Curriculum la decizia școlii propus pentru anul școlar 2017-2018
Catedra claselor a III-a
Termen de predare: 23.12.2016
Tabelul se va preda împreună cu copia după Procesul verbal de la ședința de catedră
în care s-au propus și s-au discutat opționalele pentru anul școlar 2017-2018
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IV D
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intracurricula
r
transcurricul
ar
intracurricula
r

Scurtă prezentare a opționalelelor:
Ortografie și creație: Scopul acestui opțional este de a-i ajuta pe elevi să-și
însușească mai ușor codul ortografiei limbii române și de a conștientiza propriul
potențial creativ, într-un mod plăcut prin jocuri didactice antrenante. Aceasta va
stimula potențialul creativ al elevilor, încrederea în sine și în posibilitățile lor de
comunicare
Natura- prietena mea: Scopul acestui opțional este dezvoltarea capacităţilor de
observare, explorare și înţelegere a realităţii mediului înconjurător, cunoașterea,
înţelegerea și utilizarea în comunicare a unor termeni specifici și formarea unor
atitudini pozitive prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat și
exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a acestuia
De-a arhitectura:Scopul acestui opțional este de a-i ajuta pe elevi să-ți dezvolte
cunoștințele despre arhitectură și mediu pentru a deveni cetățeni conștienți și
responsabili de mediul și societatea în care vor trăi. Modul de predare este diferit de
cel tradițional, implică experiența directă, aplicația practică, adună cunoștințele
separate pe care elevii le-au dobândit la diverse materii într-un tot unitar, care dă
sens învățării, aduce în mijlocul lor arhitecți care să-i ghideze în dezvoltarea și
realizarea unui proiect comun.
Membrii catedrei:
Numele____Chifor Cristina___________semnătura________
Numele____Liscan Reghina___________semnătura________
Numele____Pop Ioana Loredana_______semnătura________
Numele____Roșca Casian Otilia_______semnătura________

.

Proces verbal

Încheiat azi 21 12 2016, cu ocazia ședinței de catedră a claselor a III-a, pe
tema curriculum la decizia școlii propus pentru anul școlar 2017-2018.
În ședință s-au analizat următoarele opționale: Ortografie și creație, De-a
arhitectura și Natura-prietena mea.
Propunerile sunt în conformitate cu metodologie de proiectare didactică în
vigoare. S-au discutat obiectivele, activitățile de învățare, conținuturile și modalitățile
de evaluare pentru opționalele propuse.

Comisia metodică a claselor a III-a:
Chifor Cristina,clasa a III-a A
Liscan Reghina, clasa a III-a B
Pop Ioana, clasa a III-a C
Roșca Casian Otilia, clasa a III-a D

Responsabil comisie metodică Chifor Cristina.

