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3 ANI DE HUB
EDUCAȚIONAL

 

Ne-am cunoscut, timid, în vara
lui 2018 la Sucutard pentru niște
ateliere tematice, punând bazele
unei povești frumoase despre
dezvoltare, educație și
autodescoperire.

În cadrul proiectului Măsuri
integrate pentru comunități
marginalizate din Câmpia
Transilvaniei, săptămânal, timp de
3 ani copiii din Comuna Geaca au
beneficiat de un program de
activități extracurriculare. 



Vara aceea am participat împreună la
ateliere de reciclare creativă și
înțelegerea emoțiilor

dar și șezători de meșteșuguri
tradiționale



Micul prinț spune: ”Timpul petrecut cu floarea ta a fost cel
care a făcut-o atât de importantă.”

 
 



ÎNCEPÂND CU OCTOMBRIE LOCUL NOSTRU DE ÎNTÂLNIRE A
FOST ȘCOALA

Din toamnă călătoria a intrat pe un drum al cunoașterii, descoperirii, al provocărilor,
al abilităților neștiute și al poveștilor care ne fac să creștem.



Prin joacă și multă creativitate am învățat multe lucruri despre corpul
uman și despre cum funcționează el.



Și pentru că bucuria e mai mare atunci când e împărtășită și cu alții, ne-am
implicat în organizarea Sărbătorii Centenarului 2018 confecționând
decorațiuni pentru festivitare.



Luna Decembrie are magia ei deosebită de sărbătoare și ne-am bucurat
intens de ea



2019



Am început anul cu o imagine sinceră în ”Oglinda Încrederii în
mine” care să ne dea încredere pentru întreg anul!



Ce este mai frumos decât prietenia și munca în echipă?!



ATELIER DE ÎNCONDEIAT OUĂ DE PAȘTE

A zis cineva că nu avem voie să băgăm mâna în vopsea? 



Lumea magică a poveștilor care ne presară praf
fermecat peste imaginație!



Vara este mai frumoasă când o petrecem împreună



2019-2020 UN NOU AN ȘCOLAR, 
OARE CARE VA FI URMĂTOAREA MIȘCARE?



Prima mutare, ne reconectăm
după vacanță, ne reamintim 

Următoarea mutare, ne
apucăm să creăm!



EXPERIENȚE NOI!
Natura este cel mai bun profesor și cel mai bun aliat în experiețe
de învățare



ÎNVĂȚĂM CU
FIECARE ZI CE
TRECE ȘI DIN

DIVERSE
CONTEXTE

ÎNVĂȚĂM SĂ
FIM CETĂȚENI
RESPONSABILI



IMAGINAȚIA DĂ
NAȘTERE

ATÂTOR NOI
POSIBILITĂȚI

IAR NOUĂ
EXPERIENȚELE
NOI NE PLAC!



E CAZUL SĂ NE APUCĂM DE LUCRURI SERIOASE!
Facem un Târg de Crăciun caritabil!



 
ȘI IMPLICĂM CELE 2 ȘCOLI DIN COMUNĂ

Pentru organizarea târgului s-au implicat toți copiii care au
dorit atât din Școala din Geaca cât și cei din Școala din

Sucutard



Impactul a fost pe măsura
implicării, 

nesperat de mare!



2020 CE NE VA MAI ADUCE!?



Multe provocări din care să învățăm
și să devenim mai puternici



UN ÎNCEPUT MULT AȘTEPTAT
Din Ianuarie 2019 a început programul extracurricular și cu elevii din

clasele gimnaziale



MUNCA ÎN ECHIPĂ NE-A FASCINAT DE LA ÎNCEPUT
Dorința de implicare și libertatea ideilor ne-au deschis aripile si am visat

frumos la proiecte comunitare și la transformarea școlii



Descoperim că
învățarea se poate
face și altfel și că
împreună suntem

mai buni



Într-o zi de martie
realitatea s-a

schimbat și lucrurile
nu au mai putut fi
la fel, dar nu ne

dăm bătuți! 



Cu fiecare zi învățăm să ne readaptăm și să devenim din ce în ce
mai rezilieți, astfel încât educația să fie cât mai de calitate



SUNTEM
ÎMPREUNĂ ȘI
VOM PROFITA

DE FIECARE
MINUT

 



Rămânem ambițioși și vrem
să transmitem un mesaj

tuturor. 
ȘCOALA ESTE

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ!



Mândria din ochii copiilor în
momentul prezentării a fost

nemărginită.
Culoarul pe care am pornit va

rămâne deschis, iar experiențele
trăite vor rămâne ”combustibil”

pentru o viață!



REVISTĂ REALIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI 
”MĂSURI INTEGRATE PENTRU COMUNITĂȚI MARGINALIZATE 

DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI”.
PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN


