Cod 23

PROIECT EDUCAȚIONAL
,,O ALTFEL DE ȘCOALĂ”

Coordonator: Lucia Elena BALAJ

COORDONATOR: BALAJ LUCIA ELENA
ARGUMENT
”Şcoala altfel” reprezintă o modalitate alternativă a procesului instructiv educativ
standard.
În condiţiile unor activităţi desfăşurate într-o manieră nonformală, cadrele didactice
pot relaţiona benefic pozitiv cu elevii. Totodată aceştia îşi pot manifesta disponibilităţile
intelectuale şi artistice în mod liber, necondiţionat.
Vor descoperi că multe din noţiunile dobândite în cadrul procesului instructiveducativ au aplicabilitate şi în viaţa cotidiană.
Caracterul practic al activităţilor desfăşurate în această perioadă îi va face pe copii
conştienţi de faptul că sunt parte integrantă a mediului în care trăiesc, mediu care le va genera
curiozităţi, întrebări, perspective.
OBIECTIVE:
- să respecte tematica activitatilor propuse ;
- să finalizeze lucrarile stabilite pentru fiecare activitate;
- să participe cu interes ,respectand regulile concursurilor;
- să manifeste spirit de echipa;
- să respecte normele uniu comportament civilizat în timpul deplasării;
- să exerseze comunicarea interpersonală ,relaţionarea în cadrul grupului;
- să înţeleagă necesitatea respectării normelor de comportament pe strada;
GRUP TINTA: Clasa a II-a C
NR. LOCURI: 26
NR. ORE FACE TO FACE: 20
INSTRUMENTE DE EVALUARE:
1. Portofoliu/portofolii elevi
2. Expoziţie cu fotografii
3. Desene
4. Lucrari practice ale elevilor
DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fisa programului
2. Fise de prezenta elevi
3. Portofoliu program/Portofolii elevi
4. Raport de evaluare program

ORAR ELEVI (20 de ore)
ACTIVITATEA
Prezentarea programului si a
modalitatilor de
realizare/monitorizare/evaluare
Atelier de lectura.
Frunza
de Emil Garleanu
Vizionarea spectacolului „Jack și vrejul
de fasole” la Opera Comică pentru
copii
Invatam, ne jucam, coloram, pe
iepuras il ajutam.
Atelier de pictura
Obiceiuri si traditii pascale
Primavara anotimpul renasterii
„Minte sanatoasa in corp sanatos”
Pe echipe
Concurs de cultura generala
Concursuri sportive stafete
Vizionare film
„Dumbrava minunata”
Evaluare a produselor realizate si
poze din activități
Plimbare cu vaporașul în Parcul
Herăstrău

ACTIVITATEA

PROGRAM

LOC DE
DESFASURARE

NR. ORE

LUNI 18.04.2016
8-9

SALA 8

1

LUNI 18.04.2016
9-11

SALA 8

2

LUNI 18.04.2016
11-14

SALA 8

3

MARȚI 19.04.2016
8-10

SALA 8

2

MARȚI 19.04.2016
10-12

SALA 8

2

MIERCURI
20.04.2016
8-12

SALA 8 / CURTEA
ȘCOLII

4

JOI 21.04 2016
8-12

SALA 8

4

Parcul Herastrău

2

VINERI 22.04.2016
10-12

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore)
PROGRAM
LOC DE
DESFASURARE

NR. ORE

Intocmire documentatie program

3

Pregatire si achizitionare materiale
pentru realizarea activitatilor practice

7

Activitati face to face cu elevii
Evaluarea activitatii/rezultatelor
elevilor (6 portofolii/ora)
Intocmire raport de evaluare program

Conform orar elevi

Conform orar elevi

20
8
2

