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Cuprins: 

-Istoricul Zilei 

Profesorului   

- ,, Profesorul- 

semănător de lumină. „ 

- Autodirijarea. 

- Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de 

ființe umane. 

- Viața sportivă 

- Ședința cu părinții.  

Istoricul Zilei Profesorului 

În mai multe țări, Zilele profesorilor sunt 

destinate a fi zile speciale de apreciere a 

cadrelor didactice. Unele dintre ele sunt 

sărbătorite la sfârșitul săptămânii, în timp 

ce altele sunt celebrate în timpul zilelor 

lucrătoare. Ziua Profesorului a început să 

fie sărbătorită în anul 1965. Data nu era 

stabilă, sărbătoarea se desfășura prima 

duminică din octombrie. 

În 1994 dupa recomandarea UNESCO 

Guvernul Republicii  Moldova a hotărât ca 

Ziua Profesorului să se sărbătoreasca pe 5 

octombrie. 

Zilele Profesorului în alte țări 

Australia-ultima duminică 

din octombrie 

Canada- 5 octombrie 

China -28 octombrie 

Egipt – 28 februarie 

Ungaria – prima duminică 

din iunie 

 

India- 5 septembrie 

Republica Moldova – 5 

octombrie 

Rusia – 5 octombrie 

România – 5 octombrie 

Arabia Saudită- 28 

februarie 

Singapore- 1 septembrie 

SUA- ziua de Marţi din 

prima săptămână întreagă 

din luna mai 

 Spania-29 ianuarie 

Polonia – 14 octombrie 

Peru- 6 iulie 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua de 2 octombrie a fost una 

deosebită pentru colectivul profesoral și 

elevi ai Colegiului Agroindustrial din 

satul Grinăuți.  

A fost una dintre cele mai importante 

zile ale anului, atunci când noi, elevii, 

felicităm îndrumătorii vieții noastre - a 

iubiților noștri profesori. 

    În cClegiu responsabilitatea față de 

această sărbătoare a fost foarte serioasă. 

Consiliul de elevi și grupele organizato- 

Profesorul-semănător de lumină.  

 

rice – TAP-4 (Zaharco Nelea), TPOA-

2(Alaiba Victoria) au pregătit activitatea 

extradidactică cu genericul: „ Profesorii-

semănători de lumină ” desfășurată în sala 

de lectură a Colegiului.  

    A fost organizat un concert la care au luat 

parte colegii noștri, venind fiecare cu al său 

mesaj de felicitare pentru profesori. 

    În această zi profesorii s-au simțit mai 

relaxați și foarte bine! În ziua de 3 

octombrie  orele au fost  

 conduse de colectivul profesoral al 

elevilor. Astfel s-a simțit atmosfera de 

sărbătoare atât pentru profesori, cât și 

pentru elevi. 

   Sincere felicitări celor ce dăscălesc 

vlăstarii omenirii! 

Damian Renata, gr.TPOA-2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Felicitări! 

Această zi este o ocazie deosebită 

să vă aducem cele mai sincere și 

frumoase urări de bine, sănătate, 

prosperitate Dumnevoastră care 

sunteți atât de dragi pentru fiecare 

dintre noi. Vă aducem cuvinte de 

mulțumire pentru munca imensă pe 

care o depuneți pentru noi. Chiar 

de v-am greșit uneori sau poate 

chiar mereu și chiar dacă am fost 

neatenți la ore, vă rugăm să ne 

iertați. Vă mulțumim din suflet că 

ne încurajați și  aveți atâta răbdare 

cu noi. Vă mulțumim! 

Galușca Anastasia, eleva gr.TAP-4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Autodirijarea 

La data de 3 octombrie în 

Colegiul Agroindustrial    

„ Gheorghe Răducan” din 

s. Grinăuți s-a desfâșurat 

ziua de autodirijare cu 

prilejul sărbătoririi Zilei 

Profesorului. 

    Noul colectiv de profe-

sori au condus orele la 

nivel, fiind interesați și 

responsabili față de funcția 

temporar propusă. 

    Profesorii-elevi au fost 

mulțumiți de 

responsabilitatea primită 

 în perioada dată, elevii 

simțîndu-se și ei mai 

liberi. 

    De ore au rămas mulțu-

miți atât elevii, cât și 

profesorii, dar „Este 

foarte obositor să fii 

profesor”, au menționat 

unii colegi, astfel câtă 

muncă depun dascălii 

nostri pentru a ne îndrepta 

spre calea cea dreaptă. 

Mulțumim pentru trudă! 

Colectivul Profesoral în 

acea zi a fost condus 

de  Ganea Dumitru (gr. 

TAP-4) care a deținut 

funcția de director al Co-

legiului, Bucarciuc E. (gr. 

TPOA-4) – director 

adjunct. Elevii au fost 

aleși de profesori la 

discipline conform 

orarului. 

   Ganea Dumitru, elev  

al gr. TAP-4 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 
 

Participarea instituției la expoziția 

organizată la Moldexpo în cadrul 

Proiectului Uniunii Europene: 

Dezvoltarea zonelor rurale în 

RM.  16-16-18 octombrie 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 18-25 octombrie anul curent s-a desfășurat Campania 

Națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane.  

Secvențe din timpul desfășurării activităților realizate .  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Viața sportivă 

 
 

 

LA DATA DE 17 OCTOMBRIE 2019, COLEGIUL AGROINDUSTRIAL  

,, GHEORGHE RĂDUCAN” A PARTICIPAT LA TURNEUL DE MINI-FOTBAL      

,, LIGA STUDENȚEASCĂ ” , ETAPA REGIONALĂ – NORD ÎN OR. OCNIȚA LA 

COMPLEXUL SPORTIV ,,OLIMP”. 

ECHIPA A PRIMIT CADOURI DIN PARTEA FEDERAȚIEI MOLDOVENEȘTI DE 

FOTBAL. 



 

 

 

 

 

 

 

La data de 31 octombrie 2019, ora12:00  a avut loc şedinţa cu părinţii 

elevilor. La ședință s-au prezentat părinții elevilor unde s-a adus la 

cunoștință ordinea de zi: 

1. Analiza succintă a activității grupei ; 

1. Disciplina respectată de către elevi; 

2. Nivelul însuşitei; 

3. Modul de trai în cămin, alimentaţia elevilor; 

4. Diverse. 

Mai întâi părinţii au fost familiarizaţi de către diriginţi cu notele obţinute 

de către elevi pe parcursul a 2 luni, cu nivelul frecvenţei în grupă,  disciplina 

elevilor, problemele elevilor – locătari ai căminului.  A fost adus la 

cunoştinta părinţilor orarul lecţiilor, a sunetelor, a disciplinelor facultative, 

a cercucilor şi a secţiilor sportive, pentru ca părinţii să cunoasca intervalul 

de timp a aflării copilului la Colegiu. Au fost discutate profund activitățile 

zilnice. 

Frecvenţa zilnică la ore rămâne a  fi cea mai importantă, dat fiind faptul 

că unii elevi îşi permit să absenteze nemotivat de la ore, neanunţând nici 

dirigintele, nici managerul grupei. 

Fiind anunţaţi despre toate problemele sus-numite, părinţii au fost 

întrutoate de acord cu dirigintele grupei,  susţinând ideea că între Colegiu şi 

părinţi trebuie să fie o colaborare mai strânsă şi că toţi trebuie sa avem 

cerinţe unice faţă de elevi. 

Reieşind din cele expuse, s-a decis: 

- O conlucrare strânsă dintre părinţi, diriginţi şi administraţie. 

- Fiecare părinte să acorde o atenţie deosebită comportamentului 

copilului. 

- Verificarea zilnică a  reuşitei şi frecvenţei elevilor. 

 

 


