Competiţia
,,O activitate de succes în Şcoala altfel’’
A. Fişa activităţii
Numele şi adresa unităţii de învăţământ
Palatul Copiilor, str. Dragoș Vodă, nr. 13, Suceava
Nivelul/ nivelurile de învăţământ
Primar
Gimnazial
Liceal
Numărul elevilor participanți
90 elevi (20 de elevi din învăţământul primar din școlile din municipiu, 30 elevi din învăţământul
gimnazial din școlile din municipiu, 10 elevi liceu din C.S.E.I., 30 elevi membri ai cercurilor
tehnice din palat).
Cadrele didactice din Palatul Copiilor implicate în proiect
Prof. Maxim Cristina
Prof. Șoiman Ștefania
Prof. Culapov Marian
Prof. Maftean Liviu
Prof. Strejac Oana
Prof. Rusu Petronela
Coordonatorul activităţii
Nume Choleva
Prenume Biatrice- Liliana
Funcţia Profesor
Date de contact
tel 0740473635
e-mail: beatrice_choleva@yahoo.com
Titlul activităţii
„O altfel de școală pentru toți copiii”
Domeniul în care se încadrează:
Tehnic
Scopul activităţii:
Dezvoltarea abilităților tehnice, a interesului pentru știință, folosindu- se de metode nonformale.
Obiectivele educaționale ale activităţii
a) Obiectivele specifice ale proiectului

* Să ofere sprijin de specialitate privind crearea de abilități tehnice prin metode ale educației
nonformale;
* Să dezvolte abilitățile de viață folosind instrumentele de bază specifice învățării active și
experiențiale;
* Să își consolideze unele abilități și competențe (subiect, situație) prin corelarea activităților din
ateliere cu viața reală;
* Să dezvolte deprinderi practice în activitatea pe echipe, grup, pereche, individual;
* Să dezvolte gândirea critică și competențele de inter relaționare;
* Să cunoască soluțiile de rezolvare a unor probleme pornind de la teme simple
* Să își asume un sistem de valori;
* Să se stabilească parteneriate cu şcolile şi instituţiile implicate în proiect;
* Să fie implicată comunitatea și familia în responsabilizarea educabililor;
* Să îmbunătățescă activitățile extrașcolare;
Durata şi locul desfăşurării activităţii
18- 21 aprilie 2016, orele 09, 00- 16, 00
Palatul Copiilor Suceava (6 săli de cerc + curtea interioară);
Descrierea activităţii
ELEMENTE DE SUCCES
Metode
Activ-participative: Ice-breakers, brainstorming, studiul de caz, jocul de rol, simularea,
conversaţia, exercițiul, reprezentarea grafică prin desen/ fotografie, aplicații practice;
Ateliere de lucru: Navomodele, Automodele, Karting- Educație rutieră, InformaticăProgramare, Șah, Fotografie;
Elevii din școlile partenere în proiect, împărțiți pe cinci grupe de lucru, în funcție de
preferință.
Prima grupă a participat la atelierele de creație și construcție a unor mini-machete de
avioane, nave, roboți/mașini.
Cea de a doua grupă a intrat în tainele motoarelor cu aprindere internă, tehnică de pilotaj,
conduita preventivă pe drumurile publice și respectul reciproc între participanții la traficul rutier.
Cei din grupa a treia și-au dezvoltat gândirea logico-matematică în cursuri și partide de
șah.
Elevii din grupa a patra a ales laboratul de informatică/programare și operare pe calculator,
unde și-au dezvoltat pasiunea/abilitățile pentru aplicațiile informatice.
Grupa cu numărul cinci a observat și aplicat tehnica fotografică, învățând modul de
expunere, unghiul, luminozitatea, punct de interes, tipuri de obiective ș. a.
Caracterul interdisciplinar
Activitățile de dezvoltare a abilităților practice au parcurs concomitent mai multe etape:
de informare/ familiarizare, de aplicare și exersare a informațiilor acumulate.
Rezultate obținute
a) Elevii din grupul țintă au primit sprijin de specialitate în educaţia privind crearea de abilități
practice prin metode ale educației nonformale;

b) Aceștia și-au dezvoltat abilități practice prin instumente de bază specifice domeniului tehnicoaplicativ, prin învățarea activă și experiențială;
c) Și-au consolidat unele abilități și competențe prin corelarea activităților din ateliere cu viața
reală;
d) Copiii au dezvoltat deprinderi practice în activitatea pe echipe, grup, pereche, individual;
e) Elevii și-au dezvoltat gândirea critică și competențele de inter relaționare în cadrul grupului,
pregătindu-se pentru aplicarea acestora în societate;
f) Au descoperit soluțiile de rezolvare a unor probleme tehnice;
g) S-a sensibilizat comunitatea și familia pentru responsabilizarea acestora în oferirea unui sistem
de valori corespunzătoare integrării în societate a elevilor și tinerilor.
Unități școlare partenere:
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava
Școala gimnazială nr. 8 Suceava;
Colegiul național „Petru Rareș” Suceava;
Liceul teoretic „Filadelfia” Suceava.
Motivația alegerii activității:
„Ceea ce știm este ca o picătură. Ceea ce nu știm este ca un ocean.” Sir Isaac Newton
Se spune că tehnologia este arta de a transforma știința în ceva practic, motiv pentru care
această activitate a fost o provocare ce a avut drept scop accentuarea dezvoltării unor competențe
practice care să folosească metode de lucru nonformale specifice instituției noastre, încercând
astfel să promoveze și să dezvolte interesul elevilor pentru studiu. Modul de abordare coerent,
concis și mai ales practic al acestor activități poate pune bazele asimilării mul mai rapide și
eficiente a unor noțiuni noi.
Impresii

Afișul și diploma activității

Fotografii

