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„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
18– 22 aprilie 2016

1. Denumirea unităţii de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”
FOCȘANI
2. Numărul de activităţi derulate: 133
3. Tipul de activităţi derulate: cultural-artistice, sportive, tehnice, știinţifice, de abilităţi de viaţă,
de cetăţenie democratică și responsabilitate socială, de consiliere și orientare, de educaţie
ecologică şi protecţie a mediului, educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos
4. Resursele implicate :
- elevi clase pregătitoare: 50
- elevi clase primare: 313
- elevi clase gimnaziale: 244
- părinţi: 220
- personal didactic / didactic auxiliar / nedidactic: 32 / 4 / 7
5. Parteneri implicaţi:
- Muzeul Vrancei
- Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”
- Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani
- Biblioteca Judeţeană pentru copii
- Junior Achievement România
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea
Carrefour Focșani
Cinema „Balada” Focșani
Biserica „Înălţarea Domnului” Focșani
AVIPUTNA Focșani
RATCOM Focșani
ARTIFEX Focșani
VRANLACT Focșani
Modulul familial „Jonny England”
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focșani
Grădiniţa Nr. 13 Focșani
licee și colegii din Focșani

6. Menţionarea spaţiilor de desfășurare a activităţilor :
- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”
- instituţiile anterior menţionate
- Parcul Mausoleu sud Focșani
- Crângul Petrești
7. Obiectivele urmărite:
a) formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii;
b) cunoașterea organismului uman și a funcţiilor vitale, precum și a unor norme de
comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală și colectivă;
c) cunoașterea noţiunilor legate de sănătate și boală în vederea dezvoltării armonioase a
organismului;
d) formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere;
e) formarea deprinderilor de alimentaţie raţională și de desfășurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii;
f) stimularea curiozităţii copiilor prin investigarea realităţii;
g) formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și
orcotire a mediului, aplicând cunoștinţele însușite;
h) înţelegerea cauzalităţii unor fenomene, a schimbărilor și transformărilor din mediul
înconjurător;
i) dobândirea unor deprinderi de a căuta noi informaţii;
j) dezvoltarea deprinderilor de comunicare și prezentare în faţa unui auditoriu a unor proiecte
k) dezvoltarea abilităţii de a comunica și a cânta în limba engleză / franceză
l) dezvoltarea armonioasă a copilului prin activităţi sportive;
m) dezvoltarea spiritului de a lucra în echipă;
n) dezvoltarea imaginaţiei și a abilităţilor de comunicare.
8. Modalităţi de evaluare a activităţilor:
a. fișe de feed-back
b. alegerea celei mai reprezentative fotografii
c. expoziţii
d. fotografii
e. filme video
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f. diplome și premii
g. concursuri
h. ateliere de creaţie
9. Rezultate înregistrate:
a. consolidarea relaţiei elev-elev, elev-profesor, profesor-profesor, profesor-părinţi;
b. formarea deprinderilor de lucru în echipă;
c. respectarea codului etic din spaţiile publice;
d. îmbogăţirea orizonturilor culturale;
e. descoperirea de noi talente;
f. elevii au manifestat interes faţă de temele propuse prin participarea la ateliere de creaţie,
concursuri tematice, dezbateri, jocuri de rol, recitaluri de poezie, acţiuni de ecologizare,
drumeţii, activităţi sportive.
10. Analiza SWOT:
a. Puncte tari:
 Diversitatea proiectelor derulatecu scopul de a atrage eleviila cât mai multe
activităţi
 Implicarea foarte bună a cadrelor didactice
 Abordarea interactivă a activităţilor desfășurate
 Desfășurarea unor activităţi plăcute, relaxante și instructive
 Activităţile au fost adaptate în funcţie de particularităţile elevilor
b. Puncte slabe:
 Lipsa fonduriloe atât pentru desfășurarea unor activităţi, cât si pentru
recompensarea elevilor
c. Oportunităţi:
 Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea in diverse
tipuri de activităţi
 Posibilitatea organizării drumeţiilor către obiectivele de interes
 Posibiltatea elevilor de a se înscrie la diverse activităţi, în funcţie de
preferinţe
 Ieșirea din tiparul curricular riguros
d. Ameninţări:
 Condiţiile meteo nefavorabile unor activităţi în aer liber
 Interesul mai scăzut al elevilor de clasa a VIII-a, preocupaţi în această
perioadă de EN
 Necesitatea pregătirii atente și îndelungate a tuturor activităţilor, pentru o
reușită totală
11. Recomandări, sugestii:
a. Implicarea activă a instituţiilor locale rpin parteneriate educative în scopul realizării unei
mai bune colaborări cu comunitatea locală
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b. Alocarea de fonduri speciale de la minister pentru activităţile desfășurate
c. Instituţiile publice care organizează „Ziua Porţilor Deschise” (Poliţie, Armată,
Jandarmerie, ISU, Ambulanţă, etc) să publice în timp util programul de vizitare, pentru a
putea fi integrat în programul de activităţi al școlilor, solicitat de ISJ
d. Atragerea părinţilor în desfășurarea activităţilor.

Director,
prof. Trandafir Daniela

Coordonator proiecte și
programe educative,
prof. Dănilă Nicoleta

4

5

