DE ZIUA TA, COPILE EUROPEAN!

Sărbătorită în avans, Ziua Intenaţională a Copilului a fost un moment
de fericire a elevilor Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu şi, cu sprijinul
lor, şi a altor copii, la fel ca ei şi totuşi altfel.
Activităţile recreative dedicate zilei de 1Iunie s-au desfăşurat în curtea
şcolii, vineri, 30 mai 2014, şi au constat în: desene pe asfalt, întreceri
sportive( ştafete, concurs cu role, jocuri distractive). De asemenea, elevii
şcolii noastre au participat la petreceri-surpriză organizate de cadrele
didactice împreună cu părinţii, în cadrul cărora au sărbatorit minunea de a fi
copil.
Ei nu au uitat nici de copiii care nu se pot bucura de această
aniversare, din diferite motive. Astfel, prin donaţiile elevilor şcolii noastre,
cu sprijinul nemijlocit al părinţilor acestora, au fost colectate circa 100 de
pachete, alimente şi jucării, care au fost donate Centrul Scolar de Educatie
Incluziva Sf. Filofteia, Centrul de tip familial “Dumbrava minunată”,
Asociaţiei Părinţilor Copiilor cu Autism Argeş, copiilor aflaţi în dificulate
din şcoala noastră.
Activităţile dedicate zilei de 1 Iunie au continuat sâmbătă, 31 mai
2014, prin desfăşurarea Concursului judeţean de educaţie artistică Copil ca
tine sunt şi eu!, concurs la care au participat şi copii cu CES şi în cadrul
căruia au fost acordate diplome şi mici surprize.
În după amiaza aceleiaşi zile,am desfăşurat o activitate de sprijin
pentru copiii înscrişi în Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism Argeş. Au
participat elevii claselor a II a A şi a V a B, coordonaţi de prof. Sima
Camelia, Fleancu Mariana şi Capragiu Ristea Daniela. Activitatea s-a
desfăşurat în Centru de zi al Asociaţiei şi a constat în desfăşurarea unor
activităţi de socializare în cadrul cărora elevii şcolii noastre au învăţat să
comunice cu semenii lor cu autism.
Mulţumiri tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice care, prin
implicarea lor, au contribuit la succesul acestor activităţi!
Consilier educativ,
Camelia Sima

