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Titlul proiectului: „SCOALA VIITORULUI - INOVATIE SI PERFORMANȚĂ IN 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” 

Contract nr. POSDRU/154/1.1/G/132590 

 

Partener: Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Turnu Roșu 

 

Atelier A. 6. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor educaționale extracurriculare în cadrul Clubului 

elevilor , de tipul e-Școală. Evaluarea strategiilor de învățare și motivația învățări cu ajutorul 

bateriei de teste SMALSI. Diferențierea instruirii 

 

 

 

 

Descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul atelierului A. 6 
 

Modulul: Organizarea grupelor. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice 

atelierului 

 

Locul desfăşurării: Scoala Gimnazială ”Matei Basarab” Turnu Roșu, comuna Turnu Roșu  

Perioada: 05.09.2014 – 30.09.2014 

Grup ţintă: elevii atelierului A.6 – E_scoala 

Expert activități A6 : Cotoarbă Ioana  

Activități: 
1. -Selectarea grupului ţintă, conform procedurii stabilite. Studierea bibliografiei în vederea 

întocmirii planificării. Planificarea activităților din cadrul atelierului. Realizarea 

necesarului de materiale pentru derularea activităţilor 

2. -Prezentarea atelierului în rândul elevilor selectaţi şi a normelor de sănătate şi de 

securitate în muncă specifice cercului. 

3. Evaluarea strategiilor de învăţare şi motivaţia învăţării cu ajutorul bateriei de teste 

SMALSI .Intocmirea a 20 fise de observaţie personale,privind dezvoltarea strategiilor de 

şi motivarea învăţării în cadrul atelierului e_scoala 

4. Activitate remedială:  Introducere în literatura română-Textul liric .E toamnă   …iar  

Obiective: 

- selectarea și înregistrarea elevilor participanți la atelier 
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- identificarea surselor bibliografice și a resurselor materiale necesare derulării activităților 

în cadrul atelierului; 

- realizarea planificării activităţilor modulului 

- prezentarea atelierului în rândul elevilor 

- aplicarea testelor SMALSI în rândul a 20 de elevi si întocmirea a 20 de fişe de observaţie 

personale, privind dezvoltarea strategiilor de învăţare şi motivaţia invăţării în cadrul 

atelierului e-scoala  

-  înţelegerea mecanismul prin care un instrument de comunicare comun, limba, devine 

temei al     artei literare şi a modul de expunere specific  genului liric - descrierea 

-  

Resurse umane: 20 elevi, părinți 
Resurse materiale: calculator, videoproiector, coli flipchart, markere, creioane colorate,cărţi 

Rezultate aşteptate: 

- înregistrarea a 20 elevi în cadrul atelierului; 

- planificarea activităților în cadrul atelierului A.6 – E_scoala; 

- întocmirea a 20 de fise de observaţie personale obţinute în urma testarii SMALSI 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Activitate pregătitoare: 

 Selectarea grupului țintă, conform procedurii stabilite. 

 Studierea bibliografiei în vederea întocmirii planificării. 

 Planificarea activităților din cadrul atelierului. 

 Realizarea necesarului de materiale pentru derularea activităților. 

 Realizarea fiselor de lucru pentru elevi  

Activități specifice: 

1. Organizarea atelierului A.6 – E_şcoala (S1 ) 

Scopul atelierului E_scoala  este de a le forma elevilor competenţe de comunicare, de a le  

îmbogăţi vocabularul şi a le  stimula plăcerea pentru lectură şi creativitatea literară astfel încât , 

toate acestea, să ducă la preîntâmpinarea eşecului şcolar . 

Tocmai de aceea în primele două săptămâni vor fi pregătite  activităţile viitoare prin 

stabilirea grupului ţintă, studierea bibliografiei, a necesarului de materiale ,a planificării  

Termenii cheie ai proiectului vor fi:, creativitate, comunicare, perseverenţă 

Activitățile se vor desfășura în cadrul CDI Turnu Roșu. 



 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013„Investeşte în oameni!” 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 

TÂRGU MUREŞ 
 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB” 

TURNU ROŞU 

 

2. Prezentarea atelierului în rândul elevilor selectaţi. Norme de tehnica securităţii muncii. 

(S2) 

Elevilor selectaţi le-a fost prezentat scopul atelierului .Au fost făcute cunoscute regulile şi 

normele de tehnica securităţii 

3. Evaluarea strategiilor de învăţare şi motivaţia învăţării cu ajutorul bateriei de teste 

SMALSI. Intocmirea a 20 fise de observaţie personale,privind dezvoltarea strategiilor de 

şi motivarea învăţării în cadrul atelierului e_scoala(S3) 

4. Activitate remedială. Introducere în literatura română.Textul liric : E toamnă iar… (S4) 

Evaluare:  

Fişa de evaluare  Cvintetele toamnei  

 

Imagini in timpul desfășurării activităților din luna septembrie 

Prezentarea atelierului în rândul elevilor și a normelor de securitate si sănătate: 

 

Evaluarea strategiilor de învățare și motivația 

învățării cu ajutorul bateriei de teste SMALSI. 
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Activitatea remedială : E toamnă iar … 
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Expert atelier A6 Cotoarbă Ioana       septembrie 2014 

 


