Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Str. Gheorghe Pop de Basesti nr.2, cod 510215, jud.Alba
Tel./fax: 0258834102
Web: aicta.ro
Mail: office@aicta.ro

PROIECT EDUCAŢIONAL

,, E ziua ta, mămico !’’
21 - februarie – 8 martie 2011

,, E ziua ta, mămico !’’
DATA DESFĂŞURĂRII : 21 - februarie – 8 martie 2011
LOCAŢIA: Colegiul Tehnic ,,Apulum” - Centrul de Documentare şi Informare
GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a VI-aB
COORDONATOR PROIECT: Bibliotecar Panduru Ana
COLABORATOR PROIECT: Prof.Ştef Alina
Prof.doc.Goţa Dana
ACTIVITATEA: ,, E ziua ta, mămico !’’
SCOPUL: Dobândirea de cunoştinţe legate de semnificaţia mărţişorului şi a zilei de 8
Martie.
OBIECTIVE :
- Să confecţioneze mărţişoare şi felicitări pentru mame;
- Să citească în ritm propriu,fluent,corect,expresiv poeziile;
- Să compună versuri închinate mamei;
- Să ofere mărţişoarele şi felicitările realizate de ei mamelor.
- Să identifice şi selecteze tipurile de documente necesare din CDI (poezii
despre mama) pentru această activitate;
- Să restituie informaţia găsită sub forma unui produs documentar realizat
(prezentare Power Point - Felicitări pentru mama, realizarea unei expoziţii cu
produsele realizate, mărţişoare, coşuleţe cu ghiocei,poezii etc.)
RESURSE MARERIALE:
- fondul documentar şi audio-vizual al CDI-ului;
- culori;
- hârtie colorată;
- alte materiale necesare pentru realizarea produselor expuse.
- calculator

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

NR.
CRT.

TEMA ŞI CONŢINUTUL LOCUL
ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURĂRII

DATA

1

Confecţionarea
mărţişoarelor
Realizarea PPT
Felicitări pentru mama
Expoziţie cu mărţişoare
şi poeziile compuse de
elevi
Alegerea poeziilor
pentru activitatea
dedicată zilei de 8
Martie
„E ziua ta,mămico!”activitate dedicată
mamei

21.02 Ştef Alina
25.02
1-4.03 Panduru Ana

2
3

4

5

Sala de clasă
CDI
Holul CDI

28.02
8.03

RESPONSABIL

Panduru Ana

1-4.03 Ştef Alina
Panduru Ana

CDI

CDI

8.03

Ştef Alina
Panduru Ana
Gota Dana

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:
- Se vizionează cu ajutorul videoproiectorului o prezentare PPT, -Legenda
Mărţişorului , Femei celebre din româia
- Elevii prezintă PPT realizat de ei- Felicitări pentru mama;
- Prezentarea momentului artistic: se recită poeziile alese, dedicate mamei, elevii:
Cercea Daniel, Horvat Daniel şi Vasiu Ioan Mihai prezintă poeziile compuse de ei;
- La finalul activităţii elevii au fost premiaţi.
EVALUARE :
- expoziţie cu mărţişoare şi felicitări;
- poezii proprii dedicate mamei;
- realizarea PPT- felicitări pentru mama.
Director
Prof.Hodor Mara

