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RAPORTUL DE EVALUARE
AL PROGRAMULUI NAȚIONAL “ ȘCOALA ALTFEL”
La Colegiul Tehnic Câmpulung, Programul “Școala altfel” s-a desfășurat în perioada 23-27
aprilie 2018. Prezența elevilor și a cadrelor didactice a fost bună.
În vederea proiectării activităților au fost investigate interesele și preocupările elevilor, s-au
solicitat propuneri din partea părinților și au fost identificate următoarele: activități sportive,
activități de educație ecologică, de educație pentru sănătate, vizite, drumeții, excursii, vizionare
filme, cunoașterea obiectivelor turistice și istorice din zonă, activități de educație antreprenorială,
activități practice.
Elevilor li s-a asigurat baza materială necesară, aceștia au fost implicați în 82 activități care
s-au dovedit utile pentru interesele lor, dintre care pot fi menționate: “Mens sana in corpore
sano”, “Sport și sănătate”, “Grijă pentru natură, simțul solidarității cu viitorul”, “Cea mai Eco clasă”,
‘’O alimentație echilibrată, un stil de viață sănătos”, “Dezvoltarea abilităților de prevenire a
consumului de alcool, tutun, droguri”, “Să cunoaștem împrejurimile orașului”, “Să descoperim
frumusețile României”, “Vizită la Muzeul Golești”, “Cunoașterea istoriei și tradițiilor locale”, vizite
la case memoriale, muzee, mănăstiri, “Pasiunea mea, filmul”, “Ziua cinefililor”, vizită la Unitatea
Militară, Proiectul Junior Achievement România, “Antreprenoriatul – o opțiune sau/și o pasiune?
”, participare la târguri regionale ale Firmelor de Exercițiu, “Meseria – brățară de aur”, “Să ne
cunoaștem atelierul”.
Cadrele didactice au considerat că activitățile experimentate și-au atins obiectivele, că
rezultatele obținute au fost satisfăcătoare. Elevii au dat dovadă de implicare, de interes în
desfășurarea activităților, acestea contribuind la valorificarea aptitudinilor, talentului și
capacităților, competențelor elevilor, la stimularea creativității, simțului estetic și abilităților
practice dar și a competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale. Prin activitățile
desfășurate elevii au avut oportunitatea dezvoltării abilităților de comunicare, socializare,
cunoaștere și autocunoaștere, dezvoltare personală.
Activitățile experimentate în cadrul Programului național “Școala altfel” pot fi adaptate și
utilizate în cadrul proceselor educative în funcție de fiecare disciplină în parte, fie prin lucru în
echipă, fie prin integrarea noțiunilor noi acumulate în cadrul activităților extrașcolare, fie prin
utilizarea metodelor didactice aplicate în cadrul acestor activități, fie prin valorificarea
competențelor formate, fie prin inițierea unor competiții în cadrul activităților care constau în

rezolvarea unor probleme sau identificarea unor soluții sau a unor noțiuni specifice disciplinelor
studiate.
Dificultățile constatate în cadrul Programului național “Școala altfel”: lipsa de experiență a
unor cadre didactice, insuficiența resurselor financiare necesare pentru desfășurarea anumitor
activități, de tipul excursiilor, slaba implicare a părinților în acest program.
Resursele și soluțiile identificate au fost: realizarea mai multor parteneriate cu instituții și
organizații care pot propune diferite activități extrașcolare, implicarea unui număr tot mai mare
de elevi și cadre didactice pe parcursul anului școlar în activități extrașcolare, evidențierea rolului
părinților în astfel de activități în cadrul întrunirilor care au loc pe parcursul anului școlar,
valorificarea competențelor și abilităților formate în cadrul Programului.
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