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Raportul final  al activităţilor desfăşurate în cadrul  

programului „Şcoala Altfel”, 

23-27 octombrie 2017 
Titlul proiectelor:  

     A. Împreună pentru o lume mai curată 

     B. Amenajarea monumentelor eroilor 

     C. Şcoala Discovery 

     D. Atelier de creaţie – decoraţiuni de toamnă 

     E. Să cunoaştem locul de muncă al părinţilor 

     F. Activităţi sportive – competiţii sportive 

     G. Excursie Durău 

 

Numărul de activităţi derulate:  191 (132 de elevi la ciclul preşcolar şi primar,  şi restul de 59 divizaţi după 

cum urmează: 21 la clasa a VI-a;  16 la clasa a VII-a A+B;  22 la clasa a VIII-a) 

 

Tipul de activităţi derulate:  

A. cultural-artistice, interculturale, de comunicare în limba maternă şi în limbile străine studiate, 

pentru promovarea valorilor umanitare, educaţie ecologică, pentru sănătate și stil de viață sănătos, 

voluntariat; 

B. artistice, sportive, ecologice și de protecție a mediului. 

 
Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 18 cadre didactice;inginerul de sistem al şcolii, 

130 elevi, membrii ai comunităţii etc. 
 

Parteneri implicaţi (numele instituţiei):  

Biserica Sfânta Treime din Butea, Poliţia Locală din Butea, Centrul Socio-Cultural Sfântul Ilie Miclăuşeni, 

Consiliul Local Butea, Agroverd Butea 

 
Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de 

învăţământ):  

Poliţia Locală din Butea, Centrul Socio-Cultural Sfântul Ilie Miclăuşeni, Consiliul Local Butea, Agroverd 

Butea, Baza Sportivă Butea 

 

Obiectivele urmărite: 

• conştientizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale;  

• dezvoltarea spiritului de lucru în echipă;  

• dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa cotidiană; 

• dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii;  

• cultivarea simţului estetic;  

• creşterea gradului de implicare în activităţi de voluntariat;  

• stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării eficiente;  

• orientarea şcolară şi profesională;  

http://www.scoalabutea.ro/


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE  

  

SCOALA GIMNAZIALA BUTEA 

Strada T.Vladimirescu , nr 13 

Tel/fax 0232 71 30 64 

www.scoalabutea.ro 
 

 

• creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală; 

• valorizarea abilităţilor artistice şi plastice; 

• exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite . 

 

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• Caracterul interdisciplinar al activității 

• Abordare inovativă  

• Conținut stimulativ  

• Produse originale ale activităților 

• Gradul de implicare a elevilor  

• Impactul la nivelul unității de învățământ 

 

Rezultate înregistrate: 

a) implicarea elevilor cu placere în activităţi de voluntariat în cadrul celor 2 proiecte de ecologizare: Împreună 

pentru o lume mai curată şi Amenajarea monumentelor eroilor 

b) ateliere realizate în cadrul proiectelor creare a decoraţiunilor de toamnă; 

c) expoziţii cu cele mai bune lucrări de creaţie (canapea, brad de Crăciun, afişier, cuiere şi coroniţe de Crăciun, 

tablouri, sporul casei); 

d) premierea elevilor câştigători la concursurile desfăşurate; 

e) formarea unor abilităţii şi atitudini necesare pentru integrarea lor în societate, realizate în cadrul vizitelor la 

Consiliul Local Butea, Agroverd şi la Poliţia Locală Butea; 

f) fotografii, panouri cu produse etc; 

g) dobândirea unor cunoştinţe din diferite domenii ale cunoaşterii care-i interesează în mod special pe elevi; 

h) excursii, drumeţii, vizite etc. 

 

ANALIZA SWOT: 

 

Puncte tari: 

Activităţile desfăşurate au suscitat interesul elevilor; 

Obiectivele propuse au fost atinse; 

Activităţile s-au desfăşurat într-o atmosferă destinsă, relaxantă; 

S-a pus accent pe formarea competenţelor personale, interpersonale şi de interrelaţionare, pe orientarea lor în 

carieră, competenţe necesare pregătirii elevilor pentru integrarea lor în societate. 

 

Puncte slabe: 

Suprapunerea unor concursuri anunţate prea târziu, la nivel local sau judeţean; 

Vremea rea care a făcut imposibilă drumeţia pînă la Castelul din Miclăuşeni; 

Bugetul limitat pentru recompensarea premianţilor la concursurile desfăşurate. 

 

Oportunităţi: 

Elevii au avut ocazia să-şi dezvolte spiritul de leadership; 

Consolidarea relaţiilor cu partenerii din comunitate; 

Realizarea legăturilor dintre teoretic şi practic; 

Colaborarea dintre diferite instituţii în vederea creşterii calităţii actului educaţional. 
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Ameninţări: 

Propunerile numeroase ale elevilor şi timpul insuficient de realizare; 

Fonduri limitate pentru procurarea materialelor necesare duce la scăderea calităţii activităţilor realizate cu 

elevii. 

 

Recomandări, sugestii: 

Organizatorii activităţilor vor trebui să facă eforturi mai mari pentru a atrage fonduri pentru achiziţionarea 

materialelor necesare susţinerii activităţilor sau se vor limita la fondurile existente; 

Elevii care participă la concursuri trebuie stimulaţi prin premii mult mai consistente decât o diplomă. 

 

Dovezi: 

CD cu  fotografii, înregistrări video 

Panouri ilustrative tematice 

Parteneriate/acorduri de colaborare interinstituţionale 

Chestionarele aplicate etc. 

 

 

Raportori 

 

 

Coordonator programe și proiecte educative : prof. Pîrău Alexandra Diana 

 

 

 

Director, Prof. Predoi Greta 

 

 

 

 

http://www.scoalabutea.ro/

