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Final de proiect Erasmus+

La Şcoala Al. Davila, elevii au o grădină
sălbatică pentru lecţiile de ştiinţe

Joi, 17 martie, la Şcoala Gimnazială „Alexandru
Davila” din Piteşti a avut loc conferinţa de închidere
a proiectului Erasmus+ „WILD! The Wild Garden for
Learning and Development”, proiect derulat pe parcursul
a doi ani şi jumătate, în care sunt parteneri Universitatea
din Piteşti, precum şi instituţii de învăţământ din Italia,
Portugalia şi Polonia. Acest proiect dezvoltă o metodologie și instrumente didactice bazate pe grădina naturală,
un loc în care elevii să experimenteze, să observe și să
cunoască îndeaproape mecanismele care reglementează
ecosistemele naturale care pot fi recreate în spațiile școlare mai mici. Aşa a apărut, în curtea Şcolii „Alexandru
Davila”, grădina sălbatică, un spaţiu de recreere şi de învăţare, creat cu ajutorul elevilor pentru elevi, un „laborator
viu” unde aceştia să poată observa direct plante, animale, precum şi relaţiile existente între vieţuitoare, unde să

poată realiza lucrări practice şi experimente. Pe parcursul
perioadei de implementare a proiectului, copiii au fost
implicaţi în diverse activităţi, de la sădirea plantelor ce
urmau să fie răsădite în grădina sălbatică, până la construirea căsuţelor şi hrănitoarelor pentru păsărele, de la
lecţii de observare până la realizarea unui ierbar.
În cadrul conferinţei de săptămâna trecută, echipa
de proiect - formată din profesorii Florentina Tudorache,
Loredana Olteanu, Ana Maria Pop şi Floarea Stancu de
la Şcoala „Al. Davila” şi conf. univ. dr. Adriana Lazăr şi
lect. univ. dr. Luiza Sârbu din partea UPit - a prezentat rezultatele obţinute, constând în elaborarea a două ghiduri
disponibile tuturor profesorilor, precum şi a unui set de
resurse deschise dedicat utilizării de către studenți și profesori, care oferă o serie de instrumente utile pentru gestionarea întâlnirilor în clasă și în aer liber. Prin conectarea
la pagina web a proiectului (www.wildgardenschool.eu),
toţi profesorii din cele patru ţări implicate pot accesa orice secțiune dorită şi pot profita de o serie de conținuturi
multimedia utile pentru organizarea activităților, disponibile atât în limba română, cât şi în engleză, italiană şi
poloneză. De asemenea, profesorii implicaţi în proiect
- Alina Ionescu, Georgica Voicu, Cristina Morlova, Claudia Mucete, Gabriela Bădulescu, Nadia Ciochină, Cristina Tomacu şi Simona Gavan - au prezentat colegilor
de la alte şcoli, invitaţi la conferinţă, aspecte din cadrul
activităţilor derulate cu elevii. Acesta este cel de-al treilea
proiect Erasmus+ derulat şi finalizat la Şcoala Gimnazială
„Alexandru Davila” Piteşti în ultimii ani.
(Nadia Ciochină)

Ai carte, împarte!

„COLȚUL DE LECTURĂ” A FOST
DEJA AMENAJAT ÎN TREI ȘCOLI

Prima mini-bibliotecă din cadrul proiectului de voluntariat inițiat de
Casa Corpului Didactic Argeș, „Colțul de lectură”, a fost amenajată la Școa„Cărțile sunt
la Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Pitești – Structura Nr.1. Săptămâna
trecută, conducerea CCD Argeș, alături de inspectorul școlar general Ali- felul oamenilor
na Manea și alți profesori și directori inimoși din școlile piteștene au mers de a avea aripi
cu cărți atractive, adresate tuturor nivelurilor de învățământ, în alte unități
școlare. Astfel, acum „Colțul de lectură” se regăsește și în Liceului Tehnoloca îngerii” –
gic Nr. 1 Mărăcineni. Elevii au fost extrem de încântați să primească în dar
Andrei
Pleșu
cărți pe care le vor putea lectura pentru a deschide porțile imaginației către
povești minunate și pentru a afla informații noi. „Prin acțiunile de donație
de carte ne dorim să stimulăm interesul copiilor pentru lectură, să punem umărul la îmbogățirea
fondului de carte din școli, să sensibilizăm comunitatea școlară privind importanța cărții în viața
copiilor. Profesorii din școala beneficiară au nobila misiune de a duce mai departe demersul nostru
prin realizarea unor activități constante care să aducă bucurie și să deschidă aripi spre cunoaștere
copiilor. Vom continua acțiunile și în alte școli din județul Argeș.”, a anunțat CCD Argeș, organizatorul acestei acțiuni, care a solidarizat profesori și elevi, dornici să ofere cărți în dar. 
(B.O.)

CALITATE. COMPETENŢĂ. PROFESIONALISM.
SEDIUL CENTRAL - PITEŞTI
Strada Obor Nr. 2
Telefon: 0248.223.881; 0729.884.000
E-mail: hidroarges@hidroarges.ro
Web: www.hidroarges.ro

CÂMPULUNG MUSCEL
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 15A
Telefon: 0729.884.038; 0729.884.039

TOP RECOMANDĂRI servicii medicale în Argeş
Servicii ginecologie

Dr. Buzatu-Mihaescu Marcel
PLANNING FAMILIAL
MONITORIZAREA SARCINII

CEL MAI NOU ȘI MODERN
BLOC OPERATOR

PROGRAMARI: 0248 255 557

www. doctorgeorgescu.ro
Str. Trivale nr. 78 bis
Telefon programari:

Email: contact@ortogynoana.ro
Pitesti, Str. Gheorghe Doja 50-52

CLINICA STOMATOLOGICĂ DR. COSTACHE
Servicii complete, profesioniste, inovative
și de calitate în stomatologie si estetică dentară
• Stomatologie • Protetica • Cosmetica dentara
• Chirurgie și implantologie
• Pedodontie • Parodontologie • Profilaxie
ECHIPE MEDICALE AFLATE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
24/24H, 7/7 ZILE PRIN SERVICIUL DE URGENTA AL CABINETULUI
Pitești, Piața Muntenia nr. 1 Telefon: 0248 222 667

n Conducte magistrale de transport
produse petroliere si gaze;
n Sisteme de conducte din otel;
n Statii compresoare gaze
n Parcuri petroliere;
n Estacade si confectii metalice

n Productie proprie: mixturi asfaltice, borduri, dale,
confectii metalice, fundatii unitati pompare.

n Executie linii si instalatii electrice
n Produse injectie mase plastice

COSTEŞTI
Strada Industries FN
Telefon: 0729.884.036

Betoane de clasă:
C2,8/3,5 - C35/45
Betoane rutiere
Balast stabilizat
Servicii pompare şi transport
Capacităţi producţie 350mc/oră

ECOGRAFII SARCINA 3D/4D

n Drumuri din mixturi asfaltice, beton de ciment
si macadam;
n Poduri si consolidari de maluri;
n Platforme din pavele si dale din beton;
n Lucrari de asfaltare cu trotuare si borduri;
n Redari in circuitul agricol si consolidari de teren.

0248.210.285

Staţie de betoane
Staţie de asfalt
NOU
BENZINĂRIE

CHIRURGIE
l Chirurgie ambulatorie
l Ecografie
l Endoscopie digestivă
l Consultații, diagnostic și tratament
chirurgical pre și post spitalicesc
OFTALMOLOGIE
l Chirurgia cataractei prin facoemulsificare
l Implante de cristalin de ultimă generație
l Tratamente laser pentru retinopatii și glaucom
l Tomografie și ecografie oculară
l Refractometrie și perimetrie computerizată

FARMACIA
EVA
farmacia care te menține sănătos și frumos

Pitesti,
str. Unirii Nr. 5.
0248/215577

OFERTA VERII
Vă aștepăm cu
o gamă largă de
produse destinate
protecției solare
Locațiile noastre: n Eva 1 Centru n Eva 2 Gavana n Eva 3 Tudor
Vladimirescu n Eva 4 Trivale complex 1 n Eva 5 Sfanta Vineri

Curtea de Argeş, strada Albeşti nr 19
Tel. 0730 126 619

