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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

Școală după școală  la Reteag  

 

           În acest an școlar, ne bucurăm că putem continua activitatea Școală după școală, 

pentru  145 de elevi (12 grupe) ai Școlii Gimnaziale ,,Ion Pop Reteganul” Reteag. In proiect 

sunt inscriși 75 de elevi (6 grupe) ai ciclului primar – 3 grupe la Școala cu clasele I-IV 

Reteag-Poieni, 2 grupe la Școala cu clasele I-IV Reteag, 1 grupa la Școala Primară Bața și 70 

de elevi (6 grupe) ai ciclului gimnazial. 

            În cadrul acestui program, atenția noastră este centrată pe activități remediale și pe 

susținerea elevilor din proiect la efectuarea temelor de casă, având în vedere faptul că 

majoritatea aparțin grupurilor vulnerabile aflându-se în risc de abandon școlar – etnie rromă 

sau din familii dezavantajate –, iar acasă nu au prea mult ajutor. Un număr mare de elevi au 

părinții plecați în străinătate și sunt rămași în grija bunicilor. 

            Tot în cadrul programului, ne 

bucurăm de servirea unei mese calde pentru 

elevi, lucru bine primit de aceștia. Servirea 

mesei ne ajută să-i învățăm cum să se 

comportăm în societate, să mulțumească, să 

adune și să curețe locul după ce au servit 

masa, să lase în urmă un mediu curat. 

            Programul este astfel conceput încât 

să ofere activități variate din diferite domenii, 

astfel ca elevul să fie pregătit pentru 

integrarea lui armonioasă în colectivul clasei 

și mai apoi în societate. 

            Pe lângă activitățile de invățare și consolidare, avem momente de joacă și relaxare, la 

care elevii participă cu mult interes, jocul fiind preferatul lor. Elevii sunt atrași de jocurile 

competitive. Datorită cărților din bibliotecă, a puzzle-urilor și a tuturor materialelor puse la 
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dispoziția noastră, putem realiza activități de grup care necesită dezvoltarea spiritului de  

comunicare și colaborare. 

            Pentru consolidarea cititului și reținerea mai ușoară a firului epic al poveștilor specifi-

ce vârstei copilăriei, am vizionat, cu ajutorul videoproiectorului, mici filmulețe educative, prin 

care i-am sensibilizat pe elevi relativ la diferite personaje, atât pozitive cât și negative, 

dezvoltându-le atât latura sensibilă, emoțională, cât și îmbunătățindu-le comportamentul față 

de colegi și de cei apropiați. În urma activităților desfășurate, se observă că elevii sunt mai 

toleranți, mai sensibili față de animale, mai grijulii față de natură și de lucrurile care ne 

înconjoară. 

           Pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, în cadrul activităților de matematică 

și explorarea mediului, având ca temă Cosmosul, doamna învățătoare  Bâzdâră Alina Nora a 

ales pentru cei 12 elevi din grupa SDS pe care o coordonează, activitatea  „Să zburăm în 

spațiu!”, derulată conform unui scenariu anterior elaborat. Acest scenariu presupune: 

 Tipul activității: pictură, 

 Tema activității: „Să zburăm în spatiu!” 

 Nivelul de dificultate: mediu 

 Grupul: 12 elevi 

 Timpul necesar: 40  minute 

 Obiective: implicându-se activ, elevii vor fi capabili să realizeze prin cooperare o rachetă 

și, individual, să-și confecționeze o cască de cosmonaut. 

 Descrierea activității: Învățătoarea le prezintă elevilor un scurt filmuleț despre cosmos. 

Elevii vor putea răspunde astfel la întrebări precum: Ce este Cosmosul?, Ce sunt 

planetele?, Cum se mai numește planeta Pământ?, Cum putem călători în Cosmos?, Ce 

este un cosmonaut?, De  ce avem nevoie de un costum de cosmonaut? Cum arată o 

rachetă? 

Elevii vor primi un carton cu imaginea 

necolorată a unei rachete. Sarcina lor este să 

picteze toți câte o părticică din rachetă. După ce 

a terminat de colorat partea din rachetă care i-a 

revenit, fiecare elev va primi o fișă pe care este 

conturată o cască de cosmonaut, iar el va trebui 

să o coloreze cum dorește și să o decupeze, astfel 

încât să i se vadă propria față prin cască. 

 Întrebări tip feedback:  

o Cum v-ați simțit în spațiu? 

o Ce v-a plăcut în Cosmos? 

o Ce nu v-a  plăcut? 

 Valori promovate: ascultarea activă, colaborare și cooperare. 
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