Cod 14

Coordonator: Elena SIMANDI

COORDONATOR: Simandi Elena
TIPUL PROIECTULUI: extracurricular
DOMENII: cultural, artistic, turistic, stiintific, tehnic
ARGUMENT:
Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de
interacţiune dintre elevi, contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupun
cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Prin activităţile pe care le-am propus, urmăresc ca elevii să manifeste interes pentru
protejarea mediului înconjurător şi să-şi formeze deprinderea de a avea un mod de viaţă sănătos şi
un regim alimentar ce favorizează o creştere şi dezvoltare armonioasă.
SCOP:
Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite
domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni diverse, în context nonformal.
OBIECTIVE GENERALE:
 Îmbogăţirea cunoştinţelor geografice si istorice ale elevilor;
 Educarea limbajului si a simtului artistic;
 Formarea şi cultivarea interesului pentru explorarea spatiului geografic apropiat (Orasul
Bucuresti) ;
 Stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii.
 Educarea atitudinii de responsabilitate fata de propria dezvoltare fizica si sanatate
GRUP ŢINTĂ:
Elevii clasei a IV-a A de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”
NR. LOCURI: 33 elevi
NR. ORE FACE TO FACE: 23 ore
NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE:
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
Realizarea unui jurnal “Scolar fara ghiozdan”
Fotografii
Chestionar
DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fisa programului
2. Fise de prezenta elevi
3. portofoliu program
4. raport de evaluare program

ORAR ELEVI ( 23 ore )
ACTIVITATEA
Prezentarea programului si a
modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare
Micul geograf- Realizarea unui
vulcan
Vizionarea spectacolului „Jack si
vrejul de fasole” la Opera comica
pentru copii
Realizarea siglei si a sloganului
pentru programul „Prais”
Activitate sportiva
Vizionarea filmului „ Marile
descoperiri geografice”
Orizontul local – Turul Bucurestiului
-plimbare si vizita la Muzeul
National de istorie din Bucuresti
Atelier tehnica quilling
Realizarea jurnalului „Scolar fara
ghiozdan” si completarea
chestionarului

PROGRAM
Luni 8-9

LOC DE DESFASURARE
Sala 15

NR.ORE
1

Luni 9-11

Sala 15

2

Luni 11-14

Sala de spectacol

3

Marti 8-9

Sala 15

1

Marti 9-10
Marti 10-11

Curtea scolii
Sala 15

1
2

Miercuri 8-16

Muzeu

8

Joi 8-10
Joi 10-13

Sala 15
Sala 15

2
3

ORAR CADRU DIDACTIC (40 ORE)
ACTIVITATEA
Intocmire documente program
Pregatire si achizitionare
materiale pentru realizarea
activitatilor practice
Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activitatii/ rezultatelor
elevilor
( 6 portofolii/ora)
Intocmire raport de evaluare
program

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR ORE
2
7

Conform orar elevi

Conform orar elevi

23
6 ore

2

