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Alege școala pentru un viitor mai bun 

 
Școală după școală la Ciceu-Mihăiești 

 

 

În anul școlar 2019-2020, s-a reluat activitatea Școală după școală din cadrul proiectului ,,Alege 

școala pentru un viitor mai bunˮ pentru cei 60 de elevi, organizați în cinci grupe – trei grupe de învățământ 

primar și două de gimnaziu –, ai Școlii Gimnaziale ,,Petru Rareșˮdin Ciceu-Mihăiești.  

În cadrul proiectului, se urmărește atingerea unor obiective care să îmbunătățească educația copiilor 

din comunitățile defavorizate, prin educația remedială care are la bază programe specifice, precum 

îmbunătățirea ratei succesului școlar prin includerea de programe educaționale specifice și asigurarea 

egalității de șanse privind accesul la educație. Pentru ca activitățile remediale să fie eficiente, urmărim 

diversitatea, accesibilitatea și estetica materialelor didactice prezentate, aplicăm strategii de învățare prin 

cooperare și implicăm consilierul școlar în buna desfășurare a activităților. 

În vederea dezvoltării competențelor cheie și a competențelor specifice necesare proceselor de 

învățare și de aprofundare, elevii sunt îndrumați și sprijiniți în rezolvarea temelor pentru acasă, în formarea 

deprinderilor de igienă personală, în comunicarea și relaționarea între ei și cu cei din jur, prin activități de 

intercunoaștere și autocunoaștere.  

Pentru a stimula gustul pentru lectură, elevii desfășoară activități în biblioteca școlii, vizionează și 

audiază diferite prezentări și documentare cu conținut științific. 

Din experiența acumulată până în prezent în cadrul proiectului, am constatat că activitățile de tip 

atelier – abilități practice, desfășurate împreună (cele trei grupe de învățământ primar) sunt cele mai 

atractive și mai îndrăgite de elevi. Activitățile practice stimulează în mod direct capacitățile fiecărui elev, 

îl determină să-și pună în valoare imaginația și creativitatea și să-și manifeste gândirea critică. La finalul 

activităților, elevii pot admira rezultatul muncii lor: produsele realizate.  
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Deoarece ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă și suntem cuprinși de atmosfera magică a 

Crăciunului, ne-am gândit să-l așteptăm pe Moș Crăciun cu turtă dulce, meșterită de mânuțele noastre 

pricepute. Am ales cu grijă și cu drag ingrediente proaspete și sănătoase, pentru ca turtițele să fie fragede, 

gustoase și amuzante. Și ce-i poate plăcea mai mult Moșului decât niște figurine făcute din aluat cu unt și 

miere, aromate cu mirodenii și decorate cu multă migală și imaginație?  

 

 Tipul activității: abilități practice 

 Tema activității: Turtă dulce pentru Moș Crăciun 

 Nivel de dificultate: mediu 

 Grupul: 32 de elevi 

 Timpul necesar: 60 minute 

 Obiectivele activității: Elevii vor fi capabili să 

pregătească aluatul, să decupeze figurinele cu ajutorul 

formelor și să decoreze turta dulce obținută. 

 Valori promovate: colaborarea, cooperarea, simțul 

estetic, păstrarea tradițiilor de sărbători 

 

 

 Descrierea activității: 

 

Doi elevi au pregătit aluatul sub îndrumarea doamnelor 

învățătoare Feher Melita, Timar Ildiko-Hajnal și Bolbos Iulia, iar 

ceilalți au urmărit cu interes pașii parcurși. 

Din aluatul obținut, elevii au decupat cu câteva forme specifice Crăciunului (brăduți, steluțe, Moș 

Crăciun, clopoței) mici turtițe, care au fost puse la copt de către doamnele învățătoare. 

 

În timp ce turtițele se coceau, iar mirosul 

ne trimitea din ce în ce mai aproape de Ajunul 

Crăciunului, elevii au colindat, iar doamnele 

învățătoare au pregătit glazura albă pentru 

decorarea figurinelor din turtă dulce.  

 

Apoi, fiecare copil a primit câte un poș 

cu glazură, câteva bombonele colorate și 

bucățile de turtă dulce coapte și toți s-au 

transformat în mici patiseri, care au decorat 

figurinele cu multă măiestrie. 
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 La finalul activității, copiii au observat că nu e greu deloc să 

faci turtă dulce, ba, dimpotrivă, e o activitate tare plăcută. Au 

admirat rezultatul muncii lor, au păstrat o parte din turta dulce 

pentru Moș Crăciun, iar cealaltă parte au degustat-o. 
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