

 

4. ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 

 Un zâmbet pentru bunicii noștri-activitate la Azilul de 

bătrâni 

-Prof. înv. primar Rădulescu Renata-clasa a II-a B 

 

5. ACTIVITĂȚI DE DIVERTISMENT 

 Aventura Park Neptun 

-Prof. înv. primar Tudor Aurelia-clasa a III-a E 

 

 



 

CAPSULA TIMPULUI 

    Fiecare clasă va așterne pe hârtie gânduri, speranțe, 

idei, așteptări și toate vor fi puse într-o cutie intitulată 

sugestiv ,,Capsula Timpului”.  

   Aceasta va fi așezată într-un loc special în școală și va 

fi deschisă peste un deceniu.  

 


