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RAPORT FINAL PROGRAM “ŞCOALA ALTFEL” 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA 

GPN SILIȘTEA 

 

1. Titlul Proiectului/Proiectelor:  

           Lecturi ecranizate;  Jocuri matematice;  Biodiversitatea- spectacolul naturii; Ghiciți  

culoarea mea; Pictura pe lemn; Secretele Terrei; ECO-moda/ Academia vedetelor;  Micul 

pieton 

   Lumea poveştilor; Creativitate și fantezie;Mirajul naturii; Sport şi sănătate; Mâncând 

sănătos ne protejăm 

 

2. Numărul de activităţi derulate: 13 

3. Tipul de activităţi derulate
1
: cultural–artistice;educative;practice;civice;științifice 

 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 9 cadre didactice; 70 elevi 

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Poliția orașului Liteni 

 

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

afara unităţii de învăţământ):  

 

7. Obiectivele urmărite: 

a. Antrenarea capacității de dezvoltare creativă și artistică. 

b. Dezvoltarea disponibilității de a practica activități  artistice, sociale, fizice și 

dezvoltarea coeziunii de grup. 

c. Antrenarea gândirii prin probleme matematice non- standard . 

d.  Implicarea în jocuri pentru a înțelege concepte matematice.  

e. Explorarea posibilităților de  valorizare a propriilor abilități. 

f. Dezvoltarea abilităților de comunicare și comportament. 

g. Cunoașterea  regulilor de circulație. 

h. Însușirea unui comportament civic adecvat. 

 

 

 

8. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

                                                           

1
 Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.) 



 
 

 

a. fișe de lucru 

b. chestionare 

c. dezbateri 

d. expoziții 

e. diplome 

 

9. Rezultate înregistrate: 

a. în timpul activităților copiii au relaționat, s-a dezvoltat spiritul de comunicare 

interpersonală 

b. au schimbat păreri, s-au format noi prietenii, s-a dezvoltat coeziunea de grup 

c.  și-au antrenat gândirea prin probleme matematice non-standard și s-au implicat 

activ în jocuri, pentru a înțelege concepte matematice 

d.  au identificat date si relaţii matematice şi le-au corelat lor în funcţie de contextul în 

care au fost definite. 

e. au dobândit abilităţi de dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii; 

f.  au conştientizat importanţa unei atmosfere relaxante şi spiritului de echipă 

 

 

10. ANALIZA SWOT: 

 

Puncte tari: 

a.  cadre didactice cu o bună pregătire științifică, cu experienţă profesională, cu 

abilități de lucru în echipă; 

b.   activităţi didactice flexibile, adaptate nevoilor / particularităților elevilor, 

concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice; 

c.  realizarea unor parteneriate educaționale; 

d. crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale 

stabilite în cadrul activităților; 

e.  participarea cu interes a elevilor la activităţile desfăşurate; 

f. implicarea părinţilor elevilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor; 

g.  existenţa unor resurse materiale  necesare (loc de joacă, internet, calculator, 

videoproiector, tablă interactivă,boxe, copiator etc.) 

 

Puncte slabe: 

a. resurse financiare insuficiente în derularea unor activități propuse care presupun 

deplasări cu mijloace de transport; 

b.  fonduri insuficiente pentru recompensarea elevilor; 

 

 

Oportunităţi: 

a.  posibilitatea elevilor de a interacționa în mod direct cu alţi factori educativi; 

b. dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite 

tipuri de activităţi educative; 

c.  promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

d.  sprijin oferit de diferite instituţii, în conceperea şi implementarea programului; 

e. dorința cadrelor didactice pentru schimburi de experiență și pentru acțiuni 

desfășurate în parteneriat. 

 

Ameninţări: 

a. vreme nefavorabilă; 

b.  copii care provin din familii defavorizate economic și care nu pot acoperi costurile 

pe care le presupun anumite activități; 

 

 

11. Recomandări, sugestii: 



 
 

 

                  a. Organizarea programului în lunile mai-iunie, când timpul este favorabil; 

   b. Conceperea programului pentru o perioadă mai lungă de timp sau reluarea unor  

activități , astfel încât să se evite suprasolicitarea elevilor și a cadrelor didactice; 

   c. Alocarea de resurse financiare pentru desfășurarea activităților din această 

săptămână. 

 

12. Anexe: 

a. CD: fotografii, filme, prezentari ppt 

b. Exemple de bună practică: materiale realizate, desene 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                   Întocmit,  

                                                                                    Prof. coord. Vornicu Iuliana     

 

 


