
. Desfășurarea programului “ Școala Altfel ” 2017-2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE 
ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII 

"ŞCOALA ALTFEL" 6-10 NOIEMBRIE 2017

            Unitatea de invatamant: ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ”AUREL  VLAICU” FETEȘTI

Număr activităţi
Nr. cadre didactice

implicate
Nr. elevi implicaţi

412 55 1055
       

1. PROIECTE: 10

2. NUMĂRUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE: 412

3. TIPURI DE ACTIVITĂŢI DERULATE:

Activitati  sanitare, cultural-artistice, excursii, actiuni de voluntariat, activitati ecologice,
intelectuale, sportive, moral-civice, ecologice, de dezvoltare a abilitatilor de viata, gastronomice,
de  informare  si  documentare,  educatie  pentru  sanatate,  competitii  sportive,  auditii  muzicale,
vizionare de filme

4.  RESURSELE  IMPLICATE (număr  cadre  didactice,  număr  elevi,  părinţi,  parteneri
institutionali,  ONG-uri  etc.): 1055  de  elevi,  55  de  cadre  didactice,  2  ingineri  agronomi,  2
tehnicieni zootehnisti, 2 mecanici agricoli, 1 avocat.

5. PARTENERI IMPLICAŢI:

 Biblioteca Municipala Fetesti
 Casa de Cultura ,,Lumina” Fetesti
 Clubul Pensionarilor Fetesti
 Fabrica de paine S.C. ,,Zina” Impex S.R.L.
 Atelierul de creatie Sylvian
 Cabinetul medical scolar,
 Fundatia “Trebuie”, 
 S.C. GHERUNA RECYCLING S.R.L., P.F.A.N. LEO
 Muzeul „Grigore Antipa”Bucuresti,
 Teatrul ,,Ion Creangă”,



 U.M.Borcea,
 S.C.Horticons Fetesti, 
 Casa Gabriela, 
 Casa Experimentelor-Bucuresti, 
 Observatorul  Astronomic-Bucuresti. 
 Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia, Filiala Fetesti
 Muzeul municipal „Anghel Saligny „
 S.C.Robi& Clau Trans Internaţional SRL, 
 Muzeul Ceasului „Gheorghe Simache” - Ploieşti, 
 Muzeul „I.L. Caragiale” - Ploieşti, 
 Salina Slănic Prahova, 
 Muzeul „Nicolae Grigorescu” – Câmpina, 
 Muzeul „Grigore Antipa”,
 Muzeul Ţăranului Român,
 Muzeul Satului, 
 SC „Secomi Travel”   
 Complexul Delfinariu (Microrezervatie, Planetariu, Delfinariu),
 Atelierul de ciocolata „Choco Art” Constanta ,
 Cinema VIVO Constanta

6. SPAŢII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR (în cazul în care au fost şi altele, în afara
unităţii de învăţământ): 

 Pizzeria Margherita,
 Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia, Filiala Fetesti,
 U.M. Bărăganu ,
 Muzeul Ceasului „Gheorghe Simache” - Ploieşti,
 Muzeul „I.L. Caragiale” - Ploieşti,
 Salina Slănic Prahova, 
 Muzeul „Nicolae Grigorescu” – Câmpina,
 Muzeul „Grigore Antipa”,
 Muzeul Ţăranului Român, 
 Muzeul Satului,
 Fabrica de pâine ,,ZINA IMPEX SRL"
 S.C.Horticons,
 Casa Gabriela, 
 Muzeul „Grigore Antipa”, 
 Teatrul ,,Ion Creangă”, 
 Parcul Herăstrău,  
 U.M.Borcea,
 Complexul Delfinariu (Microrezervatie, Planetariu, Delfinariu), 
 Atelierul de ciocolata „Choco Art” Constanta ,
 Cinema VIVO Constanta



7. OBIECTIVELE URMĂRITE:

 Dezvoltarea  capacitatii  de  colaborare,promovarea  stilului  de  munca  in  echipa,a
creativitatii incautarea solutiilor alternative pentru rezolvarea unor sarcini.

 Promovarea unui stil de viata sanatos,pledoarie pentru miscare,educatie fizica si sport.
 Dezvoltarea unei atitudini civice privind apararea mediului inconjurator,lupta impotriva

poluarii si constientizarea elevilor asupra importantei acestora pentru sanatatea omului si
pentru viata planetei.

 Stimularea interesului elevilor pentru cunoasterea trecutului istoric,a culturii si civilizatiei
nationale,promovarea valorilor romanesti in lume.

 Dezvoltarea abilitatilor de interactiune sociala.
 Formarea virtutilor crestine si consolidarea comportamentului moral-religios
 Dezvoltarea parcursului scolar si profesional al elevului;
 Dezvoltarea spontaneitatii prin actiunea de reactie fata de cei din jur: 

 Să creeze un alt mediu pentru dobândirea de cunoştinţe despre viaţă
 Să amelioreze starea psihică a elevilor prea obişnuiţi cu statul în spaţii închise

 Cunoasterea evolutiei vietii pe Pamant ;
 Cunoasterea obiceiurilor si traditiilor arhitecturale si populare ;
 Stimularea colaborării şi a spiritului competiţional
 Incurajarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos
 Cultivarea deprinderilor de a folosi un limbaj adecvat în exprimarea orală şi scrisă, prin

lectura suplimentară
 Manifestarea  interesului pentru cunoaşterea  frumuseţilor pământului românesc .

8. PROCEDURI/ CRITERII  DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII:

 Observarea elevilor in situatii diverse, monitorizarea elevilor in desfasurarea activitatilor;
 Chestionare;
 Calitatea produselor realizate,aprecierea abilitatilor dobandite;
 Expozitii cu realizarile elevilor;
 Acordarea de premii, mentiuni si diplome;
 Prezentari PPT;
 Portofolii realizate de elevi.
 Jocuri de rol.

9. REZULTATE ÎNREGISTRATE (APRECIERI CALITATIVE SI CANTITATIVE):

 Initierea elevilor in jocul de sah.
 Promovarea in randurile elevilor a miscarii,a educatiei fizice si sportului.
 Albume cu fotografii.
 CD-uri.
 Descoperirea unor aptitudini noi.
 Relationarea armonioasa cu cei din jur,formarea deprinderilor de munca in echipa.
 Imbunatatirea orizontului cultural


