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Raport sintetic  „Școala altfel” 

-gimnaziu- 

Generic:,,EDUCATIE  SI PEDAGOGIE   PENTRU OAMENI LIBERI” 

 

A. Date generale  

1. Numele unității de învățământ: Şcoala Gimnazială,,Grigore Silaşi”Beclean 

2. Directorul unității: Rus Vasile Gabriel 

3. Echipa de coordonare: profesori:Marcu Adina,Szasz Carmen,Szakacs Eva 

4. Perioada de desfășurare a programului „Școala altfel”: 27 martie-31 martie 2017 
 

5. Date cantitative: 

Rată prezenţă elevi:100% 

Rată prezenţă cadre didactice:100% 

B. Rezultate 

1. Activități utile pentru satisfacerea intereselor copiilor preșcolari/ elevilor: 
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Nivel Ce interese/ preocupări ați 
identificat în rândul copiilor 
preșcolari/ elevilor? 

5–10 exemple de activitățțțți care s-au dovedit utile pentru satisfacerea 
intereselor copiilor preșșșșcolari/ elevilor?  

(conform feedback-ului şi mărturiilor de la elevi şi părinţi, profesori, pe scurt, *300 
Clasele V–VII -prefera excursiile(de departe 

au fost preferatele lor) 

-isi doresc activitati 

educative: transdisciplinare;  

... experiențiale/ de 
învățare prin experiență;  
... proiectate în parteneriat 
cu elevi, părinți, instituții, 
organizații non-

guvernamentale și/sau 
agenți economici;  
... inovatoare pentru 
contextul în care sunt 
derulate;  

... bazate pe constatările unor 

cercetări și bune practici recente 

din domeniul educațional; 

-prefera sa desfasoare 

activitatile intr-un alt 

spatiu,decat sala de clasa; 

-detesta activitatile plictisitoare 

1.Excursie scolara-Beclean –Sovata(cod6) 

 
Coordonator:Dragos Catalina 

2. Aplicatie pe teren in Muntii Padurea Craiului, 

Coordonatori:Conea Liviu,Szakacs Eva,Trombitas Jeno(cod5) 
3. Excursie de o zi,Beclean-Cluj Napoca 

Coordonator:Corcea Felicia(cod 8) 

4. Voluntariat:,,Daruind vei dobandi” 

Coordonatori:Szasz Carmen,Varan Floarea 

5. Excursie Beclean-Jibou(cod 11) 
 

Coordonatori:Cora Emilia,Horoba Roxana,in parteneriat cu CSEI Beclean 

6. Excursie la Targu Jiu 

Coordonatori:Budisan Anca,Marc Vasile si Morar Alina(cod 15) 
7. Drumetie la Figa 

Kovacs Sz. Si Gedeon 

8. Atelier jocuri sportive 

(cod 12) 

Coordonatori:Rus Vasile Gabriel,Sinar Valer,Diugan Sonu 

9.Concurs la limba engleză.Coordonator:Dragos Cătălina 
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din care nu invata nimic; 

-isi doresc activitati 
educative care: ar putea oferi 
fundamentul pentru relaţii 
sociale de calitate și pentru a 

face față provocărilor vieţii:  

1. autocunoașșșștere 

(conștiința de sine, 
conceptul de sine);  

2. autogestionare/ 
autoreglare (gestionarea 

eficientă a propriilor emoții, 

gânduri și comportamente, 
inclusiv managementul 
stresului, impulsurilor, 
precum și auto-capacitarea 
pentru atingerea unor 
obiective personale și/sau 
de învățare);  

3. conșșșștientizarea 
dimensiunii sociale 

(înțelegerea perspectivei 
celuilalt, empatizarea cu 
persoane din diferite 
culturi, înțelegerea 
normele sociale, 

10. Activitate la statia de tratare a apei 

Coordonatori:Corcea Felicia,Szasz Carmen 

11.. Atelier confectionare cosuri din ziare,coordonatori:Dragos Catalina si Termure 

Alexandra(Cod 2) 
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cetățenești, comunitare și 
etice, valorizarea 

resurselor și sprijinului 
familiei, școlii și 
comunității);  

4. abilități de relaționare 
(abilitatea de a stabili și menține 

relații sănătoase și 

satisfăcătoare cu indivizi și 

grupuri, inclusiv abilitățile de 

comunicare clară, ascultare 

activă și de a cere și oferi 

sprijin). 

-programul SA sa se desfasoare 

intr-o perioada ,,mai calda”! 

   

   
 

2. 3. Organizarea „Școlii altfel” – satisfacții și lecții învățate  

1. Ce satisfacțțțții au avut cadrele didactice în urma implementării programului „ȘȘȘȘcoala altfel”? Din discutile cu colegii,am dedus: 

-e interesanta abordarea scolii ,,pe ateliere”; 

-e mai bine acum,pentru ca nu au de completat foarte multe hartii; 
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-ii vad pe copii ,,cu alti ochi”,petrecand cu ei activitati in afara scolii; 

-mai multa ordine in scoala,in perioada SA; 

 -copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale;  

-profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente;  

-colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

-părinţii şi membrii comunităţii vor simţi satisfacţia propriei contribuţii la educaţia copiilor şi tinerilor 

2. Ce aspecte ale organizării programului „ȘȘȘȘcoala altfel” au funcțțțționat foarte bine în unitatea de învățțțțământ?  

Au functionat foarte bine: 

-repartitia pe ateliere; 

-excursiile scolare; 

-munca in echipa a cadrelor didactice; 

- supravegherea copiilor,indiferent de atelierul ales. 

 

3. Ce provocări am avut în organizarea programului „Școala altfel”? Ce soluții am identificat pentru a le preveni anul viitor?  

In calitate de consilier educativ,am avut emotii in privinta lamuririi colegilor de a se organiza pe ateliere.Cu sprisinul doamnei inspectoare si cu ajutorul 

domnului director,am reusit sa duc la bun sfarsit aceasta misiune, colegii si copiii fiind multumiti de ceea ce ,,a iesit”.Pe viitor,imi propun sa incep  din timp 

pregatirea pentru SA si sa lamuresc colegii sa tina cont si mai mult de parerile si propunerile elevilor din chestionare! 

 

 Director,Rus Vasile Gabriel 

                                                                                                                                                                   Consilier educativ,Marcu Adina 


