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SCOPUL:
Programul naţional „ŞCOALA ALTFEL” vizează îmbunătăţirea competenţelor
sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
Programul îşi propune:






Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:






Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, plăcere, participare totală ,etc.);
Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Evaluarea:
 Fotografii, postere, diplome
 Expoziţie cu lucrările elevilor

DATA

DENUMIREA ACTIVITĂŢII

OBIECTIVE
cultivarea disponibilităţilor practice ale
copiilor prin activităţile extracurriculare;
 educarea elevilor în spiritul preţuirii
naturii;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 aprecierea frumosului din natură;
 formarea deprinderilor de a selecta
informaţia necesară;
 respectarea regulilor de comportament
civilizat;
 respectarea normelor de conduită într-un
spaţiu public.

LOCUL DESFĂŞURĂRII
PARTICIPANŢI



LUNI
30 martie
2020

MOCĂNIȚA – ATRACȚIE TURISTICĂ ȘI
NU NUMAI
Plimbare cu mocănița Crișcior –Brad

4h

MARTI
31 martie
2020

MICUL OM DE ȘTIINȚĂ
Vizionarea și efectuarea unor experimente

3h

PĂMÂNTUL ARE NEVOIE DE NOI
1. Promisiunile mele pt.Pământ
MIERCURI
01 aprilie
2020

2. Reduc, refolosesc, reciclez

4h
3. Vizită la Staţia de colectare a deșeurilor
Mesteacăn

dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 formarea deprinderilor de a selecta
informaţia necesară;
 respectarea regulilor de comportament în
timpul unor experimente științifice.


educarea elevilor în spiritul preţuirii
naturii;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 aprecierea frumosului din natură;
 formarea deprinderilor de a selecta
informaţia necesară;
 respectarea regulilor de comportament
civilizat;
 respectarea normelor de conduită într-un
spaţiu public.

Crișcior
Brad
elevii clasei a IV-a
învăţător

Prof. Doina Mihai
Prof. Sbîrcea Antonela
învăţător
elevii clasei a IV-a



Staţia de colectare a deșeurilor
Mesteacăn
învăţător
elevii clasei a IV-a

JOI
02 aprilie
2020

PE ARIPI DE PRIMĂVARĂ PORNIM LA
DRUM
Excursie Crişcior-Stănija
- Vizitarea Casei Aurarului -

4h

-dezvoltarea interesului faţă de ceea ce ne
înconjoară
-formarea deprinderilor de a selecta
informaţia necesară
-respectarea regulilor de comportament
civilizat
-respectarea normelor de conduita in
excursie

cunoaşterea de către elevi a însemnătăţii
sărbătorii Pascale;
 realizarea de picturi, desene, ouă
încondeiate;
 audierea de cântece care marchează
momentele principale ale patimilor
Domnului: floriile, îngroparea, învierea;
 dezvoltarea interesului faţă de tradiţiile
românilor;
 realizarea de picturi, felicitări, desene
religioase.

Stănija
învăţător
elevii clasei a IV-a



ÎNVIEREA DOMNULUI
VINERI
03 aprilie
2020

3h

1. Drumul Crucii – urcuş spre Înviere
Semnificaţia evenimentelor din Săptămâna
Patimilor
2. Atelier de creaţie: Pastelul Învierii
Picturi, desene, ouă încondeiate
Lucrări pentru expoziţia de Paşti

sala de clasă
învăţător
elevii clasei a IV-a
expoziţie cu
lucrările elevilor
diplome

