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 “SĂ  ŞTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN!”
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SCOPUL:
             Proiectul „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 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.

Proiectul 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 ini ţiativa (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 
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Nr.
crt.

Obiectivul
Tipul şi denumirea

activităţii
Ziua şi data

Durata
şi

interva-
lul orar

Modalita ţile de
organizare
şi locaţia

Responsabili
Partici-
panţi

Indicatori de
evaluare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. • Educarea 
elevilor în spiritul 
preţuirii culturii

• Formarea şi 
consolidarea 
deprinderilor de 
citire/audiere, 
povestire, de 
formulare a unor 
întrebări pe marginea 
textului citit/audiat

• Dezvoltarea  
abilităţilor de 
comunicare;

• Stimularea 
interesului faţă de 
cultura şi civilizaţia 
engleză;

• Aprecierea 
frumosului din 
artă/cultură;

• Implicarea în 
desfăşurarea 
manifestărilor 
literare;

• Familiarizarea
cu aspectul unei 
biblioteci;

• Respectarea 
normelor de conduită 
într-o sală de lectură; 

• Formarea 
unor trăsături 
pozitive de voinţă şi 

1.Bunătate,
blândeţe şi
mărinimie

,,Carte bună,
cinste cui te-a

scris!”

2. Concurs :”Fii
inteligent la

română”

LUNI 18
aprilie
2016

4 h
8-11,35

Şezători cu
poveşti

Întâlnire în
bibliotecă cu
lumea cărţilor
Şedinţă de citit

„Samariteanul
milostiv”
Vizionare

”Hansel şi
Gretel”

a.Vizionare de 
filme în limba 
română şi în limba
engleză

b.Concurs-
Recunoaşte 
personajul,
desenează-l
continuă replica,

povesteşte.

Sala de clasa
Bibliotecă

Prof.Feroiu
Eliza

Prof.
Panaite
Daniela

Prof.
Fierbinte
Daniela

-elevii
clasei 

- 3 cadre 
didactice

-părinţi

-Expoziţie

-Diplome

-Fotografii

-Fişe de 
impresii  

- Colaje
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