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COORDONATOR: IONESCU MARIA 

 

ARGUMENT 

„Şcoala  altfel” reprezintă  un  program  binevenit  şi  necesar. În contexte  nonformale 
copiii  şi  cadrele  didactice  sunt  mai  relaxaţi, mai  deschişi, mai  receptivi.Timpul liber este folosit 
intr-un mod mai eficient şi educativ. 
SCOPUL PROIECTULUI: 

Implicarea  copiilor şi  a  cadrelor  didactice  în  activităţi care  să  răspundă  intereselor  şi  
preocupărilor  diverse  ale  copiilor,să  pună  în  evidenţă  talentele  şi  capacităţile  acestora  în  
diferite  domenii. 

 

OBIECTIVE: 

- dezvoltarea  armonioasă  a  copilului 
- dezvoltarea  dragostei  pentru  natură; 
- valorizarea abilitatilor artistico-plastice ale copiilor; 

- valorizarea abilitatilor sociale; 

- cunoasterea unor valori ale artei traditionale populare:vopsitul ouălor, încondeiatul 

ouălor, alte obiceiuri de Paşti  şi  de  Florii. 
 

GRUP TINTA: Clasa a III-a B 

NR. LOCURI: 32  

NR. ORE FACE TO FACE: 23 

INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

1. Portofoliu/portofolii elevi 

2. Expoziţie cu lucrările copiilor  şi valorificarea lor de către invitaţi 
3. Album cu fotografii  

REZULTATE AŞTEPTATE: 
- realizarea de  felicitări, vopsirea  ouălor, confecţionare  de  coşuleţe  care să  valorifice 

potenţialul artistic al copiilor;realizarea unei expozitii 
- exprimarea sentimentelor  de  bucurie  şi  admiraţie  pentru  lumea  înconjurătoare( 

plante, păsări) 
- îmbogaţirea cunoştinţelor legate  de  sănătate  în  vederea  dezvoltării  armonioase  a  

organismului; 

- îmbogăţirea  cunoştinţelor  referitoare  la  Sf. Sărbători  ale  Paştelui  şi  Floriilor. 
 

DOCUMENTE PROGRAM: 

1. Fisa programului 

2. Fise de prezenta elevi 

3. Portofoliu program/Portofolii elevi 

4. Raport de evalua 

 

 



ORAR ELEVI (23 de ore) 

ACTIVITATEA PROGRAM 
LOC DE 

DESFASURARE 
NR. ORE 

Prezentarea programului si a 

modalitatilor de 

realizare/monitorizare/evaluare 

LUNI 18.04.2016  

8-9 
SALA 18 1 

„Sărbătoarea Paştelui” 

- prezentarea istoricului, a 

simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi 
tradiţiilor respectate de Paşte (PPT) 

LUNI 18.04.2016  

9-11 
SALA 18 2 

Vizionarea spectacolului „Jack și 
vrejul de fasole” la Opera Comică 
pentru copii 

LUNI 18.04.2016 

11-14 
Sala de spectacol 3 

„Iată, ce  pot  face  două  mâini  
dibace”-desen, pictură, expoziţie cu 
vânzare 

MARȚI 19.04.2016 

9-12 
SALA 18 3 

„Excursie tematica- BUCURESTIUL in 

prag de sarbatoare” 

MIERCURI 

20.04.2016 

8-16 

Prin București 8 

„Să  ocrotim  natura” - atelier de 

creatie 

JOI 21.04.2016 

8-12 
SALA 18 4 

Jocuri de miscare in aer liber 
VIENRI 22.04.2016 

8-10 
 2 

 

ORAR CADRU DIDACTIC (40 de ore) 

ACTIVITATEA PROGRAM 
LOC DE 

DESFASURARE 
NR ORE 

Intocmire documente program   2 

Pregatire si achizitionare materiale 

pentru realizarea activitatilor practice  

  7 

Activitati face to face cu elevii Conform orar elevi Conform orar elevi 23 

Evaluarea activitatii/ rezultatelor 

elevilor (6 portofolii/ora) 

  6  

Intocmire raport de evaluare program   2 

 

 


