Cod 45

PROIECT EDUCAȚIONAL
„ARTA MESERIILOR”

Coordonator: Prof. inv. primar VICTORIA TOADER
Motto:
„Toate meseriile-s frumoase
Fiindcă rodul lor meşteşugit
Ne aduce tuturor foloase! ”
(Emilia Căldăraru)

ARGUMENT
,,Scoala altfel“ reprezinta un program binevenit si necesar. In contexte nonformale, copiii si
cadrele didactice sunt mai relaxati, mai deschisi, mai receptivi. Timpul liber este folosit intr-un mod mai
eficient si educativ.
Încă de la vârste fragede, copiii sunt atraşi – chiar fascinaţi, în anumite situaţii, de meseria
practicată de părinţi, persoane apropiate sau chiar de vedetele preferate, exprimându-şi admiraţia şi
intenţia de a îmbrăţişa aceeaşi profesie atunci când vor creşte mari. Până spre adolescenţă, aspiraţiile
copilului privind meseria pe care doreşte să şi-o aleagă sunt cât se poate de fluctuante.
Activităţile incluse în acest proiect au drept scop familiarizarea copiilor cu o diversitate de meserii,
aducând în faţa micuţilor persoane ce lucrează în diverse domenii pentru a prezenta aspectele
caracteristice profesiei respective, propunand vizitarea unor locuri de muncă sau prezentând meserii prin
intermediul mijloacelor didactice.

SCOPUL
Proiectul are ca scop dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi profesiilor,

precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora.

OBIECTIVE
- identificarea meseriilor şi profesiilor, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor elementare de protecţie

a muncii;
- adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport de norme prestabilite;
- formularea unor opinii personale în aprecierea unor comportamente;
- manifestarea atitudinilor pozitive şi responsabile faţă de securitatea personală şi a celor din jur; - dezvoltarea relaţiilor interumane;
- realizarea schimbului de experienţă în domeniul comunicării, educaţiei, proiectării;
- formarea şi dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter.

FORME DE ORGANIZARE
- vizite, ateliere de lucru (pictură, activitati practice);
- activitati antreprenoriale;
- concursuri, realizare de proiecte.

LOC DE DESFĂŞURARE : Liceul Teoretic ”NICOLAE IORGA”, Intreprinderea Chipita, Opera Comica
PARTENERI: parinti, Intreprinderea Chipita, Opera Comica
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 18-22 aprilie 2016

GRUP ŢINTĂ : elevii clasei CPA, coord. VICTORIA TOADER
NR. PARTICIPANTI: 30 elevi
NR. ORE FACE TO FACE: 19 ore
FORME DE EVALUARE:



Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare orala, desene,
formulare de impresii, dar și prin metode specifice de evaluare: portofoliul
Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanti.

DOCUMENTE PROGRAM:
1. Fișa programului
2. Fișe de prezență elevi
3. Portofoliu program
4. Raport de evaluare program
-
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