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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE
ÎN SĂPTĂMÂNA18-22 APRILIE 2016, ÎN CADRUL PROGRAMULUI

„ȘCOALA ALTFEL: ȘĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Cadrul general
În conformitate cu prevederile din ANEXA la ordinul MECTS nr. 4496/13.07.2015 privind structura
anului școlar 2015-2016, săptămâna 18-22 aprilie 2016 este dedicată activităţilor educative extracurriculare
şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În această
săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!” se desfășoară în conformitate cu un orar special.

Scopul programului
Programul are ca scop implicarea tuturor preșcolarilor/elevilor și a cadrelor didactice în activități care
să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale acestora, să le pună în valoare talentele și capacitățile în
diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la
acțiuni variate, în contexte nonformale.

Planificarea și aprobarea programului
În cadrul școlii noastre, au fost culese de la elevi, părinți și cadrele didactice propuneri în legătură cu
activitățile acestui program încă din semestrul I al anului școlar curent. Acestea au fost centralizate și
consemnate, iar pe baza lor s-a întocmit prezentul program, pe care l-am supunem spre dezbatere și aprobare
Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Activitățile propuse vizează cele două cicluri de învățământ specifice școlii noastre, ciclul primar
(cuprinzând clasele pregătitoare și I - IV) și ciclul gimnazial (clasele V-VIII). De aceea programul se prezintă
pe baza celor două coordonate.
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Ca urmare în săptămâna 18-22 aprilie 2016 nu s-au organizat cursuri conform orarului obişnuit al
unităţii de învăţământ, ci s-a derulat programul „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” în
conformitate cu un orar special. Orarul a fost afișat la loc vizibil la avizierul elevilor și al părinților, în
cancelaria profesorilor și pe site-ul școlii. Alături de cadrele didactice și elevii școlii, în activitățile noastre
s-au implicat și părinții, atât în cadrul atelierelor de lucru, în mod special la cel de „GASTRONOMIE”, în
cadrul activităților „ÎN LUMEA FILMULUI

PENTRU COPII”, ,,NATURĂ ŞI AVENTURĂ” ,

„MESERIA

vizitele

PĂRINŢILOR

NOŞTRI”,

în

organizate

la

SALINA

TG.OCNA,

la

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI ONEŞTI, la FABRICA DE STICLĂ GASTRONOMIE sau la
activitatea de ecologizare desfășurată în parteneriat cu Primăria Onești etc.
Pentru buna desfășurare cât și pentru diversificarea activităților, au fost implicate mai mulți parteneri
educaționali:


DETAŞAMENTUL DE POMPIERI ONEŞTI, prin implicarea doamnelor prof. Bolocan Mihaela,
prof. Cozma Laura, înv. Ioniţă Floarea și înv. Niță Maria;



COLEGIUL

TEHNIC

„GHEORGHE

ASACHI”

ONEȘTI,

COLEGIUL

NAȚIONAL

„DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI, COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI,
COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI”, ONEȘTI, în cadrul proiectului „Târgul educațional al
liceelor oneștene”, prin implicarea diriginților claselor a VIII-a: prof. Colimiș Maricica,
Aivănesei Cristina, Ionaș Mihaela, Calin Gabriela;


CENTRUL DE ZI DĂRMĂNEŞTI, în cadrul proiectelor „Voluntar poți fi și tu!” și „Dar din
dar, în prag de sărbătoare” (clasa P B și clasa a III-a B), coordonatori prof. Petec Carmen, prof.
Abaza Irina, prof. Călin Gabriela și bibliotecar Ionescu Mirela;



ASOCIAȚIA UMANITARĂ „BINECUVÂNTAȚI COPIII” ONEȘTI,

în cadrul proiectului

„Voluntariatul începe în școală”, coordonatori prof. Călin Gabriela, bibliotecar Ionescu Mirela,
prof. Bolocan Mihaela, prof. Tutuianu Marilena și prof. Abaza Irina;


SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMANIA, FILIALA BACĂU ,în
cadrul proiectului ”Micii sanitari” ,coord. prof. Abaza Irina;



PAROHIA „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” ONEȘTI, în cadrul proiectului „Spovedania și
împărtășania copiilor” (clasele pregătitoare, clasele I-IV), coordonatori

prof. Lazăr Maria

Magdalena și prof. Aron Constantin;


CONSILIUL LOCAL ONEȘTI, prin S.C DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI, în cadrul
programului

„Luna plantării arborilor”, coordonatori prof.
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Orîndaru Maria, prof. Călin

Gabriela, prof. Abaza Irina, prof. Titere Daniela, prof. Bolocan Mihaela, prof. Basoc Lenuţa,
prof. Pîrjol Gabriela, înv. Socaci Aurelia și bibliotecar Ionescu Mirela;


FABRICA DE STICLĂ

ONEŞTI,

în cadrul proiectului ,,Meseria părinţilor noştri”,

coordonatori: prof. Roșu Valentina, prof. Titere Daniela; prof. Schifirneţ Loredana, prof. Petec
Carmen; prof. Bolocan Mihaela, prof. Cozma Laura, înv. Ioniță Floarea, înv. Niță Maria, înv.
Socaci Aurelia;


SALINA TG OCNA prin implicarea prof. Roșu Valentina, prof. Titere Daniela, prof. Schifirneţ
Loredana și prof. Petec Carmen;



CINEMA „CAPITOL”, în cadrul proiectului „Lumea minunată a filmului”, clasele P-IV;



TEARUL DIN CONSTANTA, în cadrul proiectului „Lumea minunată a poveştilor”, piesa
,,Tinerețe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” pentru clasele I-IV și piesa

„O scrisoare

pierdută” pentru clasele V-VIII,

Au fost prelucrate normele de protecție a muncii, atât în cadrul atelierului ACTIVITĂȚI
SPORTIVE, cât și în cadrul atelierului GASTRONOMIE. Elevii și cadrele didactice și-au adus echipament
corespunzător, precum și materialele necesare de lucru.
În cazul drumețiilor din cadrul atelierului ORIENTARE TURISTICĂ coordonat de prof. Sbârcea
Gheorghe și a deplasării

elevilor

spre cinematograf, Detașamentul de Pompieri, Casa de Cultura a

Sindicatelor, Salina Tg. Ocna, Fabrica de sticlă, acestora li s-au prelucrat normele de comportament în
astfel de situații, s-au obținut acorduri de la părinți, dar și avizul conducerii școlii. Nu au existat probleme și
incidente pe toată durata deplasărilor şi vizitelor.
În săptămâna „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, şcoala a fost organizatoarea
Concursului Naţional ,,comunicare.ortografie.ro” pe centru metodic Oneşti, învăţământ primar. Tot în această
săptămână elevi reprezentativi ai şcolii din ciclul primar au participat la Concursul Naţional ,,Fii inteligent la
matematică” şi Concursul Naţional ,,comunicare.ortografie.ro”, unde s-au clasat pe locuri fruntaşe (vezi siteul școlii: http://scoalaunuonesti.ro, pagina Evenimente). Rezultate deosebite au obținut si elevii claselor
V-VIII, coordonaţi de prof. Basoc Lenuța, la Olimpiada Naţională de Fizică, desfăşurat tot în această
săptămână.
Programul „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" derulat în săptămâna18-22 aprilie 2016 a
fost o reuşită. Elevii s-au bucurat din plin de activitățile derulate:
-

activități culturale;

-

activități tehnico-științifice;

-

activități sportive;
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-

activități practice;

-

activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare
(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și
comunicare etc.);

-

activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de
calculator, siguranță pe internet etc.);

-

activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă,
economisirea energiei, energie alternativă etc.);

Aceste activități au fost diferite forme, de exemplu:
-

ateliere (proiecții film, joc şi mişcare, informatică, muzică, teatru, mâini îndemânatice, origami,
gastronomie);

-

competiții organizate la nivelul școlii;

-

mese rotunde, dezbateri;

-

activități de voluntariat sau de interes comunitar;

-

proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

-

parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ și local pentru dezvoltarea
aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Evaluarea activităților s-a realizat prin:


realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor;



postare pe site-ul şcolii www.scoalaunuonesti.ro (pagina Proiecte educaționale);



realizarea unei expoziții cu fotografii de la activitățile desfășurate;



exprimarea unor opinii la nivelul Consiliului profesoral, al Consiliului elevilor şcolii şi al
Comitetului de părinți al şcolii.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
COORDONATOR PROGRAME
ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE,
PROF. ABAZA IRINA
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