”O ALTFEL DE ȘCOALĂ PENTRU TOȚI COPIII”
„Școala altfel” (o activitate pentru fiecare domeniu educativ):
 cultural
 artistic
 tehnic
 științific
 sportiv
 cetățenie democratică și responsabilitate social
 educație pentru sănătate și stil de viață sănătos
 educație ecologică și protecție a mediului
 abilități de viață
 consiliere și orientare.
Domeniul: abilități de viață
Anexa1:
A. Fișa de activitate


Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante
Palatul Copiilor Suceava



Nivelul/nivelurile de învățământ
Liceal



Numărul elevilor din școală
2350



Numărul cadrelor didactice din școală
26



Coordonatorii activităţilor (nume și prenume, funcție, date de contact)
Prof. Reuț Olga Marcela; tel. 0787739175, email: mark_ela3@yahoo.com
Prof. Rusu Petronela
Prof. Maxim Cristina
Prof. Macoveiciuc Hreamătă Cristina
Prof. Voinoiu Ileana
Prof. Bumbu Nicoleta
Prof. Vieriu Carolina
Prof. Culapov Marian



Titlul activităţii
”O altfel de școală pentru toți copiii”



Domeniul în care se încadrează
Abilități de viață



Scopul activităţii
Stimularea interesului, a dorinței de a afla și a încerca lucruri noi, astfel încât elevii
să pună în valoare talentele și abilitățile lor din diferite domenii, nu neapărat în cele
prezente în curriculumul național, determinând participarea lor la activități variate, în
contexte nonformale.



Obiectivele educaționale ale activităţii

- Asigurarea dezvoltării depline a potențialului, talentelor și intereselor specifice
fiecărui elev;
- Stimularea creativității și imaginației;
-Stimularea interesului pentru formarea de abilități practice, estetice și sportive la
elevii claselor V-VIII;
- Crearea unei laturi armonioase ca parte integrată a personalității elevului;
- Încurajare în a interacționa cu alți elevi, cu adulții și alte cadre didactice, pentru a
dobândi cunoștințe, deprinderi, abilități și conduite noi.



Elevii participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de
elevi din grupul țintă;
Numărul de elevi participanți: 105, 70% din numărul total de elevi din grupul țintă.
Durata şi locul desfăşurării activităţii
Durata: 4 ore, la Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești, com. Ciprian
Porumbescu Suceava.



Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menţionând
elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter
interdisciplinar, parteneriate etc.).
Educația nonformală oferă un număr mare de experiențe de învățare prin conținuturi
și forme de realizare. Astfel, cadre didactice de la Palatul Copiilor Suceava și-au
propus să ofere și copiilor din mediul rural, oportunitatea de a se întâlni cu o ”altfel
de școală”, organizând ateliere de lucru pe centre de interes (artă textilă-tehnica
string art, confecționat papioane, origami, șah), precum și activități diverse out door,
pentru elevii claselor V-VIII, de la Școal Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești,
com. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava.



Descrieţi rezultatele obţinute în urma activități;
-Au fost antrenați părinți și alte cadre didactice în derularea cu succes a
activităților proiectului.
-S-a realizat o expoziție cu lucările elevilor;
-Copiii au dobândit abilități prectice și estetice;
-În cadrul activităților out door și a concursului de șah elevii au socializat, au
cooperat și au concurat cu un adevărat spirit fair-play;
-Pentru finalizarea lucrărilor de la atelierul de artă textilă, confecții papioane și
origami, elevii au făcut apel la îndemânarea, creativitatea și imaginația lor;
-La final, elevii din grupul țintă au conștientizat importanța participării la astfel de
activități, ce implică un comportament social adecvat vârstei și mediului social.



Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
-Atât elevii, cât și profesorii împreună cu părinții și-au manifestat dorința de a
continua și pe viitor astfel de activități cu ocazia sărbătorilor de iarnă, primăvară, 1
iunie, etc. Ba mai mult, elevii claselor a VIII-a au solicitat lămriri cu privire la
activitățile desfășurate în cadrul cercurile din Palatul Copiilor Suceava, dorind ca
începând cu noul an școlar, fiind liceeni, să se înscrie în funcție de preferințele și
aptitudinile fiecăruia dintre ei.



Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților.
Alegerea activității pentru participarea la competiție s-a făcut în urma impactului
avut asupra participanților și ținând cont de beneficiile pe care le au activitățile
diverse de petrecere a timpului liber propuse, dorința copiilor, a părinților și a
profesorilor din școală de a ne reîntâlni și cu alte ocazii.
Cadrele didactice implicate în proiect au avut satisfacția unei activități duse la final
cu succes, care și-a atins și chiar depășit obiectivele propuse, judecând după starea
de spirit a participanților la sfârșitul activității și după impresiile notate de către elevi

în chestionarele de la finalul activităților. Un foarte bun feedback ne-au oferit elevii
din anul terminal de gimnaziu, care ți-au exprimat dorința de a se înscrie la
activitățile cercurilor ce se desfășoară în palat, în anul școlar următor.
B.Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea
propusă.
Scurtu E. - profesor la Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești. Consider că
aceste ateliere de creție au oferit opotunitatea atât fetelor cât și băieților de a lucra cu ac și
ață, de a învăța tehnici de lucru noi, de a crea accesorii vestimentare din deșeuri textile și de
a crea obiecte decorative deosebite.
Adăscăliței R. - profesor la Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești. Consider
această activitate benefică, deoarece în acest mod elevii pot afla mai multe informații despre
activitățile desfășurate la Palatul Copiilor Suceava și îi poate sprijini în dobândirea unor
abilități necesare dezvoltării lor ca viitori tineri.
Gemănariu I. - profesor la Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești. Activitatea
desfășurată în cadrul proiectului a avut un impact deosebit asupra copiilor, care deși erau
mai mari, au realizat că nu este simplu să împăturești corect și estetic hârtia, astfel încât să
obții figurine frumoase, utilizând tehnica origami.
Georgeta N. - părinte elev clasa a VIII-a. Consider că este foarte util pentru orice elev să
poată avea posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod util, într-un cadru organizat,
vizând dezvoltarea abilităților necesare descoperirii lor ca viitori tineri.

C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)

http://www.pacosv.ro/sa17.php

