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Alege școala pentru un viitor mai bun
Limba și literatura română. Matematică
Activități pentru viață

Activitatea Școală după școală este un program complementar celui școlar obligatoriu și constă, la
limba și literatura română în:
-

depistarea dificultăților de învățare;

-

consolidarea competențelor dobândite în programul școlar;

-

învățarea remedială;

-

activități de aprofundare;

Activitățile din cadrul orelor de limba română au vizat:
-

supraveghere și indrumare în efectuarea temelor;

-

acordarea de sprijin individual după nevoile elevilor (înțelegerea cerințelor, scriere corectă, scriere
caligrafică sau creativă);

-

activitati remediale, ținând cont de dificultățile depistate (redactarea unor compuneri pornind de la
modele și planuri date, crearea unor fișe cu părțile de vorbire sau de propoziție și includerea lor în
portofolii, redactarea compunerilor imaginative, identificarea unor informații dintr-un text la prima
vedere);
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-

activități de aprofundare (exerciții de lectură, exerciții de înțelegere a textelor, exerciții de
identificare a părților de vorbire și a părților de propoziție, alcatuirea unor enunțuri în care să apară
părți de vorbire/părți de propoziție, găsirea, cu ajutorul dicționarului, de sinonime și antonime pentru
cuvinte selectate din diferite texte).
Programul S.D.S. a contribuit la îmbunătățirea rezultatelor școlare astfel:

-

un numar mic de corigenți la limba română;

-

note mai mari la aceasta disciplină;

-

elevi cu media 10;

-

s-au îmbunătățit deprinderile de muncă în echipa și cele de muncă independentă (elevii știu să-și
caute resursele, să se documenteze pentru realizarea unor teme mai dificile);

-

elevii clasei a VIII-a (grupele 4 si 5) au manifestat un interes deosebit pentru rezolvarea testelor de
antrenament în vederea pregătirii pentru Evaluare Națională);

-

rezultatele obținute la Simularea Evaluării Naționale au fost mulțumitoare .

Programul S.D.S. a venit în întâmpinarea nevoilor elevilor, asigurându-li-se acestora un mediu
securizant, un mediu în care au putut să se dezvolte personal, să relaționeze mai eficient cu profesorii și cu
ceilalți colegi.
Activitățile desfășurate în cadrul orelor de
matematică au vizat consolidarea cunoșințelor dobândite la
clasă, învățarea remedială și corelarea cunoștințelor
teoretice cu aplicații practice.
Pentru a le arata elevilor cât de legată este
matematica de viața lor de zi cu zi, au fost alese diferite
activități practice. Spre exemplu, o activitate la clasa a V-a
a fost proiectată pentru învățarea și utilizarea unităților de
măsura pentru lungime și aflarea perimetrului unei figuri geometrice. În cadrul activității elevii au efectuat
măsurători ale diferitelor obiecte în clasă, iar în curtea școlii au aflat lungimea, lățimea și perimetrul
acesteia.
Această activitate a fost aleasă deoarece, pe parcursul activităților SDS, s-a observat că elevii nu
reușesc să-și formeze o imagine corectă a lungimii metrului și nu pot concretiza această lungime comparativ
cu lungimea băncii, a unui braț întins, nu pot aproxima lungimea sălii de clasă, a terenului de sport etc.
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Conexiunile matematicii cu viața de zi cu zi și cu alte discipline le formează elevilor o gândire logică si
flexibilă, ajutându-i să înțeleagă lumea înconjurătoare.
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