PROIECT EDUCAŢIONAL ARTISTIC

„P A Ş I S P R E P E R F O R M A N Ţ Ă”

„ Din trecut, in prezent - pas cu pas spre competitia viitorului !”

Proiectul “Paşi spre performanţă” , corolar a zeci de programe educative desfăşurate în
timp, va reuni variate activităţi din intervalul ianuarie – iunie 2012 într-un eveniment final
omagial în perioada 6 - 9 iunie 2012, când marcăm împlinirea a 120 de ani de la semnarea
actului de constituire a şcolii noastre.
Acţiunile grupurilor ţintă (“Scriitorii”,”Artiştii”, “Sportivii”, “Cadrele didactice”,
“Părinţii”, “Eminenţii” şi sponsorii), care urmăresc să pună în lumină valori autentice, eforturi
notabile ale altor generaţii şi dorinţa actualilor elevi de a atinge performanţe, presupun o
participare activă şi creativă a copiilor,a absolvenţilor din alte promoţii, a adulţilor din diferite
domenii, care au frecventat cursurile Şcolii Nr.1 , ale Scolii Nr. 151, a membrilor comunităţii.
De aceea vă invităm să cunoaşteţi proiectul, să exprimaţi opinii în legătură cu aspecte de interes
pentru Dumneavoastră, să vă implicaţi într-un grup ţintă şi să ne sprijiniţi în direcţia realizării
unor materiale.
Scopul proiectului:
Proiectul are drept scop formarea personalităţii elevilor pe dimensiuni valorice autentice
orientate către succes şi marcarea prin activităţi artistice a împlinirii a 120 de ani de la înfiinţarea
şcolii.
Obiective:
•

Recuperarea unor elemente de tradiţie care particularizează etosul şcolii.

•

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă.

•

Stimularea creativităţii şi a aptitudinilor elevilor prin activităţi variate de
documentare, redactare, tehnice, artistice şi sportive.

•

Formarea unei conduite de succes prin relaţionarea cu colegi merituoşi şi cu foşti
elevi ai şcolii cu rezultate notabile în variate domenii.

•

Familiarizarea cu mai multe forme de artă.

Activităţi principale:
•
•
•
•
•
•

Redactarea unor capitole din monografia şcolii
Pregătirea revistei „Clip” a şcolii
Workshop-uri ale elevilor pe arii de interes
Antrenamente sportive si artistice
Turneul „volei-vozilor”
Gala premiilor de excelenta / Spectacol omagial

Prin intermediul reţelelor de socializare şi al site-ului sperăm să ne redescoperim în
lumina bucuriei de a ne declara satisfacţia apartenenţei la o entitate de prestigiu - Şcoala cu
Clasele I-VIII Nr.1 “Sfinţii Voievozi”, Sector 1, Bucureşti, care a primit in 2010, din partea
Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului, Trofeul “SCOALA EUROPEANA”.
Suntem convinşi că manifestarea aniversară şi produsele finale ale activităţii echipelor de
lucru vor stârni interesul şi dorinţa de acţiune a participanţilor de vârste diferite. Vă prezentăm
câtevaelemente din structura proiectului şi, dacă doriţi să fiţi alături de noi, aşteptăm mesaje pe
E-mailul şcolii (sfintiivoievozi@yahoo.com) cu subiectul “paşi spre performanţă”

Asteptam de la toti cei care au poposit o vreme in viata scolii sa ne trimita filme,
fotografii, eseuri si orice alt element care va putea fi adunat intr-o monografie, intr-o
expozitie, intr-o perpetua si fermecatoare amintire.
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