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A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

    NUMELE ŞI ADRESA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT APLICANTE: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 
SLOBOZIA, jud. IALOMIŢA 
B-dul UNIRII nr.14, tel-fax 0243235752  

e-mail sc_nr3_slobozia@yahoo.com 

    NIVELUL/ NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
GIMNAZIAL 

    NUMĂRUL ELEVILOR DIN ŞCOALĂ 
938 ELEVI 

   NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALĂ 
50 CADRE DIDACTICE 

   COORDONATORUL ACTIVITĂŢII (nume şi prenume,funcţie,date de 

contact): Vasile Georgeta-Profesor / Responsabil Consiliul Elevilor 

mobil: . 0724315047 

email: georgeta_vasile2007@yahoo.com 

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: 

OBIECTIVUL PE ,,ȘCOALA ALTFEL” 

 

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ 

ABILITĂȚI DE VIAȚĂ 

 

 

3. SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

           MOTTO: 

,,Spune-mi și voi uita. Învață-mă și îmi voi aminti. Implică-

mă și voi învăța.” 

Benjamin Franklin 

         Planificarea activităților din cadrul Proiectului ,,Școala Altfel” a devenit o 

provocare, deoarece  acestea trebuie să surprindă, să atragă, să vină cu ceva nou. 
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      În cadrul intâlnirilor  cu elevii din Consiliul Școlar al Elevilor-Junior, aceștia 

au sugerat  realizarea unui proiect prin intermediul căruia ei să devină reporteri  

 în ,,Școala Altfel”, iar materialele rezultate să fie redactate in paginile revistei 

Gimnasium. 

         În felul acesta vor realiza un material suport care poate sta la baza planificării  

viitoarelor proiecte din cadrul săptămânii ,,Școala Altfel”.  
4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII 

 Promovarea spiritului de echipă; 

 Conștientizarea propriilor abilități și valorificarea acestora; 

 Realizarea unor materiale care să poată fi valorificate prin proiectele  din 

,,Școala Altfel”; 

 Evidențierea celor mai reușite activități. 

 

5. ELEVI PARTICIPANŢI: număr total de participanţi, procent de 

participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă. 

Număr total de participanţi: 94 

Procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 86,17% 

 

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

Durata: Activitatea s-a desfășurat pe tot parcursul programului ,,Școala 

Altfel”, în săptămâna 15-19 aprilie 2019. 

Locul desfășurării: sala de clasă, la sediul instituțiilor partenere, pe 

parcursul excursiilor/vizitelor realizate in afara scolii /localității. 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 

rânduri, menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de 

lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.) 

Conţinut: Pregătirea minuțioasă a elevilor-reporteri, repartizarea sarcinilor, 

realizarea unui orar in funcție de activitățile planificate, colectarea materialelor        

(activități cât mai originale, informații cât mai exacte, imagini cât mai relevante), 

selectarea celor mai interesante articole cu privire la activitățile desfășurate, 

redactarea acestora și așezarea în paginile revistei Gimnasium.  
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Metode de învăţare activă: observarea dirijată, învăţarea prin descoperire,  

învăţarea pe bază de joc, jocul de rol, responsabilizarea, realizarea grupurilor de 

discuții on-line, analiza comparativă.   

Sarcini de lucru care s-au bucurat de succes:  

 Atribuirea responsabilităților : reporteri, corespondenți, fotografi, redactori; 

 Realizarea grupului de discuții on-line; 

 Selectarea celor mai relevante activități; 

 Realizarea meterialului pentru revista Gimnasium. 

 

 

Caracter interdisciplinar:  

Pentru realizarea activității, elevii s-au folosit de cunoștințele dobândite la: 

 Limba română pentru redactarea corectă a textelor;  

 Limbile moderne pentru utilizarea adecvată a unor termeni sau expresii;  

  Geografie și Istorie pentru a reda informații exacte referitoare la locurile și 

obiectivele vizitate;   

 TIC pentru comunicarea virtuală, redactarea textelor, includerea imaginilor, 

realizarea paginației;  

 Educație socială pentru o bună colaborare in cadrul grupului;  

 Educație plastică pentru echilibrarea imaginilor și formatul textului.  

Parteneriate 

  Pentru realizarea activității, elevii au colaborat cu cadrele didactice și elevii 

tuturor claselor și au fost spijiniți de părinții lor. Prin materialele realizate au 

evidențiat toate parteneriatele încheiate de școala noastră cu instituții care au 

spijinit proiectul ,,Școala Altfel”: Biblioteca Județeană ,,Stefan Bănulescu”, 

Muzeul Județean de Istorie, Poliția Municipală, Pet Star Slobozia, Firma de 

panouri publicitare ,,Vio SRL Păltiniș”, ,,Oyl Expert Pavaje”,  Autoritatea de 

Supraveghere Financiară București etc. 

 
8. DESCRIEŢI REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA ACTIVITĂŢII  
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       Pe parcursul celor cinci zile  de activități, elevii din grupul țintă care au fost 

desemnați ca fotografi au surprins imaginile cele mai relevante de pe parcursul 

activităților/excursiilor/vizitelor desfășurate, iar cei desemnați cu realizarea 

textului au fost atenți la detalii pentru a reda cu exactitate lucrurile cele mai 

interesante care ar putea să suscite interes pentru viitoarele activități. 
 

    Au rezultat pagini de însemnări, fotografii sugestive, instantanee, schițe, lucrări 

practice, machete. Toate au fost strânse într-un Jurnal ,,Școala Altfel”. 

     Pe baza acestor materiale s-au realizat câteva pagini pentru numărul 32 al 

revistei Gimnasium, revista semestrială a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Slobozia. 

 

9. PRECIZATI DACĂ ELEVII/PROFESORII/PĂRINŢII ŞI-AU MANIFESTAT 

DORINŢA DE CONTINUARE A ACESTEI ACTIVITĂŢI ŞI MODALITĂŢI ÎN CARE 

PUTEŢI ASIGURA ACEST LUCRU: 

     Atât elevii, cât și  cadrele didactice şi-au exprimat dorinţa de a continua această 

activitate. 

       Având în vedere că au fost implicați elevi din toate clasele, aceștia și-au însușit 

informații legate de modul în care se realizează un articol. În felul acesta pot 

realiza un jurnal al clasei lor, pot deveni colaboratori ai revistei Gimnasium , pot 

realiza materiale informative legate de activitățile școlare și extrașcolare care pot 

apărea in presa locală.    

 
 

 

10. MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII CA FIIND CEA MAI …  

 

Argumente ale cadrelor didactice 

 

         Activitatea a fost cea mai fructuoasă deoarece…. 

 Ne-a oferit sugestii pentru realizarea activităților din săptămâna  ,,Școala 

Altfel”.  

Profesor Lb. română Petranici Diana 

 

      

 Activitatea a fost cea mai interesantă deoarece… 

           A scos in evidență locuri noi de vizitat, noi parteneri pe care putem conta in 

derularea activităților școlare și extrașcolare. 

                                                                                                                         

                                                                 Prof. învățământ primar Manea Georgeta 
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 Activitatea a fost cea mai educativă  deoarece… 

Elevii au dat dovadă de spirit de echipă și foarte buni organizatori. Eficienți 

si serioși au reușit să selecteze cele mai bune activități. 

                                                                   Prof. Lb. Engleză Iordache Fabiola 

 

 

Argumente ale elevilor 

 

Activitatea a fost cea mai relaxantă  deoarece… 

S-a desfăşurat în afara şcolii, fără catalog şi lecţii lungi.   

                                                                 Vasile Flavius, elev-clasa a VIII-a B   

                

                                                                     

Activitatea a fost cea mai serioasă deoarece… 

              Am transmis informații care se pot verifica oricând.                                                                                    

Zeca Cristina, elevă-clasa a VIII-a C 

 

Argumente ale părinţilor 

 

     Activitatea a fost cea mai aşteptată deoarece… 

     Copiilor noștri le place să se facă utili. Le place să colaboreze unii cu alții, să 

utilizeze tehnologia modernă și să fie apreciați pentru acestea.  

                                                                     Bătrâncea Victorița, părinte  
 

  

 

 

B. ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE ELEVILOR/ 

PROFESORILOR/ PĂRINŢILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ. 

  Mărturii ale elevilor: 

             

       

Iubesc să fiu reporter și înseamnă mult pentru mine. Acest lucru nu se 

rezumă doar la cuvinte, chiar este pe lista mea de dorințe. Acesta poate fi un 

început! 

                                  Alexandru M. Boricean,elev- clasa a IV-a C 
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     Eu cred că a fi reporter este foarte interesant, deoarece pot să aflu lucruri 

noi și interesante, pot arăta adevărul, pot interacționa cu foarte multe 

persoane. Sunt o persoană sociabilă și imi place să stau de vorbă cu cei care 

au ceva frumos de spus. 

                                   Nicolae Diana Valentina, elevă- clasa a III-sa C 

 

     Această săptămână ne-a solicitat foarte mult. Mi-a plăcut genul acesta de 

activitate deoarece te responsabilizează și iți dă încredere in tine. Mă simt 

mândru deoarece a fost la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor-Junior, al 

cărui președinte sunt! 

 

                                                 Moldoveanu Sebastian,elev- clasa a VIII-a C ) 

 

 

 În data de 15.05.2019 am fost impilicată intr-o activitate de educație 

financiară nebancară la clasa a VII-a. Foarte interesantă, dar m-a solicitat 

foarte mult , deoarece in calitate de ,,jurnalist” am fost nevoită să îmi iau 

noțițe pentru ca articolul să fie pe ințelesul tuturor. Greutatea nu s-a oprit 

aici, ci și la selectarea imaginilor care aveau să insoțească articolul, deoarece 

imi doream ca ceea ce nu am putut reda prin cuvinte șă se ințeleagă din 

imagini. 

    

                                                    Gustoiu Andreea, elevă-clasa a VII-a D   

  
 

Mărturii ale părinţilor: 

          Susținem orice inițiativă a copiilor noștri. Avem încredere în ei și în cadrele 

didactice care îi îndrumă. Implicându-i în activități cât mai variate, ei își descoperă 

adevăratul drum în viață. 

            

                                                                            Oancea Laura, părinte 
Mărturii ale profesorilor: 

       A fost o deosebită plăcere să lucrez alături  de această minunată echipă. Incă 

de la început, de la întâlnirile Consiliului Școlar al Elevilor-Junior, când au propus 

o astfel de activitate pentru ,,Școala Altfel”, am realizat că au multe de oferit. Si 
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într-adevăr au dat dovadă de pricepere, seriozitate și dorință de a arăta că sunt de 

încredere. 

      Înarmați cu aparate foto si cu telefonul mobil pentru a-și nota lucrurile 

interesante (pentru că sunt adeptii tehnologiei moderne) au realizat un material 

informativ deosebit, adevărară resursă pentru colegii lor. 

      Încurajați de rezultatele lor au încheiat săptămâna ,,Școala Altfel” cu dorința de 

a continua această activitate și anul următor.                                                 

 Responsabil CȘE-Junior, 

                                                          Prof. Vasile Georgeta 

 
 

 

 

C. ATAŞAŢI ,, DOVEZI” ALE ACTIVITĂŢII ( FOTOGRAFII, FILME, 

DOCUMENTE) 
 

 

OBIECTIVUL PE  ,,ȘCOALA ALTFEL” 
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Fotograf:  Rusu Horia Costin 

Clasa a VII-a C 

 

     Sâptămâna ,,Școala Altfel”, săptamâna în care ne manifestăm curiozitatea si 

devenim  dintr-o dată ,,altfel”: dornici să aționăm, să ne spunem ideile , să ne 

implicăm. Am îmbinat utilul cu plăcutul, și parcă timpul a trecut extrem de rapid. 

  Activități precum: ,, Profesor pentru o zi”, ,,Master Chef Junior”, ,,Orașul meu”, 

,,Voluntarii ecologiști”, ,,Micul cercetaș”, ,,Educatie financiară”, ,,Educație pentru 

situații de urgență”, ,,Tradiții pascale”,  ,, Sunt antreprenor”, ,, Satiri și dansatori”, 

vizitele la diferite instituții, excursiile și nu în cele din urmă Festivalul de dansuri 

multietnice s-au împletit cu momentele de relaxare și  voie bună.  

       Plini de entuziasm și bucuroși că au participat la toate activitățile propuse colegii 

noștri si-au dorit să ne împărtășească din realizările lor ca niște adevărați reporteri. 
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Jurnalul meu (a)normal 

Vineri, 19 Aprilie 2019 

 

    După un film bun la Cinema Galax, o 

vizită la Muzeul de Istorie și alte activități 

relaxante, ultima zi din această săptămână a 

fost “gustată” la maxim de copii! 

      La inițiativa d-nei Ioana Zamfirache, 

colectivul clasei a IV-a C, am fost într-o 

scurtă dar frumoasă excursie, plină de 

experiențe noi... iar la sfârșit bucuria a fost 

nemărginită atât pentru gazde cât și pentru 

copii: 

     Mulțumim pe această cale D-lui Rică 

Dragomir și d-lui Omer Ozdemir pentru 

primirea noastră la Oyl Expert Pavaje, o 

fabrică modernă înființată în 2017, 

specializată în producția de pavaje standard, 

rezidențiale, dale, borduri, elemente 

carosabile și bolțari. 

      Ferma Ciochina, condusă de domnul Ene, 

e și ea in județul Ialomița. Acolo ne-am putut 

bucura de lapte și gogoși, în compania oilor, 

vacilor, porcilor și a adorabilului căluț. Iar, 

pentru mișcare, doamna învățătoare ne-a dus 

pe islaz să facem întreceri de alergat. Am 

furat startul, dar am trecut linia ultimul. 

     Și, în sfârșit, am ajuns acasă.  Da, ați auzit 

bine. Acasă! Unde am prezentat mândru 

afacerea familiei mele, prod.publicitară. 

Neavând alți angajați, familia mea e o echipă 

profesionistă cu vechime pe piața locală de 

prelate și reclame. 

     Colegii mei au fost încântați, iar eu am 

fost onorat de prezenta lor. Mulțumim celor 

implicați și recomand și altor clase să meargă 

în astfel de excursii. 

 
 

 

 

 

A consemnat:  Alexandru Boricean,  

Clasa a IV-a C
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