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Raportul privind activitățile desfășurate în săptămâna ”Să 

știi mai multe, să fii mai bun” (20 – 24 martie 2017) 

 

 

1. Tipul de activităţi derulate: activităţi cultural-artistice, ecologice, sportive, pentru cetăţenie 

democratică, voluntariat, activitaţi tehnico – ştiinţifice, activitaţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, 

team-building, concursuri de cultură generală, activităţi de orientare şcolară şi profesională; 

- Seminare de pregătire a elevilor pentru participare la Etapa Națională a olimpiadelor la diferite discipline: 

fizică, informatică, engleză, chimie, informatică, astronomie și astrofizică; 

- Atelier de lectură ”Din carte și despre carte” organizat de profesorii-scriitori Christian Crăciun, Iulian 

Moreanu, Mircea Dinu; 

- Creații plastice/ artistice cuprinse în diverse arii tematice/ domenii de studiu: de ex. aria tematică a 

sărbătorilor primăverii; 

- Atelier de teatru ”Personajele schițelor lui Caragiale” organizat la gimnaziu; 

- Derulare proiecte educationale în domeniul Ecologie: vizită la stația de epurare a apelor uzate din Moreni, 

activitate de plantare a florilor și arbuștilor ornamentali oferiți de elevi voluntari, de Direcția Silvică Dâmbovița și de 

Primăria Moreni (22 Martie – Ziua Pădurii) 

- Concursuri sportive: șah, tenis de câmp, tenis de masă, minibaschet 

- Activități de voluntariat: Seminar susținut de Europe Direct pe tema ”Voluntariatul și Uniunea 

Europeană”, pregătire participare Concurs de dans în cadrul SNAC - ”Împreună pentru viitor”, Târgul Caritabil 

”Primăvara aduce bucurii”(fondurile rezultate în urma acestuia sunt destinate sprijinului elevilor cu rezultate bune la 

învățătură și disciplină, dar defavorizați material) 

-întâlnire cu alte arte: cinematografie – vizite la cinema, vizionări de filme artistice și documentare (de ex. 

Astronomie și Astrologie - Echinocțiul de Primăvară) 

-expediții/ modele de activități pentru timp liber: trasee utilitar-aplicative, drumeție cu bicicletele, 

cunoasterea orizontului local, orientarea și radio-orientarea – fox-hunting 

-activități valorificând aspecte privind credința și spiritualitatea românească: vizitarea bisericilor/ catedralei 

din localitate, dezbateri pe teme specific coordonate de reprezentanți ai parohiilor vizitate. 

2. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 52 de cadre didactice, 750 de elevi; 

3. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Europe Direct Târgoviște, Palatul Copiilor Târgoviște (cercul de 

Radio-orientare); Direcția Silvică, Primăria Municipiului Moreni,  Editura Eikon, CJRAE Dâmbovița, ISU Moreni. 
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4. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii 

de învăţământ): Biserica ”Izvorul Tamaduirii”, Moreni, ISU Moreni, Parcul Central, Moreni, Stația de Epurare a 

Apelor Uzate Moreni. 

5. Obiectivele urmărite: 

a. Dezvoltarea creativităţii şi formarea unor abilităţi practice; 

b. Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

c. Dezvoltarea simţului artistic în general şi a interesului pentru lectură şi artă; 

d. Dezvoltarea spiriritului competitiv; 

e. Formarea unor atitudini civice şi a unor atitudini de protecţie a mediului înconjurător; 

f. Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

g. Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

h. Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

i. Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat 

pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

j. Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

 

6. Modalităţi de evaluare și de monitorizare a activităţii: 

-raportul Coordonatorului de proiecte si programe extrașcolare și extracurriculare 

-confruntarea raportului cu programul de activitati 

-monitorizarea continua prin participarea directa a managerilor la activitatile desfasurate 

-urmărirea coerenţei între scop – obiective - activităţi – metode – evaluare 

 -evaluarea implementării şi evaluarea progresului. 

 

7. Rezultate înregistrate: 

a.  CD cu imagini din cadrul activităţilor; 

b. promovarea rezultatelor/ produselor finale/marturiilor video ale activităților desfășurate pe site-ul liceului  

c. premii şi diplome de participare la concursuri. 

 

8. ANALIZA SWOT: 

a. Puncte tari: 

- personal didactic cu experienţă şi calificare profesională; 
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- prevenirea abandonului şcolar, a violenţei în şcoală etc.; 

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

- activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice; 

- activitaţi flexibile, adaptabile şi creative; 

- realizarea unor activităţi care corespund nevoilor elevilor; 

- interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi extraşcolare: vizite şi excursii tematice, concursuri 

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

- adaptarea activităţilor la necesităţile şi particularităţile copiilor şi la specificul vârstei; 

- existenţa unor resurse materiale minime necesare (calculator, retroproiector, video, televizor, boxe, 

microfon, ş.a.); 

- atingerea obiectivelor urmărite în cadrul programului; 

- existenţa laboratorului de informatică şi a sălilor de sport; 

- parteneriate cu alte instituţii. 

b. Puncte slabe: 

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

- dificultăţi legate de obţinerea consensului în cadrul clasei de elevi, a Consiliului Elevilor, a comisiilor 

metodice şi în final în cadrul Consiliului Profesoral cu privire la tipul de activităţi care ar trebui desfăşurate şi 

modalităţile practice de realizare a acestora; 

- dificultăţile legate de monitorizarea prezenţei elevilor la activităţi şi de centralizarea prezenţei elevilor în 

situaţia în care aceştia au avut posibilitatea de a alege dintre mai multe opţiuni pentru un anumit interval orar; 

- efortul mare pe care îl presupune conceperea, monitorizarea şi evaluarea programului de către personele 

responsabile; 

- influenţa unor factori externi care nu pot fi prevăzuţi în momentul conceperii programului, 

- inexistenţa unei săli de spectacole pentru desfăşurarea activităţilor cultural – artistice cu un număr mai 

mare de elevi; 

- resurse financiare si materiale reduse pentru oferirea de premii şi diplome elevilor care au obţinut locurile 

I, II şi III la diferite concursuri; 

c. Oportunităţi: 

- implicarea părinţilor în desfăşurarea activităţilor; 

- 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  

d. Ameninţări: 
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a. copii care provin din familii defavorizate economic şi care nu pot suporta costurile implicate 

de anumite activităţi extraşcolare; 

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

c. modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă. 

11. Recomandări, sugestii: 

a. Realizarea unei baze de date electronice cu sugestii concrete de activităţi specifice programului 

„Şcoala altfel” pe care pot fi postate ofertele diferitelor instituţii şi organizaţii care doresc să se 

implice în acest program; 

b. Resurse finaciare şi materiale oferite şcolii în vederea facilitării implementării programului „Şcoala 

altfel”. 

12. Anexe: 

a. 1 CD fotografii 

b. Copii ale parteneriatelor instituţionale 

c. Modele de bună practică etc. 

 

Întocmit de prof. Dulea Mihaela,  

Director adjunct 
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