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1. Titlul Proiectului:  Să ştii mai multe, să fii mai bun!  

 

2. Numărul de activităţi derulate: 7 

 

3. Tipul de activităţi derulate: concursuri, atelier de creaţie, vizite de documentare 

 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): toate cadrele didactice şi toţi 

elevii Şcolii Gimnaziale Butea 

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei):  

 

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

unităţii de învăţământ): Staţiunea Durău, Palatul Culturii Iaşi, Grădina Botanică Iaşi, 

Bojdeuca lui Ion Creangă din Iaşi, Palatul de la Ruginoasa, Casa Memorială a lui Vasile 

Alecsandri de la Mirceşti, Școala Gimnazială Butea 

 

 

7. Obiectivele urmărite: 

a. Să-şi dezvolte simţul estetic 

b. Să aprecieze natura şi să înveţe să se orienteze în natură 

c. Să înveţe despre fair-play 

 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Planşe de lucru pentru atelierul de creaţie  

b. Prezentări PPT pentru activitatea “Descoperă România!” 

c. Discuţii în urma vizitelor de documentare 

9. Rezultate înregistrate: 

a. Elevii au dat dovadă de fair-play la competiţia sportivă 

b. În timpul vizitelor de documentare au manifestat interes, în special în ceea ce priveşte 

Palatul Ruginoasa 

10. ANALIZA SWOT: 

 

a. Puncte tari: 

i. Interesul manifestat faţă de elevi  

ii. Cooperarea în timpul activităţilor  

b. Puncte slabe: 

i. Au existat puţine momente în timpul vizitelor de documentare când elevii au 

vrut lucruri diferite  

c. Oportunităţi: 

i. Unii elevi au avut şansa de a-şi dezvolta relaţii de prietenie mai durabile cu 

ceilalţi colegi 



ii. Elevii au manifestat interesul de a ajuta pe viitor la organizarea activităţilor din 

Săptămâna Altfel 

d. Ameninţări: 

i. Din lipsa fondurilor, vizitele de documentare au fost organizate pe o distanţă 

relativ scurtă, unde unii elevi au mai fost prezenţi cu alte ocazii, ceea ce ne duce 

cu gândul la vizite mai îndelungate şi mai departe de zona Moldovei  

11. Recomandări, sugestii: 

a. Elevii ar putea fi sfătuiţi să se documenteze înainte de vizitele de documentare 

 

12. Anexe: 

a. 1 CD fotografii 

b. Copii ale parteneriatelor instituţionale 

c. Modele de bună practică etc. 
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