„100 de zile de școală”
-proiect educaționalProfesor învățământ primar SAVU DIANA IOANA,
Școala Primară ”Miahil Kogălniceanu”, Iași
SCOPUL: conștientizarea statutului de școlar; bucuria de a sărbători împreună o sută
de zile de şcoală prin activităţi diverse, dar şi creşterea prestigiului clasei şi a şcolii în rândul
comunităţii. Marcarea acestui important eveniment prin activități desfășurate în cadru solemn.
OBIECTIVELE PROIECTULUI











implicarea efectivă a copiilor în activităţi cu nonformale, determinând creșterea calității
actului educativ;
identificarea propriilor valori, dar şi ale grupului din care fac parte;
dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup a școlarilor;
valorificarea simțului estetic al elevilor;
dezvoltarea spiritului critic şi autocritic prin aprecierea colecţiilor de obiecte personale
și ale colegilor;
cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de şcolari prin realizarea
raportului între universul copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor lor;
stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin realizarea colecţiilor de 100 de
obiecte;
conştientizarea afectivităţii de grup ca element de coeziune a grupului;
stimularea interesului părinţilor prin implicarea directă şi indirectă în realizarea
colecțiilor de 100 de piese;
promovarea
imaginii
clasei/şcolii
în
cadrul
comunităţii
locale.
DESCRIEREA PROIECTULUI
1. ARGUMENT

Ideea de a sărbători/marca primele 100 de zile din viața unui școlar este preluată din
din filosofia alternativei step by step. Acest moment reprezintă un indicator important pentru
stabilirea modului în care școlarii s-au integrat în mediul școlar, si și-au asumat statutul de
școlari. Este perioada cea mai delicată, aceea în care copiii se despart de mediul preșcolar și
pornesc în școlaritate, ca într-o mare aventură. Apare, în mod firesc, nevoia de a marca acest
moment. De ce 100 de zile? Este o perioadă optimă în care copiii au timp să se asimileze școlii,
să se simtă parte integrantă din aceasta.
Proiectul “100 de zile de şcoală” se adresează în primul rând elevilor şi cadrelor
didactice de la clasa pregătitoare, dar şi părinţilor acestora, dorindu-se a fi o punte spre sufletul
fiecăruia, o oportunitate de a se cunoaşte mai bine, o şansă de a arăta cât de valoroși sunt
împreună, părinți și copii deopotrivă, o modalitate de a exprima emoții prin intermediul artei.
2. GRUPUL ŢINTĂ:
- 29 elevi din clasa pregătitoare
- Părinţii/ bunicii elevilor;
3. PERIOADA:
Septembrie 2020 – 8 martie 2021;

4. RESURSE:
umane: elevi, cadre didactice, părinţii/bunicii elevilor,;
materiale: colecţiile de 100 de piese realizate de copii împreună cu părinții, markere, carton,
diplome oferite copiilor, ochelari din carton cu 100 de zile, fișe de lucru;
financiare: bugetare – fonduri proprii pentru materiale de specialitate;
extrabugetare – contribuţii ale părinţilor pentru realizarea colecţiilor de 100 de
piese.
5. ACTIVITĂŢI:
- Diseminarea în rândul copiilor şi a părinţilor a informațiilor referitoare la derularea
proiectului şi modului în care trebuie să se pregătească pentru acest eveniment: pregătirea
colecţiilor de 100 de piese ;
- Completarea zilnică a tabelului „100 de zile de şcoală” în cadrul Întâlnirii de dimineață–
- „ Știm ce simțim?”– joc de conștientizare și exprimare a stărilor sufleteşti – martie 2021;P
- Pavoazarea clasei pentru sărbătoare – 8-9 martie 2021.re
- Desfăşurarea activităţilor din 9 martie 2021.
10,00 Întâlnirea de dimineață
Salutul interactiv al învățătoarei;
Mesajul zilei
Joc de intercunoaștere
10.30 Activitate demonstrativă. „Știu să scriu 100 de cuvinte”
Elevii vor participa la o activitate integrată în care vor îmbina conținuturi însușite la
disciplina de Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare
personală, Muzică și mișcare
11.00 Prezentarea colecţiilor de 100 de obiecte alături de părinți
11.45 Surpriza dulce
6. REZULTATE AŞTEPTATE:
- Atitudinea pozitivă a copiilor faţă de acţiunile realizate;
- Responsabilizarea elevilor şi a părinților în vederea realizării colecţiilor cu 100 de obiecte;
- Implicarea elevilor, cadrului didactic şi a părinţilor în activitatea organizată;
- Dezvoltarea comportamentelor sociale pozitive la copii;
- Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi;
- Dezvoltarea gândirii critice la elevi;
- Egalitate şi respect pentru diversitate.
7. EVALUARE:
- Calitatea activităţilor organizate;
- Numărul participanţilor la activităţile din ziua sărbătoririi a 100 de zile ( elevi, părinţi, bunici,
cadru didactic);
- Calitatea lucrărilor prezentate în cadrul evenimentului;
- Realizarea unei expoziții cu produsele realizate de elevi.
Aspecte din timpul desfăşurării proiectului:
 Elevii au numărat zilele de şcoală;
 Au prezentat colecţiile de obiecte realizate în echipă cu părinții;
 Au participat la activitatea demonstrative;

Colecţiile de 100 de obiecte se vor păstra expuse în clasă/pe holul școlii fiind
un bun stimulent în activitatea viitoare a elevilor.
La sfârşitul activităţii fiecare elev va primi o diplomă de participare și o de absolvent a
celor 100 de zile de școală .

”CLASA STELUȚELOR”

