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RAPORT  

„ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

27 martie-31 martie 2017 

-gimnaziu- 

           Generic: ,,EDUCATIE  ,JOC SI CREATIVITATE 

 
1.Proiectarea activitatilor.  

Nr.profesori:46 

2.Nr.elevi:toti elevii(gimnaziu) din şcoală:400 

3.Nr.elevi in atelier:25-30 

4.Nr.profesori pe  ateliere: 2-3 profesori la fiecare atelier 

5.Numar activităţi derulate:15 ateliere si alte activitati individuale 

 

6.Tipuri de activităţi 

 

1.Excursii: 14 

 

2.Intreceri sportive:4 
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3.Concursuri :3 

 

4.Ateliere:7 

 

5.Vizionare filme si documentare:3 

 

6.Activitati de voluntariat:3 

 

7..Parteneri implicaţi (nume/tip instituţie):JA, ISU Beclean, Primaria Orasului Beclean, Editura Nomina, Teatrul Naţional Cluj Napoca, Rezervatia 

geologica ,,Gradina Zmeilor”, Cetatea Albă Carolina,Salina Turda, Targu Jiu, CSEI Beclean, Colegiul National ,,Petru Rares”, Liceul tehnologic 

,,Henri Coanda”, Herghelia Beclean, Clubul Elevilor, Politia Orasului Beclean, Primaria Orasului Baia Sprie, Protopopiatul Ortodox Beclean, Casa 

Memoriala ,,Ion Pop Reteganul”, CFR, TFG, Pensiunea ,,Perla Albastra”, CDI Beclean, Liceul Agricol Beclean, Statia de Tratare a Apei Beclean, 

Firma ,,Badoc”, Ocolul Silvic Beclean, Crucea Rosie Beclean, Spitalul de Recuperare ,,Sfantul Luca”, SMURD Beclean, Actori de comedie ai 

Teatrului de comedie ,,Baia Mare”, Administratia de Gospodarire locala Beclean. Biblioteca Oraseneasca Beclean, Scoala Gimnaziala Nuseni, 

Scriitorul Aurel Podaru, Brutaria VIL-Denes, Centrul Misionar ,,Sfantul Andrei”, Medicul Mariasiu Mihai. 

 

8.Modalitati de promovare : Expoziţii, blogurile claselor,site-ul scolii,pagina de fb a scolii. 

 

9.O activitate de succes: ,,Aplicatie pe teren in Muntii Padurea Craiului” 

Coordonatori:Conea Liviu,Szakacs Eva,Trombitas Jeno(cod5) 
 

10.Sugestii/recomandari: 
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.   ANALIZA SWOT : 

 

a. Puncte tari (interne): 

 

  i. personal didactic cu experienţă şi calificare profesională; 

ii. prevenirea abandonului şcolar, a violenţei în şcoală etc.; 

iii. toate cadrele didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 

iv. activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice; 

v. activitaţi flexibile, adaptabile şi creative; 

vi. realizarea unor activităţi care corespund nevoilor elevilor; 

vii. interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi extraşcolare: vizite şi excursii tematice, 

concursuri cultural - artistice, vizionări de teatre şi filme, jocuri în aer liber; 

viii. interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

ix. adaptarea activităţilor la necesităţile şi particularităţile copiilor şi la specificul vârstei; 

x. implicarea părinţilor elevilor de la clasele V – VIII-a ,  în organizarea şi desfăşurarea activităţilor; 

xi. corelarea activităţilor realizate la clasele V-VIII,; 

xii. posibilitatea oferită elevilor de a opta pentru unul din cele 15 ateliere 

xiii. entuziasmul unei părţi dintre elevi cu privire la implicarea în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor din programul „Şcoala altfel”; 

xiv. existenţa unor resurse materiale minime necesare (calculator, retroproiector, video, 

televizor, boxe, microfon, ş.a.) 

xv. atingerea obiectivelor urmărite în cadrul programului; 

xvi. existenţa laboratorului de informatică şi a sălilor de sport; 

Xvi libertatea elevilor de a-si allege activitatile favorite 

Xviii Parteneriate durabile cu alte institutii 
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b.Puncte slabe (interne): 

 

i. motivaţia sau interesul scăzut al unei părţi dintre elevi pentru anumite tipuri de activităţi; 

ii. motivaţia scăzută a cadrelor didactice pentru realizarea fişelor de activitate, a fişelor de 

evaluare, ş.a. 

III. dificultatea realizarii orarului in aceasta saptamana; 

IV. efortul mare pe care îl presupune conceperea, monitorizarea şi evaluarea programului de 

către personele responsabile; 

V. costurile implicate de deplasările la muzee sau alte locaţii, atât 

pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi; 

c.Oportunităţi (externe): 

 

i. implicarea părinţilor în desfăşurarea activităţilor; 

ii. sprijin oferit de reprezentanţii ISJ.B-N prin realizarea şi transmiterea către unităţile de 

învăţământ a fişelor model pentru programul „Şcoala altfel”; 

iii. sprijin oferit de diferite instituţii, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale în conceperea şi 

implementarea programului prin oferirea unor modele de bună practică şi a informaţiilor 

despre ofertele muzeelor  

v. modele de bună practică oferite de cadrele didactice din toată ţara pe diferite platforme 
educative precum www.didactic.ro; 

VI.noul ghid de implementare al SA. 

 

d..Ameninţări (externe): 

 

               i. copii care provin din familii defavorizate economic şi care nu pot suporta costurile implicate 
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de anumite activităţi extraşcolare; 

ii. implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor desfăşurate la clasele V - VIII; 

iii. influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor; 

iv. modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă. 

 

9. Documente justificative: 

-biblioraftul Scolii Altfel 

-fotografii 

-activitati postate pe site-ul scolii si pe blogurile claselor 

-modele de buna practica 

 

 

Director:Rus Vasile Gabriel                                                                                             Consilier educativ,Marcu Adina 


