
Raport „Școala altfel” 
A. Date generale  

1. Numele unității de învățământ: Scoala Gimnaziala Scheia 

2. Directorul unității: Prof.  IULIAN  DUMITRIU  

3. Echipa de coordonare: Prof.  IULIAN  DUMITRIU;   Prof.  VIORICA  BURLIAC 

4. Perioada de desfășurare a programului „Școala altfel”:  15-19.04.2019 

     5. Date cantitative: 

 

Rată de prezență elevi: Rată de prezență cadre didactice: 

100% 100% 

 

1. Activități utile pentru satisfacerea intereselor copiilor preșcolari/ elevilor: 

Nivel Interse/Preocupari ale copiilor Exemple de activitati utile 

 

Prescolar  Cunoastera regululor in situatii de urgent 
Incurajarea activitatilor de voluntariat 
Demonstrarea unor experimente 
 

Experimentam si invatam 

Nu ne jucam cu focul 

Educatie ecologica 

 

Clasele I- IV Vizite acasa la persoanele defavorizate, 

donatii de alimente. 

Incalzirea organismului prin gimnastica, 

concursuri. 

Vizionarea de filme din desene animate 

Rolul si importanta politiei 

Discutii despre activitatea pompierilor 

 

Sa ne cunoastem satul 

Primavara in sufletul tuturor 

Sport si sanatate 

E curat si frumos in jurul meu 

Origami 

Sunt un bun cetatean 

Vizionare de filme pentru 

copii 

Clasele  V- VIII Alimentare rationala prezentare PPT 

Cunoasterea diferitelor zone turistice din 

Romania 

Dezvoltarea spiritului de civic, ecologizarea 

spatiului din imprejurimi 

Descoperirea si promovarea valorilor 

traditionale 

Vizionarea de filme privind situatiile de 

urgent--- concurs 

Intreceri sportive--- concurs 

Realizarea unor coafuri ce li se potrivesc 

fetelor 

Interesul pentru a gati si manca sanatos-

executarea de lucrari practice 

Intreceri sportive--- concurs 

O minte sanatoasa intr-un corp 

sanatos 

Romania turistica 

E curat si frumos in jurul meu 

Asa-I portul la romani 

A fi un bun cetatean 

Sport, miscare, sanatate 

Clubul be lectura 

Cursuri de chitara 

Atelier de muzica-Karaoke 

Cartea si flmul 

Concurs de cultura generala 

Atelier umoristic—Glume, 

bacuri, dictie 

 

 

2. Activități utile pentru dezvoltarea competenței de învățare și abilităților socio-emoționale: 

 

Nivel Exemple de activitati utile Rolul  partenerilor in 

proiectarea si derularea 

activitatilor 

Preșcolar 

 

Experimentam si invatam 

Nu ne jucam cu focul 

Sponsorizare, indrumare, 

suport material 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizarea „Școlii altfel” – satisfacții și lecții învățate  

3.1. Ce satisfacții au avut cadrele didactice în urma implementării programului „Școala altfel”? 

(maxim 200 de cuvinte)  

  Tema a stârnit interesul din momentul proiectării, reuşind sa atragă și să implice elevi 

și profesorii din școală. Impactul afectiv a realizat coeziunea grupurilor, a oferit oportunitatea de a se raporta 

unii la alții, de a învăţa unii de la alţii, înţelegând că inteligenţa folosită numai în interes personal nu face 

societatea mai bogată, inteligenţa individuală trebuie folosită pentru familie, societate şi ţară. Prin modul 

responsabil de implicare și manifestare în activități, elevii au depăşit sfera teoreticului, înţelegând importanţa 

pregătirii pentru a se adapta la ceea ce tinde să devină societatea viitorului. 

 Considerăm că activitatea poate concura în cadrul competiţiei “O activitate de succe în Săptămâna 

Şcoala altfel, întrucât se ridică, în opinia noastră, la standardele superioare din domeniul educaţiei. În primul 

rând mărturie stau consideraţiile participanţilor la activitate. Pentru profesori a fost un succes realizarea 

interdisciplinară care a impletit cunoştinţe din toate ariile curriculare. Pentru elevi a însemnat o experienţă 

nouă care le-a permis o deschidere spre partea practică a educaţiei pentru viaţă. 

Din feedback-ul obținut de la elevi, şi profesori, a rezultat necesitatea acestei activităţi, precum şi 

dorinţa de a fi continuată, aşa cum a fost proiectată în documentele strategice ale şcolii pe termen mediu de 

dezvoltare. Elementul de noutate constă în extinderea grupului ţintă, pe principiul promovării imaginii şcolii 

în comunitatea educativă şi formarea competenţelor de cetăţenie democratică şi responsabilitate socială. 

Activitatea va fi dezvoltată într-un viitor proiect, pentru că aici au rămas multe idei și resurse care așteaptă să 

fie valorificate 

3.2. Ce aspecte ale organizării programului „Școala altfel” au funcționat foarte bine în unitatea dvs. de 

învățământ? (maxim 150 de cuvinte)  

 Toţi elevii au fost receptivi şi încântaţi pe tot parcursul activităţilor, manifestându-şi dorinţa ca aceste 

activităţi să continue. Părinţii au sprijinit logistic şi material. Cadrele didactice au fost deosebit de implicate, 

mai ales în organizare şi partenerii au avut rolul lor deoarece au pus la dispoziţie materiale interesante, au 

ţinut cursuri. Interesant de remarcat este şi faptul că la acest program au fost interesaţi să participe şi acei 

elevi care, în mod frecvent absentează la orele obişnuite de curs. „ La toate activităţile desfăşurate au 

participat toţi elevii, chiar şi aceia care absentează în mod repetat la orele de curs şi aceasta ne dovedeşte că 

activităţile realizate au fost nu numai instructive-educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare 

activă a elevilor şi a părinţilor. ” 

3.3. Ce provocări ați avut în organizarea programului „Școala altfel”? Ce soluții ați identificat pentru 

a le preveni anul viitor? (maxim 150 de cuvinte)  

 Elevii, profesorii şi părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi fiind elaborată o 

procedură de monitorizare a gradului de satisfacţie. La fel participanţii şi-au declarat intenţia de a continua 

această activitate prin: organizarea de vizite la agenţi economici; organizarea de întâlniri, mese rotunde cu 

agenţi economici în cadrul comunei. Elevii şi-au îmbogăţit bagajul de cunoştinţe participâd la activităţile 

desfăşurate, un număr mare de elevi declarând ca au avut de învăţat lucruri noi. Prin activitatea cu caracter 

practic aplicativ, elevii au învăţat să colaboreze pentru atingerea scopurilor propuse, de asemenea şi-au 

însuşit noi metode de a descoperi cunoştinţe 

 

Clasele I- IV Sa ne cunoastem satul 

Primavara in sufletul tuturor 

Sport si sanatate 

E curat si frumos in jurul meu 

Sunt un bun cetatean 

Vizionare de filme pentru copii 

 

 

 

Sponsorizare, indrumare, 

suport material 
Capacităţi bune de comunicare şi 
coordonare,  
– Capacitate financiară şi 
administrativă; 
 – Cunoaşterea în detaliu a temei 
proiectului; 



3.4. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea metodologiei și ghidului „Școala altfel”? (maxim 150  

cuvinte) 

 Pentru a transforma Săptămâna Altfe l într-o Săptămână Creativă, informațiile și uneltele utile  pot fi 

combinate, modificate sau dezvoltate după nevoile fiecărei clase.  

- Să trecem  peste blocajul resurselor limitate, 

- Sa  oferim  acces la metode și instrumente variate,  

- Să generam  subiecte relevante și interesante pentru elevi, 

- Să exploram  noi direcții de activități extracuriculare, 

- Să găsim  parteneri și aliați pentru acțiunile și proiectele noastre. 

Elevii cu care lucram  vor putea să folosească principiile și metodele unei abordări creative în activitățile lor 

zilnice. Pot reuși astfel, printre altele: 

- Să genereze mai repede și mai ușor idei noi pentru prezentări sau eseuri, 

- Să lucreze mai organizat și mai eficient în echipă, 

- Să aibă o abordare constructivă în fața obstacolelor, să gândească orientat spre soluții, 

- Să exploreze o arie mai largă de opțiuni academice sau de carieră. 

 

 

 

 

 

                    DIRECTOR;                                                       CONSILIER EDUCATIV: 

                Prof. IULIAN DUMITRIU                                        Prof.  VIORICA  BURLIAC 

                                                    

 

 


