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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

Școală după școală  la Budești  

 

 Începând cu 19 septembrie 2019, se reia activitatea Școală după Școală pentru 33 de 

copii ai ciclului primar din satul Țagu, comuna Budești județul Bistrița-Năsăud. Acest 

program asigură tipuri de activități care vizează formarea și dezvoltarea competențelor 

specifice învățământului primar: dezvoltarea personală și interpersonală, pregătirea pentru 

viață și dezvoltarea armonioasă a personalității elevului. Programul este conceput astfel înât 

să ofere activități cu caracter universal pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor 

fiecărui elev în conformitate cu nevoile și interesele sale.   

 Jocul este una dintre metodele de bază ale programului complementar, datorită 

multiplelor lui valențe educaționale: 

 Este activitatea care simultan implică toți elevii; 

 Are atributul de a conduce la formarea celor mai multe competențe cheie simultan. 

 Este forma educativă care asigură gradul maxim de socializare și este distractiv. 

 Jocul permite cadrului didactic să descopere trăsăturile pozitive, dar și limitele 

personale ale copiilor, permițând corectarea comportamentului. 

 Jocul este cel mai bun mediator în relația directă profesor- elev. 

 Jocul poate nu numai să-i învețe pe elevi semnificația unor concepte dificile, ci și să 

stârnească curiozitatea epistemică, adică motivația intrinsecă a învățării. 

 Caracterul spectaculor al activității poate crește interesul pentru învățare. 
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 Pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, în cadrul activităților de dezvoltare 

personală prin joc. dl. învățător  HABOR ADRIAN a ales, pentru cei 11 elevi din grupa SDS 

pe care o coordonează, activitatea Cei care fac ploaia, derulată conform unui scenariu 

anterior elaborat. Acesta   presupune: 

 Tipul jocului: comunicare, relaxare 

 Tematica acoperită: diversitatea 

 Nivel de dificultate: mediu 

 Dimensiunea grupului: 11 elevi 

 Timpul necesar: 30 minute 

 Regulile jocului: Toți participanții stau în cerc. Activitatea va crea o furtună în zonă, 

fără să plouă cu adevărat. Orice acțiune este începută de învățător. Când acțiunea 

ajunge la fiecare copil acesta va face un anumit gest. Nimeni nu poate începe o acțiune 

decât atunci când îi vine rândul. 

 Obiectivele jocului: implicându-se activ, copiii vor fi capabili să asculte activ și să 

execute mișcări impuse. 

 Descrierea jocului: Învățătorul le spune participanților despre acțiunile pe care 

urmează să le facă: frecarea mținilor, pocnirea din degete, aplauze, atingerea cu 

zgomot a picioarelor, dans sau mers cu pași apăsați. După o derulare în această ordine, 

acțiunile se vor derula în sens invers. Aceasta va suna ca o furtună sau ca o ploaie 

puternică, desfășurându-se la început cu putere, după care acțiunea va scădea în 

intensitate. 

 Întrebări tip reflecție și evaluare: Cum v-ați simțit în ipostaza de creatori ai ploii? 

                                                       Ce v-a plăcut din joc? 

                                                       Ce nu v-a plăcut ? 

 Valori promovate: ascultarea activă și munca în echipă 
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