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Săptămâna  „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost o combinaţie de activităţi

desfăşurate într-un mod plăcut de către preșcolari și elevi, ei având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte

mai bine dascălii şi de a consolida relaţia cu aceştia. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi

mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de  “săptămâna  altfel”. Elevii au nevoie de

activităţi  care  să  le  lărgească  lumea spirituală,  să  le  împlinească  setea  de  cunoaştere,  să  le  ofere

prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri

durabile. 

Scopul  acestui  program  a  fost  implicarea  tuturor  copiilor  preşcolari/elevilor  şi  a  cadrelor

didactice  în  activităţi  care  să  răspundă  intereselor  şi  preocupărilor  diverse  ale  copiilor

preşcolari/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat

în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte

nonformale.

Pentru că obiectivele educaţionale nu trebuie să vizeze doar domeniul cognitiv,  unde învăţarea

este  centrată  pe  asimilarea,  manipularea  şi  producerea  cunoaşterii  ştiinţifice,  avem  în  vedere  şi

domeniul afectiv, implicând asimilarea şi producerea de atitudini, norme şi reguli, valori, motiv pentru

care ne-am propus în cadrul programului  Să ştii  mai multe,  să fii  mai bun!,  o serie de activităţi

extraşcolare  şi  extracurriculare,  menite  să   completeze  educaţia  formală  în  demersul  de  a  forma

personalitatea elevilor noştri. 

               Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru, s-au solicitat

propuneri elevilor, la orele de dirigenţie şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice.

După colectarea propunerilor, s-au desfăşurat dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în

consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat

de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

Tipurile de activităţi care s-au organizat în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile

de organizare şi responsabilităţile s-au stabilit în consiliul profesoral şi s-au aprobat de consiliul de

administraţie al unităţii de învăţământ.

Consilierul educativ din unitatea de învăţământ a centralizat propunerile agreate, în vederea

includerii  acestora  în  Calendarul  Activităţilor  Educative  ale  unităţii  de  învăţământ,  ca  domeniu

distinct: programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.



 Conducerea unităţii de învăţământ a asigurat popularizarea programului ”Să ştii mai multe,

să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităţilor organizate, atât în

unitatea de învăţământ cât şi în comunitate.

             Prin activitățile desfășurate am urmărit să le formăm un comportament dezirabil pentru

societatea contemporană: 

 dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală;

 dezvoltarea inteligenţelor multiple;

 dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu caracter interdisciplinar şi transdisciplinar;

 formarea unor tineri cu o cultură comunicaţională de bază, capabili să-şi utilizeze în mod

creativ şi eficient propriile capacităţi;

 crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;

 îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală;

 creşterea prestigiului şcolii.

Scopul activităţilor din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost de a dezvolta

relaţiile de colaborare dintre elevi prin acţiuni educative şi culturale, cât şi între şcoală şi familiile

elevilor, respectiv cu alte instituţii ale statului, prin activităţi variate la nivel preşcolar, primar şi

gimnazial astfel:

A. La nivel preşcolar s-au derulat activităţi diversificate programate pe zile şi intitulate: Sunt

mic, dar pot face fapte mari, Să ne cunoaștem trecutul, Primăvara cu flori și cântece, Să ajutăm

natura să trăiască, Bunica ne învață să vopsim ouă și să facem colăcei.

Acţiunile menţionate au dus la îndeplinirea obiectivelor propuse:

  - să învețe să se implice și să ajute atunci când o pot face;

-  să cunoască aspecte din trecutul localității;

- să-și dezvolte simțul artistic și estetic;

- să conștientizeze importanța protejării naturii;

- să cunoască semnificaţiile religioase, simbolurile Paştelui, Floriilor.

       B. La nivel primar s-au desfăşurat: întâlnire cu cadrele medicale, concursuri artistice, desene şi

colaje  specifice  primăverii  și  sărbătorilor  de  Paști,  activitate  ecologică,  activităţi  sportive  diverse

cumulate în zile bine stabilite şi denumite sugestiv:  Să ne cunoaștem împrejurimile satului, Cum

acordăm primul ajutor?, Noi și ceilalți-activitate Parteneriat Școala Schiller-Germania, Carnavalul

primăverii,  Învingător  prin  artă,  Micii  ecologiști,  Sărbătoarea   Învierii  Domnului-moment  de

bucurie sfântă, Suntem buni cetățeni!, Întreceri sportive.  

Obiectivele atinse prin programele sus-numite au fost următoarele:

- formarea atitudinii de responsabilitatate şi respect faţă de semeni;

- dezvoltarea interesului pentru tradiţiile româneşti;



- antrenarea creativitatii în realizarea unor lucrări plastice şi practice;

            - formarea unei atitudini ecologice, prin aplicarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotirea

mediului, aplicand cunoştinţele dobândite;

             - formarea şi cultivarea interesului pentru problematica şi menţinerea sănătăţii;

             - dezvoltarea deprinderilor motrice;

             - practicarea sportului pentru menţinerea sănăţătii;

             - dezvoltarea spiritului de competiţie şi de echipă.

          C. La nivel gimnazial, s-au realizat activități ce aparțin diferitelor domenii-educativ, cultural,

artistic, sportiv, științific- în număr de 30.

Acţiunile valorificate în cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! şi-au atins cu

succes obiectivele propuse prin  jocuri interactive, ateliere de lucru, concursuri, dezbateri, drumeții,

întreceri sportive:

- cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale;

 - asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile și obiceiurile de Paști din România, Franța,

Anglia;

- cunoaşterea de către elevi a unor capodopere ale literaturii române transpuse în film și pe scenă;

- valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale elevilor;

- exersarea abilităților de a proiecta și de a desfășura în echipă activități diverse, pentru dezvoltarea

spiritului de cooperare și de socializare;

- lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei, sensibilităţii şi spiritului creator, formarea unei

personalităţi umane complexe;

- cultivarea noţiunilor ce ţin de un stil de viață sănătos;

- dezvoltarea gustului pentru lectură; 

-  utilizarea   motivelor  populare  tradiţionale  în   decorarea  de  ouă,  felicitări,  respectiv  obiecte

decorative;

- participarea activă la amenajarea expoziţiei;

- însușirea normelor de conduită corectă în caz de acordare a primului ajutor;

- formarea atitudinii de respect față de valorile moral-creștine;

- promovarea educaţiei alternative şi a normelor ecologice;

-dezvoltarea spiritului de competiție.

Rezultatele înregistrate: 

La  toate  activităţile  desfăşurate  au  participat  toţi  elevii,  fapt  ce  dovedeşte  că  activităţile

realizate au fost nu numai instructiv-educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a

elevilor şi a părinţilor:



- dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi

autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare;

-CD cu fotografii,  produse realizate de elevi,  expoziţie foto / desene, expoziţie cu produsele realizate

de elevi.

Concluzii: 

Prezentul program, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a

echipei de  proiect, va conduce nemijlocit la conştientizarea   comunităţii  locale, a preşcolarilor şi

elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi  sportive în

afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. Prin

derularea   responsabilă   a   acestuia,  elevii   au avut  posibilitatea să-şi formeze un comportament

liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Au conştientizat valoarea efortului depus prin

contribuţia lor activă la  prezentarea unor activităţi recreative,  cultural-artistice şi sportive, a

obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

Analiza SWOT:

  a) Puncte tari: 

- buna colaborare şi realizare de proiecte educaţionale;

- munca în echipă; 

- implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în realizarea obiectivelor;

- crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;

- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională.

b) Puncte slabe:

- timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi;

- cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice;

- reticenţa faţă de nou şi de schimbare a unor părinţi;

- fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi;

- neimplicarea părinţilor suficient în activităţi.

c) Oportunităţi: 

- amploarea efectelor activităţilor cultural-artistice şi sportive;

- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat;

- creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi

susţinerea actului educaţional.

d) Ameninţări :

-  insuficientă  conştientizare  a  părinţilor  elevilor/  şcolarilor  privind  rolul  lor  de  principal  partener

educaţional al şcolii;



- criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, conservatorismul;

- multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare;

- motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice.

            Activităţile din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost complexe, s-au

bazat pe o bună comunicare,  au fost tratate cu seriozitate şi au implicat un număr mare de elevi, cadre

didactice, părinţi şi foruri ale comunităţii locale. 

Prin activităţile desfăşurate, cadrele didactice şi-au propus să contribuie la dezvoltarea unor

atitudini  şi  comportamente  democratice  specifice  elevilor,  stimulând  atât  iniţiativa  şi  răspunderea

personală, cât şi solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi de a

rezolva problemele în mod responsabil.
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