
PROGRAMUL „SCOALA ALTFEL: SĂ ȘII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 2015 

 

 

Proiectele şcolii, pe domenii:  

 Culturale:  Pelerin în Țara Sfântă, Micii colecționari, Turnul Babel, Teatrul în școala 

mea, Ce și cum citim?, Quick quiz, Cum citim presa?, Zâmbete și aplauze, Iașul cultural 

 Educație civică: Educația îți dă valoare!, Sport contra droguri, Între libertate și 

dependență, Autoapărare,  Ce produs cumpărăm?, Pandora 

 Științifice: Cantemir – Junior, Copacul emoțiilor, Tainele albinelor, Clubul E – Știința, 

Universul cunoașterii, Dealul Repedea, Geography Contest in English 

 Educație ecologică: O floare pentru școala mea!, Arta din deșeuri, Eco - turism 

 Voluntariat:  Un dar de Paști, Primul ajutor cu Crucea Roșie 

 Orientare școlară și profesională: Ce vom deveni? 

 Jurnalism: In Animo Cantemyrii 

 

1.Numărul de activităţi derulate: 133 

2.Tipuri de activităţi derulate[1]:  

 Activități culturale – 35 

 Spectacole artistice – 2 

 Activități sportive – 14 

 Voluntariat – 9 

 Siguranța pe internet – 1 

 Activități ecologice – 5 

 Activități de consiliere și orientare – 6 

 Activități în colaborare cu ISU – 1 

 Activități de prevenire a violenței, antidrog – 1 

 Vizite de studiu – 33 

 Parteneriate cu Biserica – 2 

 Excursii – 1 

 Conferințe – 1 

 Ateliere de creații – 8 

 Ateliere de jurnalism - 2 

 Drumeții - 12 

 

 

http://www.ltdc.ro/wordpress/wp-admin/post.php?post=1930&action=edit#_ftn1


Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi, parteneri instituționali - 

numele instituţiei, proiectul): 62 cadre didactice, 276 elevi gimnaziu, 614 elevi liceu, 10 

părinţi, 10 parteneri. 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

 Palatul Copiilor Iași 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

 Universitatea de Medicină “Gr. T. Popa” Iaşi 

 Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Iaşi 

 Policlinica “Providenţa”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

 Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Iaşi 

 Capela Spitalului Militar Iaşi 

 Parohia “Sf. Mahramă a Domnului, Sf. Martiri Brâncoveni” Iași 

 Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 

3.Spaţii de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara 

unităţii de învăţământ):  

 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (sala de festivităţi „Monique Roussel”, laboratoare 

de fizică, chimie, biologie – geografie, cabinete limbi străine, teren de sport, parcul 

liceului) 

 Universităţile ieşene 

 Compania Continental Automotive Iași 

 Compania Centric I.T. Solutions Iași 

 Teatrul Național „V. Alecsandri” Iași, Teatrul „Luceafărul” Iași 

 Mănăstiri, biserici şi muzee ieşene 

 Unitatea militară Iași 

 Parcul Copou, Parcul Expoziției Iași 

 Grădina Botanică „A. Fătu” Iaşi 

 Dealul Repedea 

 Școala Gimnazială Cornești, com. Miroslava, jud. Iași 

 

4.Obiectivele urmărite: 

 creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice 

 conştinetizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale 

 dezvoltarea spiritului de lucru în echipă 

 informare şi implicarea în acţiuni de combatere şi prevenire a consumului de droguri 

 dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa cotidiană 



 îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului 

 dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii 

 cultivarea simţului estetic 

 creşterea gradului de implicare în activităţi de voluntariat 

 stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării eficiente 

 orientarea şcolară şi profesională 

 valorizarea abilităţilor artistice şi plastice 

 exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite 

 creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală. 

 

 

5.Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii: 

 

 Coerența scop-obiective-rezultat 

 Caracterul interdisciplinar al activității 

 Abordare inovativă 

 Conținut stimulativ 

 Produse originale ale activităților 

 Gradul de implicare a elevilor (inițiativa elevilor, organizarea, implementare, evaluare) 

 Sustenabilitate 

 Impactul la nivelul unității de învățământ (creșterea motivației școlare, schimbări 

atitudinale etc.). 

 

6.Rezultate înregistrate (aprecieri calitative și cantitative): 

Aprecieri calitative: 

 Implicarea  elevilor şi cadrelor didactice în activități nonformale 

 Identificarea  valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor 

 Exersarea  abilităţilor de a proiecta şi desfăşura  activităţi cat mai diverse în echipă 

 Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive 

 Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti 

 Practicarea voluntariatului activ şi eficient 

 Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos. 

 

Din punct de vedere cantitativ, au fost realizate 133 activități. 



 

7.Analiza SWOT: 

 

Puncte tari: 

 Experienţa cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi 

 Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă, personalitate şi preocupărilor 

elevilor 

 Experienţa profesorilor şi a elevilor în proiecte derulate în şcoală de-a lungul timpului 

 Climat educaţional deschis, stimulativ datorat relaţiilor interpersonale foarte bune 

 Colaborarea permanentă cu  Consiliul Elevilor şi cu Asociaţia Părinţilor 

 Accesul  la Internet 

 Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii programului 

 Activităţi interactive 

 

Puncte slabe: 

 Limitarea  de timp 

 Implicarea unor profesori în activităţile ISJ şi MECȘ (însoţitori şi corectori la concursuri 

şi olimpiade şcolare naţionale), ceea ce a determinat reproiectarea unor activităţi 

 

Oportunităţi: 

 Învăţarea nonformală, lipsită de factorul stres, oferă elevilor şansa de a lucra în echipă, de 

a avea iniţiative pe baza procesului de comunicare 

 Cererea exprimată de Consiliul Elevilor pentru desfăşurarea de activităţi comune 

 Posibilitatea de a identifiica noi parteneri în realizarea activităţilor nonformale 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor relaţii 

interpersonale 

 Colaborarea cu  diverşi parteneri etc. 

 

Ameninţări: 

 Condiţiile meteorologice nefavorabile care au împiedicat desfăşurarea unor activităţi în 

aer liber 

 Suprapunerea activităţilor şcoalii cu activităţile derulate cu ocazia olimpiadelor naţionale 



 

8.Recomandări, sugestii (din partea elevilor, părinților, cadrelor didactice, 

partenerilor de proiecte): 

 Continuarea programului 

 Nesuprapunerea activităților programului cu olimpiadele naționale. 

 

9.Anexe: CD - fotografii, filme, exemple de bună practică, articole în media etc. 

 

SELECȚIE FOTOGRAFII 

SPECTACOLUL “ZÂMBETE ȘI APLAUZE” 

 

 

LA SCIENCE FESTIVAL IAȘI 
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ÎN ARENA ȘTIINȚELOR MEDICALE 

Săptămâna Creierului” –  ateliere și prezentări 

Conferința De ce este creierul atât de “cool”  

 

 

Întâlnire cu personalul medical și vizitarea unei Săli de operație ultramoderne   

la Spitalul Sf. Spiridon – Secția Chirurgie III 

 

 

VIZITĂ LA UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA” IAȘI 
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VIZITĂ DE DOCUMENTARE  

LA COMPANIA CONTINENTAL AUTOMOTIVE IAȘI 

 

 

 

LA MĂNĂSTIREA SFINȚII TREI IERARHI 
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LA BISERICA NEAGRĂ 

ÎN EXCURSIA ÎN JUD. BRAȘOV 
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