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Raport privind activitatea desfășurată în săptămâna
” Școala Altfel” ( 02 -06.03.2020)
Obiectivul principal al activităţilor din săptămâna „Școala Altfel” constă în

1.

implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi de educaţie non-formală, care să pună în
valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele elevilor, în domenii cât mai
diverse şi interesante. Imbunătăţirea competenţelor sociale în cooperarea cu partenerii de
dialog, a comunicării verbale şi nonverbale în cadrul grupului, a creativităţii şi
spontanietăţii, afirmarea talentelor şi a responsabilităţilor, pregătirea pentru viaţa
socială. Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor si a cadrelor didactice în
activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale elevilor, sa puna in
valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente
in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte
nonformale.

2. Număr de activități desfășurate: 11 activități
3. Tipul de activități derulate: practic aplicative, educaţie si preventie,educatie pentru
sănătate, sportivă, cultural artistică.
• Luni
Activități de prevenire:”Spune Nu drogurilor” ”Acordarea primului ajutor în caz de urgență”
„Educație pentru sănătate”
Obiective:
-

Acordarea primului ajutor în caz de urgență;

-

implicarea elevilor în activitate;

-

exersare pe manechin;

-

stil de viață sănătos;

Parteneri implicați: Agentia Națională Antidrog,Crucea Roșie, Arad
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• Marți
“Dezvoltare personală înseamna atitudine”
Activități sportive: campionat de fotbal,volei,tenis de masă;
Obiective:
-

dezvoltarea abilităților sportive;

Parteneri implicați: Școala Gimnazială”Avram Iancu”
•

Miercuri

Activitate juridică:prevenirea infractionalității;
„In vremea domnitorilor”- Masă rotundă;
Vizionare filme cu tematică din literatură romană:”Moara cu Noroc”- Ioan Slavici
Obiective:

•

-

să cunoască obiceiurile și tradițiile poporului român;

-

să sporească zestrea de cunoștințe și abilități

-

să imbunătațească cunoștințele;

Joi

Mesteșuguri și tradiții populare: atelier de lucru;
Vizitarea expoziției ”Salvador Dali”
Obiective:
-

să identifice arta mesteșugului;

-

să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;

-

să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.

Parteneri implicați: Complexul Muzeal Arad
Vineri
Activitate de preventie:”Mutații genetice”
Obiective:
-

cunoașterea bolilor și prevenirea lor;

2

4. Resurse implicate: cadrele didactice- 8, elevi- 44, părinții, parteneri – conform
acordurilor de parteneriat încheiate.

Parteneri implicați: Agentia Naățională Antidrog, Crucea Roșie Arad,Școală

5.

Gimnazială”Avram Iancu”,Complexul Muzeal Arad.

6. Obiective urmărite:
a. Implicarea elevilor în diferite activităţi extracurriculare;
b. Dezvoltarea spiritului de echipă;
c. dezvoltarea capacităţilor de comunicare, cooperare şi interpretare;
7. Modalităţi de evaluare a activităţilor:
a. Chestionarea orala / Dezbateri/Jocuri
b. Portofolii tematice și albume de fotografii
8. Rezultate înregistrate:
Elevii au dovedit interes pentru activităţile alese în prealabil şi s-au implicat activ în
diverse tipuri de proiecte propuse. Au intrat în contact cu reprezentanţii partenerilor implicaţi
şi-au pus in valoare spiritul de echipă, competiţional, au realizat albume foto ,participând la
activitățile caritabile.
Conturarea personalităţii elevilor prin dezvoltarea trăsăturilor de caracter: cooperare,
colaborare, respect reciproc, disciplină.

9 .ANALIZA SWOT:
a. Puncte tari:
- Disponibilitatea elevilor şi profesorilor din cadrul Colegiului Particular „ Vasile Goldiş”
Arad, de a participa la activități educative extrașcolare și extracurriculare;
- Participarea la activităţi a elevilor din clase diferite, şi a diferiţilor profesori au favorizat
cunoaşterea acestora între ei şi optimizarea relaţiilor inter-umane şi profesionale, a consolidat
comunitatea educativă.
- La activităţi elevii au dovedit preocupări şi abilităţi neexploatate pe deplin la orele de curs;
- Diversitatea activităţilor organizate de profesorii coordonatori;
- Buna organizare logistică, materială, pedagogică a tuturor activităţilor;
3

-Buna colaborare a cadrelor didactice ale colegiului cu partenerii implicaţi;
b. Puncte slabe:
- Inscrierea unui număr inegal de elevi la activităţile propuse zilnic;
- Implicarea moderată a părinţilor în activităţile derulate.
c. Oportunităţi:
- creşterea calităţii parteneriatului social şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi
susţinerea actului educaţional;
- Participarea la activități a unor instituții furnizoare de educație non-formală;
- Observarea elevilor în alte contexte educaţionale şi relaţii interpesonale cu colegii din altă

clasă;
- Dorința profesorilor şi elevilor pentru schimburi de experiență și pentru acțiuni organizate
în parteneriat.
d. Ameninţări:
- Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber;
- Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener
educaţional al şcolii;
- Instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale pentru
a participa în excursii;
- Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul;

10. Recomandări şi sugestii :
- Accesarea unor programe cultural-artistice de anvergură (concerte, spectacole de teatru,
opera, balet), prin intermediul I.S.J. Arad,
- Evaluarea activităţii elevilor prin calificative trecute în catalog, care să stimuleze implicarea
acestora în iniţierea şi desfăşurarea lor.
-Saptămâna „Școala altfel” să nu preceadă perioada de vacanță a elevilor;

Consilier educativ:
Prof. Opris Lavinia
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