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ARGUMENT: 

 
Într-o societate modernă educaţia are un rol primordial, iar educaţia primită în şcoală 

rămâne fundaţia pe care elevul îşi va clădi în timp, cu răbdare, ambiţie şi dăruire o viitoare 
carieră într-un mediu social concurenţial. Cultura generală, abilităţile de comunicare, 
abilităţile practice şi de lucru în echipă, dezvoltarea competenţelor fundamentale necesare 

acestui secol sunt  elementele definitorii care conduc către succes.  
Învăţarea prin joc, inovaţia, creativitatea, originalitatea, descoperirea de noi adevăruri 

constituie elemente esenţiale în formarea viitorului adult.  
  Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de 
lucru în echipă sau individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. 

De asemenea, îşi propune o mai bună relaţionare a elevilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. 
 

PREZENTARE GENERALĂ: 

 
Scopul acestui program educaţional îl reprezintă implicarea elevilor şi a cadrelor 

didactice din Şcoala Gimnazială Nr. 22 într-o serie de activităţi, care să evidenţieze 
înclinaţiile diverse ale copiilor, interesele şi preocupările multiple ale acestora. Astfel, prin 

programul menţionat se va stimula atât capacitatea copiilor de a răspunde cerinţelor din 
variate domenii, cât şi participarea lor la acţiuni în contexte nonformale. 
Vor fi incluşi în orarul conceput toţi elevii şi toate cadrele didactice.  

            Activităţile derulate au fost discutate anterior cu elevii, profesorii şi părinţii, în cadrul 
orelor de dirigenţie, a întrunirilor comisiilor metodice, în Consiliul Elevilor, Consiliul 

Profesoral, Consiliul de Administraţie al şcolii. Programul este agreat de majoritatea elevilor 
şi a cadrelor didactice şi a avut în vedere implicarea părinţilor doritori, precum şi a altor 
parteneri.   

 Proiectele activităţilor selectate corespund obiectivelor educaţionale specifice 
comunităţii şcolare. Fiecare acţiune va fi coordonată de învăţătorul şi – sau profesorul 

diriginte al clasei şi de alte cadre didactice din şcoală.  
             Activităţile ce urmează a fi derulate se vor concretiza sub diferite tipuri: culturale, 
sportive, de educaţie pentru sănătate, de educaţie pentru promovarea valorilor umanitare, 

tehnico-ştiiţifice. Formele sub care se vor desfăşura acţiunile respective sunt: ateliere de 
teatru, educaţie media, competiţii organizate la nivelul şcolii sau al grupurilor de şcoli, 

dezbateri, vizite de studiu, schimburi de experienţă, excursii, parteneriate educaţionale şi 
tematice. 
              Toate activităţile vor fi organizate de luni până vineri, acoperind cel puţin numărul de 

ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii (atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice).  
              Prin derularea programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, se urmăreşte crearea 

unui impact pozitiv al activităţilor, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în comunitate.  
 

SCOPUL: 

 
Programul urmăreşteimplicarea tuturor şcolarilor, a profesorilor şi a părinţilor în 

activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare 
talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la acţiuni 
variate, îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale si 

nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 

 Activităţi de învăţare prin joc pentu dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii si 

originalitatii;  

 Participarea copilului laidentificarea nevoilor de dezvoltare personală; 



 Organizarea adecvată a ambientului educativ;  

 Flexibilitatea strategiilor privind dezvoltarea valorilor personale şi sociale; 

 Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.  
 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

 Conştientizarea de către elevi a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru 

lărgirea orizonului cunoaşterii; 

 Valorificarea  aptitudinilor şi a abilitǎţilor dobândite de elevi în şcoalǎ în cadrul unor 

activităţi extraşcolare; 

 Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi 

totodată stimularea creativităţii elevilor; 

 Dezvoltarea spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă; 

  Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a gustului pentru teatru, literatură, 

arte în general; 

 Exersarea abilităţilor practice şi evidenţierea talentului artistic în realizarea unor lucrări 

practice, artistico-plastice (cusături, colaje,  decoraţiuni); 

 Colaborarea cu instituţii de cultură, cu alţi parteneri educaţionali.  

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

 formarea şi cultivarea interesului pentru propria comunitate;  
 dezvoltarea atitudinilor şi a aderenţei relaţia dintre imagine şi cuvântul scris, pentru 

promovarea lecturii cărţilor fundamentale; 

 dezvoltarea  abilităţilor de rezolvare a unor probleme reale, creativitate, spiritul 
inovativ şi lucru în echipă; 

 formarea cunoaşterii ştiinţifice prin intermediul experimentelor simple; 
 formarea şi cultivarea interesului pentru obiectivele turistice din împrejurimile 

oraşului nostru; 
 observarea într-o manieră dirijată a unei zone protejate din comunitatea locală; 
 aprofundarea cunoştintelor de istoria artei; 

 cunoaşterea  operelor  artiştilor  reprezentativi ai artelor plastice, precum şi a artiştilor  
plastici români contemporani; 

 stimularea creativităţii elevilor prin tehnici de lucru tradiţionale şi moderne ; 
 comunicarea   cu ajutorul simbolurilor grafice şi a culorilor; 
 cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viata socială, precum şi a 

regulilor de securitate personală; 
 însuşirea unor reguli de igienă necesare menţinerii sănătăţii; 

 familiarizarea elevilor  cu ceea ce înseamnă  ” un stil de viaţă sănătos”; 
 familiarizarea cu specificul teatrului folcloric; 
 dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi comune, cu diferite 

teme, prin împărtăşirea experienţei personale, susţinerea reciprocă a ideilor, 
completarea şi argumentarea lor; 

 formarea unei conduite civilizate, atât  în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu  
persoanele cu care intră în contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi 
corectitudine. 



PARTENERI IMPLICAŢI: 

 

o Asociaţia de părinţi 

o Casa de Cultură a Sindicatelor 

o ATLAS Galaţi 
o Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
o Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi 
o Biblioteca şcolii, Biblioteca „V.A. Urechia”, Galati 

o Liceul de Industrie Alimentară Galaţi 
o Centrul de Meterologie Galaţi  
o Unitatea de pompieri 

o Cofetăria Dana Galaţi 
o Serviciul Public Ecosal Galaţi 
o Teatru de păpuşi Gulliver 
o Complexul Muzeal al Ştiinţelor Naturii, Galaţi 

o Muzeul de Istorie „Paul Pă ltănea”, Galati 

o Muzeul Vatra cu dor, Şiviţa 

o Cinema City Galaţi 
o Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi 

o Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi 
 

RESURSE: 
 

a) Temporale: 15-19 aprilie 2019 

b) Umane: elevii claselor pregătitoare – VIII, cadre didactice, părinţi, persoane din 
comunitatea locală, partenerii implicaţi 

c) Materiale:  
a. cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto 

digitală; 

b. panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 
c. materiale reciclabile şi naturale; 

 
MEDIATIZARE: 

 

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor Metodice, Consiliului Profesoral;  
 Popularizarea proiectului în rândul părinţilor şi al partenerilor implicaţi; 

 Publicarea,pe site-ul scolii, a pozelor de la diferitele activitati desfasurate; 
 Proiectul de o zi a programului Şcoala Altfel “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 
o Ateliere de teatru 
o Competiţii sportive 

o Concursuri la nivelul şcolii sau al altor instituţii 
o Dezbateri 

o Vizite de studiu, mese rotunde, schimburi de experienţă  
o Parteneriate 
o Portofolii ale activităţilor, expoziţii 



o Chestionare 

o Proiectul de o zi 
o Fişele de evaluare şi rapoartele cadrelor didactice implicate în desfăşurarea tuturor 

activităţilor propuse 
 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

 
o Activităţile vor răspunde nevoilor elevilor şi vor corespunde obiectivelor educaţionale 

propuse; 
o Crearea unui impact pozitiv atât în unitatea şcolară, cât şi în comunitate; 
o Promovarea unor activităţi care vor stimula creativitatea elevilor; 

o Încheierea de parteneriate cu diverse instituţii. 
 

 

ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE:  

 

- Concursuri: Campionat de fotbal- handbal „Copiii au talent, „Fii inteligent la 

matematică”, concursuri sportive 

- Vizite la Centrul de meteorologie Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Pă ltănea”, 

Complexul Muzeal de Ṣ tiinţele Naturii Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, 
Unitatea de pompieri, Serviciul Public Ecosal Galaţi, cofetărie, biblioteca V.A 

Urechia Galaţi, Muzeul Vatra cu dor, Şiviţa 
- Excursii tematice: Bucureşti, Braşov, Tulcea, Vulcanii Noroioşi, jud. Buzău, Slănic 

Moldova, Tuşnad 
- Activităţi desfăşurate în aer liber: jocuri antrenante, distractive, dansuri populare; 

- Activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

- Activităţi sportive; 
- Activităţi de educaţie ecologică, relizare de postere şi desene specifice, plantare şi 

ecologizare; 

- Ateliere de creaţie (grafică – pictură); 

- Vizionări de filme documentare şi materiale ppt; 

- Activităţi cultural artistice şi practice; 
- Vizită la Târgul de oferte educaţionale pentru licee; 

- Vizionări de spectacole pentru copii;  
- Concursuri de desene pe tematici diferite. 

 

 
 
 

 
 


