
Activități extracurrriculare – ateliere de creativitate 
 Activitatea își propune să realizeze dezvoltarea creativității și stimularea comportamentului creativ al 
elevilor, încurajarea elevilor să aibă încredere în propriile judecăți și creștere a motivării pentru educație a 
elevilor. 
 Activitatea are ca scop  elevi care să conștientizeze propriile calități, să-și depășească timiditatea, să-și 
gestioneze furia și emoțiile negative, să devină asertivi, să comunice constructiv. 
Descrierea activității:  

  Atelierele se vor organiza la nivelul fiecărei clase în care din grupul țintă, constând în orice tip de 

activitate, dar care nu se limitează la prezentări, desene, picturi, colaje, fotografii, scenete, filmări video, 

muzică, dans, eseuri, machete, proiecte etc, din care să rezulte un produs final pe o temă stabilită. 

II.1  „Educația mea contează”- AN 1 

II.2  „Știință și tehnică”- AN 2  

II.3  „Clasa mea-familia mea”-- AN 3 

II.4  „Fii SMART, alege-ți cariera!”- AN 4  

 Activitățile din cadrul fiecărei teme se vor desfășura anual pe o perioadă de 3 luni coordonate de un cadru 

didactic și cu participarea părinților, produsele finale fiind evaluate de către o comisie formată din 3 membri( 

2 cadre didactice, 2 elevi, 2 părinți), primele 3 clasate  fiind recompensate: 

- printr-o excursie de 1 zi în țară pentru vizitarea unor obiective culturale , crescând astfel motivația elevilor 

pentru școală, pentru activitatea II.1  

- 2 vizite de documentare la universități, intreprinderi pentru actvitatea II.2, care vor stimula creativitatea 

elevilor și vor crește interesul acestora pentru studierea disciplinelor tehnice, contribuind totodată la 

îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora 

- se va organiza o excursie de 2-3 zile intr-un oras din tara unde va avea loc un schimb de experienta cu elevii 

unui liceu din orasul respectiv,pentru activitatea II.3 

- seminar pe tema orientării în cariera 2-3 zile la munte, unde va fi invitat un trainer, pentru activitatea II.4 . 

Se va elabora un regulament de defășurare a concursului care va ține cont in evaluarea produselor de 

originalitate, încadrarea în temă și gradul de implicare în realizarea produsului final a elevilor cu risc de 

abandon din grupul țintă. 

Grup țintă: 450/425/425/400 elevi IX-XII de pe filiera tehnologică 

Resurse umane: cadre didactice, părinți 

Resurse materiale/logistică: Aparatură audio-video, video-proiector, coli de flip-chart, instrumente de scris.  

Responsabilități: Fiecare diriginte/cadru didactic  va coordona  activitățile la nivelul clasei asigurând condițiile și 

suportul logistic necesar desfășurării activităților și realizării produsului final de către elevi, asigurându-se că toți elevii 

se implică în realizarea produsului final. 

Roluri: Dirigintele/ cadru didactic colaborează cu părinții elevilor în vederea atingerii obiectivu lui proiectului. 

Durata și locul: Fiecare activitate  va dura 2 h pe săptămână timp de 3 luni  și se va desfășura la sediul  LICEULUI 

TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI , fiind finalizate prin excursii, vizite de studiu, schimb de experienta, 

seminar in locațiile precizate mai sus 

Beneficiarii direcți: elevii   

Beneficiari  indirecți ai proiectului: profesorii,părinții 

 


