Cod 22

Coordonator: Loreta GHITA

CLASA a II-a A
COORDONATOR: GHITA LORETA
TIPUL PROIECTULUI: extracurricular
DOMENII: cultural, artistic, sportiv, stiintific, tehnic
ARGUMENT:
Activităţile extracurriculare, bine pregatite, sunt atractive la orice varsta.
Pentru ca se desfasoara intr-un cadru nou, starnesc interes, produc bucurie, faciliteaza
acumularea de cunostinte, chiar daca reclama efort suplimentar.
Activitatile propuse contribuie la dezvolatrea spiritului de observatie, imbunatatesc memoria
vizuala si auditiva, formeaza gandirea operatorie a copilului cu calitatile ei de echilibrare, organizare si
obiectivare.
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:
 Cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile
 Dezvoltarea capacitatilor interpretative si motrice
 Educarea limbajului si a simtului artistic
 Stimularea curiozitatii si imaginatiei copiilor prin intermediul unor experimente stiintifice
GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a II-a A de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”
NR. LOCURI: 32 elevi
NR. ORE FACE TO FACE: 20 ore
NR. ORE ACTIVITATI INDEPENDENTE:

INSTRUMENTE DE EVALUARE:
Realizarea jurnalului “Curcubeul din ghiozdan”
Fotografii
Chestionar
DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fisa programului
2. Fise de prezenta elevi
3. Portofoliu program
4. Raport de evaluare program

ORAR ELEVI ( 20 ore )
ACTIVITATEA
Prezentarea programului si a
modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare
Harta activitatilor
’Curcubeul din ghiozdan’
Vizionarea spectacolului ’Jack si
vrejul de fasole’ la Opera comica
pentru copii
Vizita la Fabrica de sticla
’Transparent Design’
’Fun Science’ – Intalnire cu
profesorul trasnit – Realizare de
experimente stiintifice
Atelier de lucru – Tehnica
nisipului - Curcubeul
Ziua talentelor – Prezentare de
momente artistice realizate
individual
Realizarea jurnalului ’Curcubeul
din ghiozdan’ si completarea
chestionarului
Plimbare pe roti in Parcul
Herastrau (role, trotinete,
biciclete)

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR.ORE

Luni 8-9

Sala 11

1

Luni 9-11

Sala 11

2

Luni 11-14

Sala de spectacol

3

Marti 9-13

Fabrica de sticla ’
Transparent Design ’

4

Miercuri 8-10

Sala 11

2

Miercuri 10-12

Sala 11

2

Joi 8-11

Sala 11

3

Joi 11-12

Sala 11

1

Vineri

Parcul Herastrau

2

ORAR CADRU DIDACTIC (40 ORE)
ACTIVITATEA

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR ORE

Intocmire documente program

3

Pregatire si achizitionare
materiale pentru realizarea
activitatilor practice

7

Activitati face to face cu elevii

Conform orar elevi

Conform orar elevi

20

Evaluarea activitatii/
rezultatelor elevilor
( 6 portofolii/ora)

8

Intocmire raport de evaluare
program

2

