La Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 8 Suceava

Expoziţia „Atelierele copilăriei”, în prag de
Crăciun
de Magda AXON, |21.12.2011|

> Elevii şi preşcolarii sunt invitaţi să admire figurine de lut de inspiraţie religioasă, icoane pe lemn
şi măşti tradiţionale din Bucovina
O expoziţie cu figurine din lut de inspiraţie religioasă, icoane pe lemn şi măşti tradiţionale din
Bucovina realizate de elevii din învăţământul primar de la Şcoala Generală Nr. 8 Suceava, în cadrul
„Atelierelor copilăriei”, a fost lansată vineri, fiind dedicată Sărbătorii Crăciunului.
Lucrările au fost realizate în acest semestru, sub coordonarea prof. Maria Ştirbu, artist plastic, prof.
Oana Guriţă şi a cadrelor didactice implicate în proiectul „Atelierele copilăriei”.
Potrivit informaţiilor prof. Greta Airinei, Lenuţa Movileanu şi înv. Lăcrămioara Clucerescu, de la
şcoala menţionată, evenimentul a fost marcat de vizita cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
de la Căminul cu Program Prelungit „Gulliver”, Grădiniţa Nr. 5, Grădiniţa „Sfântul Ioan” Suceava,
Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 7 „ABC”, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4, Grădiniţa
Şcheia, Grădiniţa din Obcini şi Grădiniţa „Dumbrava Minunată”.
La manifestare, directorul şcolii, prof. Carmen Sima, a mulţumit cadrelor didactice din învăţământul
preşcolar pentru „promovarea imaginii pozitive a şcolii în comunitate, pentru nivelul de
performanţă atins în pregătirea preşcolarilor, precum şi calitatea parteneriatului dintre învăţământul
preşcolar şi primar în formarea şi educarea acestor copii”, ne-a declarat prof. Greta Airinei. De
asemenea, directoarea Carmen Sima a înmânat educatoarelor prezente scrisori de mulţumire pentru
„buna colaborare care există între unităţile de învăţământ, pentru buna pregătire a preşcolarilor,
viitori şcolari ai unităţii noastre”.
Cadrele didactice de la Şcoala cu Casele I-VIII Nr. 8 Suceava au demarat, la începutul acestui an
şcolar, proiectul „Atelierele copilăriei”, prin care elevii claselor I-IV au avut posibilitatea să opteze
pentru unul din atelierele de pictură, teatru, muzică, limba engleză prin cântec şi joc, artă decorativă
etc. „Prin intermediul acestor activităţi extracurriculare, care se desfăşoară după orele de curs, se
încearcă ca fiecare copil să fie valorizat, să lucreze ceea ce-i place, descoperind-le încă de la această
vârstă fragedă aptitudinile şi pasiunile”, au mai spus organizatorii evenimen

