
 

 

„Să ș tii mai multe, să fii mai bun!” 
RAPORT 

 
 
 
 

  Săptămâna 1-5 aprilie 2013, a fost dedicată  

activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului 

numit în acest an școlar "Să știi mai multe, să fii mai bun!". Toate 
activităț ile desfășurate au fost cuprinse în cinci proiecte, denumite generic: 

 „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”, în cadrul căruia s-au desfășurat 

activităț i privind:  

 Alimentaț ia sănătoasă; 

 Prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri; 

 HIV/SIDA; 

 Acordarea primului ajutor; 

 Reguli de igienă; 

 Educaț ie pentru sănătate și protecț ia mediului; 

 Excursii/drumeț ii și competiț ii sportive; 

 Comportamentul în caz de cutremur, inundaț ii, incendii; 

 Pericolele internetului ”Virtual versus real”. 

 

 „PAȘI SPRE CARIERĂ”, care a vizat: 

 activităț i privind pregătirea pentru alegerea viitoarei meserii, pentru 

căutarea unui loc de muncă; 

 vizite la agenț i economici, inteprinderi, instituț ii, muzee; 

 ateliere de lucru pentru a realiza o cerere de angajare, scrisoarea 

de intenț ie, CV-ul, prezentarea la un interviu, planul de afacere; 

 acț tivităț i de anteprenoriat; 

 Viaţa adolescentului între familie şi carieră; 

 Vizionări de filme tematice. 

 

 „ÎMPREUNĂ PENTRU TERRA”, cu  

 activităț i de educaț ie ecologică și protecț ie a mediului; 

 activităţi de voluntariat şi responsabilitate socială; 

 colectare selectivă. 

 

 „A FI UN BUN CETĂȚEAN!”. În cadrul acestui proiect s-au desfășurat: 



 

 

 activităț i privind cunoașterea drepturilor dar și a obligaț iilor 

fiecărui cetăț ean, precum și a legislaț iei românești;  

 Drepturile cetăţenilor europeni; 

 Codul bunelor maniere  (Cum să ne comportăm în societate?); 

 Activităț i non-violenț ă; 

 Să ne cunoaştem valorile; 

 Vizită la casele de copii cu deficienţe; 

 Tinerii de azi, părinţii de mâine. 

 
 „ARTA ȘI ȘTIINȚA ÎN VIAȚA COTIDIANĂ”, cu activităț ile:  

 Matematică,  fizică,  biologie, chimie și aplicaț iile lor în practică, 

 Literatura română și celelalte arte;  

 Concurs județ ean de grafică pe calculator; 

 Concurs de desene și graffiti. 

 

În cadrul acestor proiecte s-au organizat 204 activităț i.  

Tipul acestora s-a încadrat în categoriile: 

 Tehnico-ştiinţifice; 

 Educaț ie pentru carieră;  

 Educaț ie moral-civică;  

 Activităţi sportive;  

 Activităţi culturale; 

 Educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor 

umanitare; 

 Educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la 

dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.); 

 Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare 

selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); 

 Educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de 

urgenţă. 

Resursele implicate:  

 număr cadre didactice:  62 
 număr elevi: 637 ș i 12 părinț i. 

Parteneri implicaţi: 

 S.C. POPECI Utilaj Greu S.A., 

 S.C.S.I.M.C. Craiova, 

 ISU Dolj (Pompieri) 

 Serviciul Regional de Prognoză a Vremii,  



 

 

 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,  

 Facultatea de Mecanică din Craiova,  

 CJRAE/CJAP,   

 Cabinetul de planificare familială al Spitalul Municipal Filantropia,  

 Centrul Militar Zonal Dolj, 

 Inspectoratul de Jandarmi Dolj, 

 Muzeul Sportului Doljean, 

 Muzeul de Științ ele Naturii, Muzeul de Istorie, Casa Băniei,  

 Filarmonica Olteniei, 

 Teatrul Naț ional ”Marin Sorescu” Craiova, 

 Casa Memorială ”Marin Sorescu” Bulzești, 

 Școala Nr. 37, ”Mihai Eminescu”, Craiova, 

 Școala Nr. 16, Craiova. 

  
 

Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au 

fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ):  

• S.C. POPECI Utilaj Greu S.A., 

• S.C.S.I.M.C Craiova, 

• Inspectoratul de Jandarmi Dolj 

• Serviciul Regional de Prognoză a Vremii  

• Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,  

• Facultatea de Mecanică din Craiova,  

• Muzeul de Științ ele Naturii,  

• Muzeul de Istorie,  

• Casa Băniei,  

• Muzeul Sportului Doljean 

• Filarmonica Olteniei, 

• Teatrul Naț ional ”Marin Sorescu” Craiova, 

• Casa Memorială ”Marin Sorescu” Bulzești. 



 

 

 

Obiectivele urmărite: 

 Implicarea tuturor elevilor în activităţi care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor diverse ale elevilor școlii, să pună în valoare talentele şi 

capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea 

lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 

 Modelarea unui comportament social corect faț ă de sine și faț ă de alț ii; 

 Modelarea unui comportament de viaț ă sănătos; 

 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine; 

 Creşterea gradului de socializare şi a respectului faţă de ceilalţi; 

 Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională 

 Creşterea responsabilităţii elevilor privind actul de învăţare; 

 Asigurarea unei continuităţi educaţional-formative între pregătirea 

asigurată în cadrul învăţământului preuniversitar şi cel universitar. 

 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 Graficul desfășurării activităț ilor la clase; 

 Graficul de activităț i al profesorilor; 

 Proiecte ale activităț ilor; 

 Fișa de evaluare a activităț ii; 

 Tabele cu semnăturile elevilor participanț i la activitate/ procese verbale;  

 Chestionare aplicate elevilor; 

 Parteneriate încheiate;  

 Raport de activitate, 

 Condica de prezenț ă, 

 Cataloage, 

 Portofoliul,  

 Fotografii/ filme. 

 

Rezultate înregistrate: 

 

a) Organizatoric:  
 Au fost respectate cerinţele Ordinul nr. 5635/2012 privind structura 

anului şcolar 2012-2013. În constituirea Programului de activitate au 

fost încorporate propunerile care au venit din partea:  
 claselor; 

 a reprezentanţilor claselor, prin Consiliului Şcolar al Elevilor; 



 

 

 a cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, atât 

pe arii curriculare, cât şi din partea comisiei metodice a 

diriginţilor; 

 Programul de activitate pentru săptămâna 1-5 aprilie a fost adoptat în 

urma  dezbaterilor ce au avut loc în colectivele de elevi, în consiliul 

Şcolar al Elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul Reprezentativ al 

Părinţilor. 

 A fost întocmit un orar special, în conformitate cu opţiunile elevilor, 

cadrelor didactice şi ale părinţilor, în vederea participării la activităţile 

propuse. 

 Activităţile au fost organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii 01-

05 aprilie. 

 Absenţele elevilor au fost înregistrate în catalog, la rubrica Purtare. 
 Activităţile desfășurate au fost menţionate, zilnic, în condica de 

prezenţă a cadrelor didactice. 

 

b) Din punct de vedere al activităţii educative, s-au înregistrat 

următoarele rezultate: 

 Numărul și diversitatea activităț ilor realizate; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, gândire critică, luare a 

deciziilor şi de utilizare eficientă a informaţiilor; 

 S-au creat oportunităț i de manifestare și afirmare a fiecărui elev, în 

funcț ie de aptitudini, caracter, cunoștinte și tip de inteligenț ă. 

 Familiarizarea elevilor cu alte locaț ii și activităț i decât cele cunoscute, 

 Socializarea și crearea de prietenii între elevii implicaț i în organizarea 

și desfășurarea activităț ilor. 

 Activităț ile propuse și realizate au vizat introducerea unor modalităţi 

alternative de abordare a problematicii educaţiei civice: drepturile 

omului, problema globalizăii, sănătate, problema protecţiei mediului 

înconjurător, aspecte legatede civilizaţie etc. 

 Implicarea unor reprezentanț i ai comunităț ii locale în activităț ile școlii; 

 

c) Relaţional:  
 Relaţia cu agenţi economici şi instituţii de cultură a fost marcată prin 

vizitele elevilor la SC POPECI SA, S.C.S.I.M.C Craiova, la muzee și 

spectacole. 

 Instituţiile publice au ajutat şi contribuit ca partenere în desfăşurarea 

activităţilor. Evidenţiem în acest sens: Muzeul Olteniei, Jandarmeria 



 

 

Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, 

Facultatea de Mecanică din Craiova, Cabinetul de planificare familială 

al Spitalul Municipal Filantropia, Filarmonica Olteniei, Teatrul Naț ional 

”Marin Sorescu” Craiova, Centrul Militar Zonal Dolj, Inspectoratul de 

Jandarmi Dolj, CJRAE/CJAP. 

 

ANALIZA SWOT: 

 Puncte tari: 

 Proiecte tematice interesante, 

 care au acoperit toate ariile  

educaț ionale nonformale 

 Numărul de elevi implicaț i în activităț i; 

 Interesul elevilor participanț i; 

 Rezultatele obț inute;  

 Obiective care au urmărit: 

 Dezvoltare afectivă; 

 Dezvoltare socială; 

 Dezvoltare a caracterului; 

 Dezvoltare intelectuală. 

 

 

 

 
 Puncte slabe: 

 Existenţa unor obstacole în aplicarea metodei „lucrul în echipă”; 



 

 

 Slaba implicare a tuturor reprezentanţilor Consiliului Şcolar al Elevilor în 

organizarea activităţilor propuse la acest nivel; 

 Numărul elevilor participanț i a fost mic, în raport cu efectivul de elevi al 

școlii; 

 Participarea unui număr extrem de mic de părinț i la activităț ile 

organizate  (aceștia au fost părinț i ai elevilor de la clasele gimnaziale). 

 Neînţelegerea de către unii profesori a specificului acestui program.  

 Existenţa unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte comunicarea la 

nivelul corpului profesoral; 

 Lipsa finanț ării pentru a dezvolta și alte proiecte atractive pentru elevi.  

 O sponsorizare redusă a activităţilor şcolii; 

 Insuficienta promovare a imaginii şi realizărilor şcolii în comunitatea 

locală; 

 Oportunităţi: 

   Tratarea diferenţiată, până la individualizare, a elevilor; 

   Valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin iniţierea de noi 

proiecte educative şi asumarea de roluri; 

   Promovarea voluntariatului; 

   Atragerea de fonduri pentru a dezvolta și alte proiecte; 

   Implicarea mai multor reprezentanț i ai comunităț ii locale în activităț ile 

școlii. 

 Ameninţări: 

 Desele schimbări care au loc în sistemul de învăţământ; 

 Rezistenţa la schimbare şi mentalităţile sociale. 

 Număr relativ mic de elevi și părinț i care se implică în activităț i.  

 Rutina instalată la unele cadre didactice. 

 Transformarea proiectului într-un demers pur formal; 



 

 

     

              
Recomandări, sugestii: 

a. Redimensionarea activităţilor şcolare, dominant teoretice, pe 

aspecte practice, plăcute şi utile; 

b. Implicarea elevilor în organizarea și desfășurarea activităț ilor;  

c. Optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei; 

d. Optimizarea comunicării profesor- elev; 

e. Adaptarea ofertei de programe/activităţi în funcţie de cerinţele şi 

particularităţile colectivelor de elevi (Ex: pentru clasele a XI a, 

creşterea numărului activităţilor care vizează orientarea profesională); 

f. Distribuirea sarcinilor ce revin cadrelor didactice astfel încât să 

fie respectat principiul echităţii. 



 

 

g. Fixarea altei perioade de desfășurate a programului  ”Să știi mai 

multe, să fii mai bun!”. 

 
Analiza chestionarelelor aplicate elevilor participanți la activităț i 

relevă  următoarele:  

 Majoritatea elevilor  au  fost  încântaţi  de  activităţile  desfăşurate și  

mulţumiţi  că  activităț ile cuprinse în program sunt, majoritar, 

propunerile lor. Prin  aceste  activităţi  s-au  apropiat  mai  mult  de  

colegi și profesori; 

 Competiț iile sportive și vizitele la muzee au fost cele mai agreate de 

elevi; 

 S-au  dezvoltat  priceperi  şi  deprinderi,  mai  ales  ale  conduitei  

civice, care  a  devenit  o  necesitate  a  societăţii  actuale. 

 Atât cadrele didactice cât şi elevii participanț i la activităț ile organizate 

consideră  că  programul ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” a  fost  

bine-venit.  



 

 

 
Anexe la prezentul raport: 

 Portofoliul activităților,  
 CD-uri cu fotografii și filme, 
 Copii ale parteneriatelor instituţionale. 

 
 



 

 

 

 
 Director,                                      

           Prof. Gavrilă Octavian                        

        Coordonator de proiecte și programe 

       Prof. Macsut Camelia 

 



 

 

         Coordonator CEAC 

         Prof.  Moraru Adriana 

 

 


