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RAPORT FINAL PROGRAM „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!" 

 
1. Titlul Proiectului: ARMONIE ÎN DIVERSITATE 

 
2. Numărul de activităţi derulate:  aproximativ 150 de activităţi 

 
3. Tipul de activităţi derulate: cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice, sportive, activităţi 

pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor umane, activităţi de educaţie 
pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a 
mediului, activităţi de educaţie rutieră, activităţi de consiliere şi orientare şcolară. 

 
4. Resursele implicate: 28 de cadre didactice,  520 de elevi, peste 200 de părinţi şi 

reprezentanţi ai instituţiilor cu care am colaborat. 
 

5. Parteneri implicaţi: 
 

 Primăria Oraşului Fălticeni; 

 Studioul TV PLUS, Suceava; 

 CCDG Bucureşti; 

 Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu", Fălticeni; 

 Muzeul de Ştiinţe Naturale ,,Mihai Băcescu", Fălticeni; 

 Galeria Oamenilor de Seamă, Fălticeni 

 Direcţia Sanitar-Veterinară Suceava; 

 S.C. Buzdea, S.C. Ceztrans , Fălticeni 

 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi,  Fălticeni; 

 Biblioteca Şcolii ,,Al. I. Cuza", Fălticeni; 

 Biblioteca Municipală ,,E. Lovinescu", Fălticeni 

 Grădiniţa ,,Voinicelul" Fălticeni; 

 Şcoala Gimnazială ,,N. Labiş", Mălini; 

 Şcoala Gimnazială Preuteşti; 

 Şcoala Gimnazială ,,N. Iorga", loc. Buhalniţa, Iaşi 

 Azilul de bătrâni, Bogdăneşti; 

 Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului", Fălticeni 

 C. N. ,,N. Gane", C. T. ,,M. Băcescu", Fălticeni 

 Teatrul Fantezia, agenţia Valdini, Galaţi 

 Studioul TV PLUS, Suceava 

 Părinţii elevilor  
   

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, 
în afara unităţii de învăţământ):  

 Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu", Fălticeni 

 Muzeul de Ştiinţe Naturale ,,Mihai Băcescu", Fălticeni 

 Galeria Oamenilor de Seamă, Fălticeni 

 Fabrica de pâine ,,SC. Buzdea", Fălticeni 
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 Şcoala de Jandarmi,  Fălticeni; 

 Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului", Fălticeni 

 Clubul Mirabela (sală de spectacole) 

 Studioul TV PLUS, Suceava 

 Biblioteca Municipală ,,E. Lovinescu", Fălticeni 

 Sala de sport, parcul ,,Nada Florilor" 

 C. N. ,,N. Gane", C. T. ,,M. Băcescu", Fălticeni 

 Azilul de bătrâni, Bogdăneşti; 
 

7. Obiective: 
a. Dezvoltarea sensibilităţii artistice/estetice a elevilor, valorificarea creativităţii 

acestora; 
b. Dezvoltarea capacităţii de receptare a  mesajului artistic; 
c. Cunoaşterea valorilor culturale ale oraşului şi cultivarea spiritului civic, al 

mândriei apartenenţei la această localitate; 
d. Formarea unei atitudini ecologice prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

ocrotire a mediului; 
e. Încurajarea reciclării şi a utilizării responsabile a resurselor; 
f. Conştientizarea efectelor negative produse de poluare; 
g. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba maternă şi într-o limbă modernă; 
h. Dezvoltarea capacităţii de ajutorare a semenilor prin realizarea unor activităţi de 

voluntariat, 
i. Formarea principiilor  sănătoase privind alimentaţia zilnică; 
j. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi memorare a muzicii; 
k. Dezvoltarea spiritului de echipă şi al fair-play-ului; 
l. Promovarea dialogului dintre elevi din medii diferite (rural/urban);  
m. Desfăşurarea exerciţiilor fizice în vederea menţinerii sănătăţii; 
n. Promovarea unei culturi a nonviolenţei în rândul elevilor; 
o. Formarea deprinderilor de soluţionare a conflictelor prin dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare în rândul elevilor. 
 

8. Concluzii/ rezultate: 
a. Premii şi diplome obţinute de către elevi în urma participării la activităţile 

propuse; 
b. Expoziţii realizate la nivelul claselor cu produsele finale ale activităţilor: desene, 

fotografii, colaje, jurnale de impresii, obiecte din materiale reciclabile etc; 
c. Ecologizarea spaţiilor din jurul şcolii şi a localităţii; 
d. Mediatizarea activităţilor prin popularizarea acestora în mass-media locală. 

      Observaţii : 
   Programul bine conceput, proiectarea riguroasă a activităţilor, diversitatea acestora şi 

munca plină de dăruire a tuturor cadrelor didactice au dus la implicarea activă a elevilor 
şcolii, ceea ce ne face să concluzionăm că proiectul derulat a fost o reuşită. 

 
9. Recomandări, sugestii – pentru propriul program: 

a. Continuarea activităţilor derulate în această săptămână până la sfârşitul 
semestrului, în vederea formării competenţelor urmărite şi a   participării la 
diferite concursuri; 

b. Achiziţionarea unui sistem audio-video pentru biblioteca şcolii, necesitate 
stringentă în vederea eficientizării activităţilor derulate în acel spaţiu; 

c. Organizarea mai multor vizite la societăţi din diferite domenii de activitate pentru 
formarea unui spectru larg de impresii privitoare la traseul educaţional al copiilor; 

d. Implicarea mai puternică a părinţilor şi a comunităţii locale în desfăşurarea 
acţiunilor propuse. 

 
 
 



 

10. Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI 
*derularea unor activităţi flexibile, faţă de care elevii au arătat un grad crescut de 
interes; 
*atingerea obiectivelor stabilite la începutul programului; 
*dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor elevilor  în diferite domenii; 
*adaptarea activităţilor derulate la necesităţile şi particularităţile de vârstă ale elevilor; 
*acumularea de noi cunoştinţe prin metode nonformale; 
*activităţi desfăşurate în parteneriat cu diferite instituţii; 
*promovarea imaginii şcolii în mass-media locală (News Fălticeni, Monitorul de 
Suceava, Crai Nou, Cronica de Fălticeni). 
 
PUNCTE SLABE 
*lipsa unor contracte de sponsorizare care să asigure un plus al bazei materiale 
necesar desfăşurării activităţilor propuse; 
*costurile mari implicate de deplasările la muzee/ preţul biletelor, atât pentru elevi, cât şi 
pentru cadrele didactice; 
*lipsa unei săli destinate activităţilor cultural-artistice; 
*resurse financiare şi materiale reduse pentru oferirea de premii/diplome pentru elevi; 
*condiţii meteo nefavorabile pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber. 
 
OPORTUNITĂŢI 
*comunicare eficientă elevi-cadre didactice; 
*implicarea comitetelor de părinţi în derularea activităţilor; 
*posibilitatea mediatizării programului desfăşurat; 
*sprijin acordat de Fundaţia Evaluare în Educaţie prin oferirea şi conceperea unor 
modele de bună practică. 
 
AMENINŢĂRI 
*repartizarea activităţilor derulate/cadru didactic nu a fost echitabilă; 
*slaba implicare a familiilor în susţinerea activităţilor la clasele V-VIII; 
*costurile implicate de activităţile extraşcolare nu pot fi suportate de către copiii ce 
provin din familii defavorizate economic. 
 

11. Anexe: 
a. 1 CD/DVD  - aspecte din Programul  „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!" 
b. Exemple de bună practică –prof. Trişi Alexandrina – Ne pregătim pentru viaţă, 

prof. Livinţi Liliana – Patrula Eco în acţiune 
c. Articole în presă 

 
 

Nume şi prenume Director/Semnătura   
Prof. Ilincăi Daniela               
……………………………………………. 

 
Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura 
Prof. Crăciun Dana 
……………………………………………. 
 
Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura 
Prof. Clipa Dumitriţa 
……………………………………………… 

 
 


