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Nr.593/06.05.2016  

 

RAPORT FINAL  

PROGRAMUL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 
1. Denumirea unităţii de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALA TIMBOESTI 

2. Numărul de activităţi derulate: toate activitatile conform planificarii programului 
 

3. Tipul de activităţi derulate: culturale, tehnico-stiintifice, sportive,  activități de educație pentru 

cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, - activități de educație pentru sănătate 

și stil de viață sănătos, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de 

educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență 

4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): toti elevii si toate cadrele didactice din 

cadrul scolii 
 

5. Obiectivele urmărite: 

a. implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să 

răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor ; 

 

b. punerea în valoare a talentelor și capacităților copiilor preșcolari/elevilor în diferite domenii, 

nu neapărat în cele prezente în curriculumul național ; 

 

c. stimularea participarii la actiuni variate, in contexte nonformale. 

 

d.  implicarea familiei în activităţile extraşcolare;  

 

e. facilitarea integrării şcolii în comunitate; 
 

6. Modalităţi de evaluare a activităţilor: 

a. Dezbateri, mese rotunde 

b. Chestionare, fise de lucru 

c. Fotografii, produse finite, expozitie cu lucrarile copiilor 
 

7. Rezultate înregistrate: La Scoala cu clasele I-VIII Timboesti s-a respectat intocmai Metodologia 

specifica intocmirii si desfasurarii programului „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 

a. Fiecare  educatoare , învăţător  şi  profesor-diriginte  a  implicat  în  proiectele  educaţionale  

propuse   părţi  colaboratoare , cum  ar  fi: profesori  de  diverse  discipline, reprezentanţi  ai  

Poliţiei  Locale si Judetene, ai  Cabinetului  Medical, ai  Bisericii  şi  ai  Primăriei, ai 

societatilor de pe raza comunei; 
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b. Prin  proiectele  educaţionale  desfăşurate  s-au  acoperit  toate  ariile  educaţionale  non-

formale   (ed. Rutieră. , ed. Sanitară, ed. Ecologică , ed. Fizică, ed. Religioasă, ed. Civică , ed. 

Muzicală); 

 
8. ANALIZA SWOT: 

 
a. Puncte tari: 

i. buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

ii. munca în echipă;  

iii. implicarea în activităţi a elevilor şi cadreloor didactice în realizarea obiectivelor; 

iv.  crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; 

v. cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă 

profesionala, inclusiv managerială; 

vi.   încheierea de noi  prietenii  între  copii şi  totodată    dezvoltarea de  priceperi  şi  

deprinderi  mai  ales  ale  conduitei  civice, care  a  devenit  o  necesitate  a  societăţii  

actuale. 

 
b. Puncte slabe: 

i. fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele 

obţinute de elevi; 

ii. neimplicarea părinţilor în activităţi datorită serviciului. 

 
 

c. Oportunităţi: 

i. amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive, 

ii. dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate 

în parteneriat; 

iii. creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

 
d. Ameninţări: 

i. Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 

ii. Instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale 

pentru a participa la activităţi; 

iii. Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, 

conservatorismul; 

iv. Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare; 

 
 
      Director,                                                                                              Consilier educativ, 
         Prof. Simion Mihaela                                                                 prof. Antonache Corina 
 


