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RAPORT FINAL 
„ŞCOALA ALTFEL!”- 2018-2019 

 

               In conformitate cu reglementarile specifice la ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ȘCHEIA, în 

perioada 15-19.04.2019  s-au desfașurat activităi educative intitulate „Scoala altfel !”. Mentionam ca 

unitatea scolara este formata din  o structura cu clasele preg -VIII, doua structuri cu clasele I-IV si trei 

gradinite. 

             Principalele etape au urmarit:   

 Decizia de desemnare a comisiei responsabile pentru organizarea, monitorizarea şi evaluarea 

programului „Scoala altfel!”; 

 Centralizarea listei propunerilor de activităţi la nivelul unităţii de învăţământ de catre consilierul 

educativ; 

 Elaborarea documentelor procesului decizional privind programul unităţii de învăţământ în 

săptămâna „Scoala altfel!” (procese verbale încheiate în urma Consiliului profesoral, 

consultărilor cu Comitetul reprezentativ al părinţilor,  Consiliului de Administraţie, orare, 

responsabili,  locuri de desfasurare, mijloace, parteneri etc.); 

 Stabilirea măsurilor de diseminare a programului  „Scoala altfel !”  

 Stabilirea măsurilor organizatorice pentru cuprinderea tuturor elevilor şi preşcolarilor în 

activităţile propuse; 

 Stabilirea măsurilor de monitorizare a activităţilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Verificarea prezenţei elevilor la activităţi conform opţiunii lor; 

 Verificarea prezenţei cadrelor didactice la activităţi; 

 Verificarea concordanţei dintre activităţile menţionate în condica de prezenţă a cadrelor didactice 

şi activităţile organizate în şcoală. 

 Elaborarea de catre fiecare diriginte/invatator a Raportului privind activitatile desfasurate la clasa 

in saptamana 15 -19.04.2019; 

 Analiza activitatilor extracurriculare si extrascolare desfasurate, rezultatele educationale ale 

acestora precum si modalitatile de ameliorare a planificarii si organizarii pentru viitor a 

programului „Scoala altfel!” în SCOALA GIMNAZIALA  SCHEIA”; 

 Elaborarea de catre director/consilier educativ/ a Raportului final privind activitatile desfasurate 

la nivelul intregii unitati scolare si prezentarea lui in cadrul Consiliului Profesoral. 

 Prezentul Raport prezinta o detaliere a actiunilor educative desfasurate pe cicluri de 

invatamant. 

OBIECTIVE STRATEGICE : 

O.1. Atragerea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități conforme intereselor și 

preocupărilor diverse ale elevilor, în vederea învăţării în contexte nonformale; 

O.2. Valorizarea talentelor și a capacităților elevilor în diferite domenii, ca premisă a dezvoltării 

personale ; 
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O.3. Exersarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi diverse, pentru dezvoltarea 

spiritului de cooperare şi socializare; 

O.4. Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti, în 

scopul recunoaşterii şi asumării identităţii naţionale la elevi; 

O.5. Practicarea voluntariatului activ şi eficient , pentru formarea conduitei morale şi civice a 

elevilor; 

O.6. Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănatos. 

O.7. Dezvoltarea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi 

nonverbale,  nivelul creativităţii prin: Procesul de învăţare prin joc; Participarea copilului la alegerea 

activităţilor şi a jocurilor; Organizarea adecvată a ambientului educativ; Flexibilitatea strategiilor de 

predare-învăţare; Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 

O.8.Valorificarea şi dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, literare, sportive, de cunoaştere 

şi ecologie prin: 

 Participarea la manifestările culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, competiţii 

sportive; Implicarea în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj, artă fotografică, cunoaştere; 

Promovarea valorilor umanitare, de voluntariat, caritate, implicare activă în societate: 

               Dezvoltarea responsabilităţii sociale de protecţie şi îngrijire a mediului; 

                 Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu semenii în cadrul competiţiilor organizate. 

O.9. Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:Limbajul, vorbirea (pronunţia 

şi  tipul de comunicare verbală); 

 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, 

entuziasm); Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, detaşare, iritare, tensionare, 

încordare, plăcere, participare totală etc.); 

Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului. 

Tipologia activităţilor desfășurate:  Programul săptămânii, tipologia activităţilor, formele de 

organizare sunt rezultatul colectării propunerilor tuturor factorilor implicaţi, dar şi al dezbaterilor la 

nivelul colectivele de elevi, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în scopul 

adoptării programului agreat de majoritatea beneficiarilor. Activităţile propuse acoperă domenii variate 

de interes, de la sfera cultural-artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. 

Sunt prevăzute acţiuni de voluntariat şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi 

stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Activităţi culturale, 

activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, 

pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, 

responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);  activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru 

reacţii corecte în situaţii de urgenţă, vizite, excursii etc. 

OBIECTIVE STRATEGICE : 

1. Atragerea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități conforme intereselor și 

preocupărilor diverse ale elevilor, în vederea învăţării în contexte nonformale; 

2. Valorizarea talentelor și a capacităților elevilor în diferite domenii, ca premisă a dezvoltării 

personale ; 

3. Exersarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi diverse, pentru dezvoltarea 

spiritului de cooperare şi socializare; 

4. Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti, în 

scopul recunoaşterii şi asumării identităţii naţionale la elevi; 



5. Practicarea voluntariatului activ şi eficient , pentru formarea conduitei morale şi civice a 

elevilor; 

6. Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănatos. 

7. Dezvoltarea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi 

nonverbale,  nivelul creativităţii prin: Procesul de învăţare prin joc; Participarea copilului la 

alegerea activităţilor şi a jocurilor; Organizarea adecvată a ambientului educativ; Flexibilitatea 

strategiilor de predare-învăţare; Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării 

interpersonale şi a relaţionării. 

8.Valorificarea şi dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, literare, sportive, de cunoaştere şi 

ecologie prin: Participarea la manifestările culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, 

competiţii sportive; Implicarea în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj, artă 

fotografică, cunoaştere;Promovarea valorilor umanitare, de voluntariat, caritate, implicare activă 

în societate;Dezvoltarea responsabilităţii sociale de protecţie şi îngrijire a 

mediului;Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu semenii în cadrul competiţiilor organizate. 

9. Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  

tipul de comunicare verbală); Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, 

pasivitate, cooperare, entuziasm); Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, 

detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală etc.);Adaptarea la situaţiile  

propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau 

eşecului. 

 Numărul de activități derulate: 60  la nivel de cicluri de învățământ și clase I-VIII.  

 Activitati de  voluntariat  -3 

 Educatie pentru sanatate  4 

 Actiuni ecologice -5 

 Actiuni de educatie rutiera – 4  

 Actiuni de consiliere si orientare -1 

  Actiuni in colaborare cu   I.S.U. -3 

 Actiuni de prevenire a violentei -3 

 Vizite de studiu  -1Excursii   -2 

 Activitati artistice -3 

 Parteneriate cu biserica  -4   

 Atelier de creatie  -8  

 Drumetii  -6 

 Filme educative  -7 

  Educatie  de preventie  -2 

 Concursuri  -4 

Elemente de management al resurselor implicate: Umane: elevii, părinţii, cadrele didactice 

membrii comunităţii, reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Am agreat varianta organizării unor 

activităţi în parteneriat, şi cu instituţii publice locale, din nevoia de a oferi elevilor oportunitatea 

schimburilor de experienţă, atât în spaţiul şcolii, cât şi în afara acestuia. 

 Parteneri, colaboratori    Profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale; 

Tipul de activităţi derulate: culturale, artistice, sportive, sociala, vizite de studiu, educatie 

ecologica si protectia mediului, educatie pentru sanatate, activitati tehnico-stiintifice             

Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): circa 325 de elevi, 18 cadre 

didactice, 60 părinţi  



Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor : săli de clasă, sala de sport, terenul de 

sport, laboratoare, biblioteca scolii,  

Modalităţi de evaluare a activităţii:  

Chestionare si concursuri  

Portofolii tematice, jurnale si albume de fotografii  

Acorduri de parteneriat  

Proiecte  

Postere  

Diplome  

Fotografii  

Rezultate înregistrate:  

Elevii au dovedit un viu interes pentru activităţile alese in prealabil si s-au implicat activ in diverse 

tipuri de proiecte propuse. Au intrat in contact cu alţi colegi, si-au pus in valoare spiritul de echipa, 

competiţional si gospodăresc,  au fost realizate albume foto. 

. S-au dezvoltat relaţii foarte bune şi de viitor cu partenerii implicaţi în aceste proiecte. Aceştia s-au 

arătat încântaţi şi dornici de a colabora cu şcoala noastră. Ca exemplu, în urma parteneriatului cu 

Biblioteca a  crescut interesul elevilor noştri pentru cercurile şi atelerele organizate aici.  

 La toate activităţile desfăşurate au participat  aproximativ  toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile 

realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a 

elevilor şi a părinţilor. 

Expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară (fişe de lucru, lucrări ale elevilor);  

Atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii; 

 Identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific educaţional 

şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele informative ale proiectului; 

 Interes sporit pentru cunoaşterea trecutului istoric, a traditiilor si obiceiurilor locale; 

 Analiza SWOT: 

  a. Puncte tari 

- planificarea activităţilor s-a făcut cu consultarea elevilor şi părinţilor; 

- au fost planificate activităţi acceptate de elevi şi părinţi; 

- costurile reduse ale activităţilor; 

- participarea activ-conştientă la activităţile derulate; 

- implicarea tuturor resurselor angajate; 

- crearea unui mediu educaţional relaxant; 

- interesul manifestat de majoritatea elevilor pentru astfel de activităţi; 

- atingerea obiectivelor propuse; 

- feed-back pozitiv din partea părinţilor; 

-  creşterea coeziunii grupului de elevi; 

- dezvoltarea spiritului de echipă şi creativitate al elevilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă; 

- creşterea încrederii în forţele proprii şi  stimei de sine; 

- stabilirea unor relaţii de parteneriat bazate pe respect între profesor  şi elev; 

- organizarea de activităţi educative care sa nu aibă stresul evaluării pe note; 

- oferirea de conţinut ştiinţific în alt context şi prin alte metode; 

- dezvoltarea spiritului de competiţie; 

- îmbinarea activităţilor plăcute recreative cu cele de atingere a competenţelor tehnice 

generale şi specifice; 



- evitarea monotoniei prin organizarea de activităţi  mai puţin formale; 

- exersarea cunoştinţelor de specialitate într-un cadru practic; 

- relaţia realizată între noţiunile  teoretice şi realitatea înconjurătoare. 

  b. Puncte slabe 

- elevi care au absentat de la activităti 

- interes scăzut al elevilor, o parte dintre ei considerând „Şcoala Altfel” o minivacanţă; 

- aglomerarea la muzee sau alte obiective vizitate; 

- implicarea în număr mic al părinţilor în activităţi; 

- lipsa unui buget pentru anumite activităţi; 

- cadrul informal a dus la apariţia devierii de la temă; 

- părinţi care şi-au motivat elevii de la activităţi; 

 c. Oportunităţi 

 - dezvoltarea unor activităţi  care să completeze noţiunile de cultură generală şi de 

integrare socială şi profesională; 

- deschidere mare spre activităţi educative non-formale; 

- realizarea de parteneriate cu alte instituţii; 

- conştientizarea elevilor de importanţa educaţiei non-formale; 

- cadre didactice preocupate să realizeze activităţii diversificate; 

- interesului elevilor pentru implicarea în diverse proiecte extraşcolare; 

- întâlniri cu specialişti din domenii diverse de activitate; 

- crearea unor condiţii mai „prietenoase” de studiu; 

- continuarea unor parteneriate; 

- diversificarea acţiunilor înspre zona culturală; 

- prezentarea  produselor realizate la lectoratele cu părinţii; 

- petrecerea mai multor ore cu elevii in calitate de diriginte; 

- posibilitatea realizării unor schimburi de experienţă. 

 d. Ameninţări 

- interpretarea greşită a programului Săptămâna „Şcoala altfel” în sensul caracterului 

neobligatoriu al participării elevilor; 

- lipsa de interes a unor elevi; 

- absenteismul; 

- insuficienta informare asupra importanţei activităţilor desfăşurate; 

- dificultatea de a putea supraveghea toţi elevii oră de oră, mai ales la vizite de studiu  

- lipsa de finanţare pentru asemenea activităţi; 

- numărul prea mare  de elevi implicaţi pot scădea eficienţa unor activităţi; 

 desfăşurarea activităţilor înainte de Sărbătorile Pascale poate duce la o prezenţă mai redusă 

- birocraţie stufoasă care necesită planificare mult anticipată; 

- apariţia rutinei. 

Recomandări, sugestii: 

perioada de desfăşurare ar fi mai bună în luna mai-iunie, când timpul este favorabil; 

acordarea unor fonduri pentru derularea activitatilor. 
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