
 

 

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” 

BREAZA 

 

 

 

 

 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL 
 

„ 400 DE ZILE DE ŞCOALĂ” 
  

 

 
    

 

 

CLASA a III-a B  

 

 

 

Director,      Prof. înv. primar, 

Prof. dr. Dinela Axineta Soreanu         Corfu Diana Gabriela 

 

 

 

 



 

ARGUMENT 

Proiectul “ 400  de zile de şcoală” este adresat în primul rând elevilor clasei 

a III-a B, dar şi părinţilor şi comunităţii locale, dorind să fie un portal spre sufletul 

fiecăruia, o dorinţă de a ne cunoaşte mai bine, o şansă de a ne arăta frumuseţea 

interioară, de a ne exprima prin intermediul artei. 

 

 

SCOP:  

Cunoaşterea semnificaţiei parcurgerii a 400 de zile din viaţa de şcolar; 

bucuria sărbătoririi împreună a 400 de zile de şcoală prin diferite activităţi, dar  şi   

creşterea prestigiului clasei şi a şcolii în rândul comunităţii. 

 

 OBIECTIVE:  

 Atragerea efectivă a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular, conducând la creşterea calitativă a acestora; 

 Identificarea propriilor valori şi a grupului din care fac parte; 

 Cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de şcolari  prin 

paralelismul între universul copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor 

lor sau al unor personaje din poveşti; 

 Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin realizarea unui colaj din 

fotografii reprezentând numărul 400 şi prin completarea “Florii amintirilor” 

 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 

 Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă 

în aceste activităţi; 

 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale. 

 

GRUPUL ŢINTĂ:  

29 de elevi de la clasa a III-a B; 

Părinţii elevilor; 

Membrii comunităţii locale. 

 

  DESFĂŞURARE – 24 NOIEMBRIE 2014 

 

  RESURSE: 

umane: elevi, cadre didactice, părinţii elevilor, membri ai comunităţii locale; 

materiale: colecţiile de fotografii, markere, hârtie, cerneală, creioane, 

cartonfinanciare: bugetare –fonduri proprii; 

 



 ACTIVITĂŢI: 

- Anunţarea copiilor şi a părinţilor asupra proiectului şi asupra  modului cum 

trebuie să se pregătească pentru sărbătorirea celor 400 de zile de şcoală: pregătirea 

colecţiilor de fotografii pentru realizarea colajului “400”; 

- Completarea “Florii amintirilor” (elevii trebuie să completeze fiecare petală cu o 

activitate sau o amintire care le-a provocat plăcere; 

- Realizarea colajului “400” cu ajutorul fotografiilor . 

 

 REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Atitudinea pozitivă  a copiilor faţă de acţiunile realizate; 

- Responsabilizarea elevilor şi a părinților  în vederea realizării colajului “400”; 

- Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţile organizate; 

- Dezvoltarea comportamentelor sociale la copii; 

- Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi; 

- Dezvoltarea gândirii critice la elevi; 

- Egalitate şi respect pentru diversitate. 

 

EVALUARE:  

Numărul activităţilor organizate în timpul derulării proiectului; 

Calitatea activităţilor organizate; 

Numărul participanţilor la activităţile din ziua sărbătoririi a 400 de zile ( elevi, 

părinţi, bunici, cadre didactice, membri din comunitatea locală); 

Calitatea lucrărilor aflate la expoziţii; 

Produsele finale ale activităţii. 

       

Activităţi: 

- Citim poezia 400 

400 

 

În şcoală e zarvă mare: 

Clasa a III-a B e-n sărbătoare. 

400 de zile-au numărat 

De când în şcoală au intrat. 

 

Doamna Iarnă vine-n grabă 

Pe sărbătoriţi să-i vadă. 

Să le facă o urare 

Căci e mare sărbătoare. 

 

Să creşteţi mari, dragi copilaşi! 



Sî fiţi mereu elevi gingaşi! 

SPERANŢĂ  voi să vă numiţi 

Pentru ai voştri, dragi părinţi! 

 

- Discutăm despre fotografiile pe care le-au primit, aducându-ne aminte cu ce 

prilej au fost făcute; 

- Realizăm colajul “400” cu ajutorul fotografiilor (lipim fotografiile în forma 

numărului 400) (pe grupe); 

- Completăm Floarea amintirilor (fiecare elev completează câte o petală notând o 

activitate de care îşi aduce aminte cu plăcere)  

                                                                   

                                                 

 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 


