Locatia Satu-Nou/
Sc. Gimnaziala Prisacani
Jud. Iasi

Proiect educativ

„SCOALA ALTFEL!”
Profesor: Paduraru Sorina, Paduraru Constantin, Zamfirescu Teodor
Clasele: I, a III-a si a IV-a
Argument:
Programul urmarește implicarea tuturor școlarilor din clasele primare, a parinților, a cadrelor didactice in activități care să
răspundă intereselor si preocupărilor diverse ale copiilor, să pună in valoare talentele si capacitățile acestora in diferite domenii,
stimulandu-se participarea lor la acțiuni variate, imbunătățirea competentelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării
verbale si nonverbale, nivelul creativității prin:
 Procesul de invățare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităților și a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-invătare;
 Stimularea si dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale si a relaționării.
Obiective generale:
 Participarea activă și responsabilă la activitățile comune desfășurate;
 Formarea unor abilități de lucru in echipă;
 Cultivarea unui stil de viată sanatos prin mișcare in aer liber;
 Imbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor in diverse activități comune.
Proiectul urmarește :
 Activități de educație informală si nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;
 Crearea unei motivații optime pentru activitatea extrașcolară;

 Implicarea familiei in activitățile extrașcolare;
 Facilitarea integrării şcolii in comunitate;
 Crearea unor activități compensatorii si recompensatorii stabilind astfel un nivel motivațional ridicat pentru
participarea la activitățile extrașcolare;
 Activități de dobandire a deprinderilor de viața independentă si autonomie personală.
Exercițiile suport de desfășurare a activitaților vor urmări:
 Atitudinile copilului, spontaneitatea si inițiativa (opoziție, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaționare (formulare de intrebări, plictiseala, necooperare, detasare, iritare, tensionare, incordare, plăcere,
participare totaăl ,etc.);
 Adaptarea la situațiile propuse, gradul de cooperare si de atenție;
Grupul ținta:
 școlarii din clasele primare de la Locatia Satu-Nou , Sc. Gimnaziala Prisacani
Persoane implicate in proiect: invățătorii, școlarii, parinții.
Resurse:
temporale: 18-22 aprilie 2016;
materiale: cariț,PPT-uri,xerox,laptop,imprimantă,aparat foto,creioane colorate,coli A4, hartie colorata;
Evaluarea: panouri cu lucrările copiilor,poze.

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Desfășurarea activităților
ZIUA/DATA/PE
RIOADA

DENUMIREA
ACTIVITATII

LUNI
18.04.2016

„In lumea poveștilor”

TIPUL ACTIVITATII

Activitate cultural- artistică

MIJLOC DE
REALIZARE

Concurs dramatizări

OBIECTIVE

LOCUL DE
DESFASU
RARE

-Să se transpuna in
Sala de
rolul personajelor pe clasă
care le interpretează
–să rețină mesajul pe

PARTICIP
ANTI

Elevii
claselor 0IV,
părinții,

RESPONSABIL

Paduraru Sorina
Paduraru
Constantin

care il transmit(binele
invinge intotdeauna
răul)
-să-și dezvolte
abilități de
comunicare;

Sănătatea-cel mai de
preț lucru

MARTI
19.04.2016

„Clasa mea”-,,Scoala
mea”

Educație pentru sănătate

Educatie ecologica

-Să recunoască
alimentele
sănătoase;
Piramida
-să se joace frumos
alimentară
de-a „ fructele
Joc de rol
sănătoase’
Educatie plastică -să coloreze corect
alimentele
sănătoase

Infrumusețarea
mediului
ambiental prin
confecționarea
și amplasarea
unor elemente
decorative în
sala de clasă.

- să ințeleagă efectul
actelor sale asupra
mediului social si
ambiental;
-să identifice şi să
accepte locul şi rolul
său în grupul social;
-să colaboreze pe
parcursul activității;

cadrele
didactice

Zamfirescu
Teodor

elevii,
părinții,
cadrele
didactice

Sala de
clasă

Sala de
clasă,
Scoala

Elevii
claselor 0IV,
parinții,
cadrele
didactice

Paduraru Sorina
Paduraru
Constantin
Zamfirescu
Teodor

MIERCURI1
20.04.2016

Crestin ca tine sunt si
eu!

Educatie religioasa
-parteneriat cu Biseerica
,,Sfintii Arhanghel Mihail si
Gavril”

JOI
21.04.2016

Datini si obiceiuri
pascale-Pastele la
romani

- Activitate culturală-tradiţii
şi obiceiuri la români
Prezentare PowerPoint
„Semnificaţii şi simboluri
pascale”
Activitate de educatie plastica si
artistica.
Ateliere de lucru

VINERI
22.04.2016
„Aer,soare si
mișcare!”

Educaţie fizică și sport

- participarea la
slujba si
primirea Sfantei
Impartasanii
_
Prezentare
PowerPoint
„Semnificaţii şi
simboluri
pascale”
-pictarea si
ornarea unor
simboluri
pascale”

- sa participe la
slujba;
-sa primeasca Sfanta
Impartasanie

Biserica

să inţeleagă
semnificaţia
sărbatorilor pascale
-să picteze si să
asambleze diferite
simboluri pascale

Scoala
,,Prieteniei
” Satu-Nou

-să
percepeapă
componentele
-întrecere
spaţio-temporale,
sportivă
exersând
(alergare cu
posibilităţile
de
ocolire de
mişcare
a
obstacole);
segmentelor
-parcurgerea
corpului
prin
unui traseu
coordonare psihoaplicativ (mers,
motrică;
alergare, sărituri, -să-și consolideze şi
transport de
să-și perfecţioneze
obiecte);
deprinderile
-ștafete.
aplicativ-utilitare:
diferite tipuri de
mers,
alergare,
sărituri,
-să participe la
jocuri

Curtea
școllii
Stadion

Elevii,
cadrele
didactice,
preotul

Elevii
scolii,
cadrele
didacticee

Elevii
scolii,
cadrele
didactice

Paduraru Sorina
Paduraru
Constantin
Zamfirescu
Teodor
Paduraru Sorina
Paduraru
Constantin
Zamfirescu
Teodor

Paduraru Sorina
Paduraru
Constantin
Zamfirescu
Teodor

