
 

 
 

PROIECT CU DURATA DE CEL MULT O ZI 
PENTRU COMPETIłIA NAłIONALĂ 

”O activitate de succes în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18-22 aprilie 2016 

 
Conform prevederilor OMECŞ nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar 

2015-2016, săptămâna 18 - 22 aprilie 2016 va fi dedicată activităŃilor educative 
extracurriculare şi extraşcolare.  

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de învăŃământ 
poate selecŃiona o singură activitate din cele desfăşurate cu care să participe la competiŃia 
naŃională ”O activitate de succes în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”. 

ActivităŃile vor fi selecŃionate din cele 10 domenii recomandate: 
- cultural;  
- artistic; 
- tehnic; 
- ştiinŃific; 
- sportiv;  
- cetăŃenie democratică şi responsabilitate socială, 
- educaŃie pentru sănătate şi stil de viaŃă sănătos;  
- educaŃie ecologică şi protecŃia mediului;  
- abilităŃi de viaŃă (inclusiv educaŃie rutieră, reacŃii corecte în situaŃii de urgenŃă etc.);  
- consiliere şi orientare. 

Etapa naŃională a acestei competiŃii este organizată de Ministerul EducaŃiei NaŃionale 
şi Cercetării ŞtiinŃifice. 

Pentru a participa la această competiŃie unitatea de învăŃământ va transmite dosarul 
activităŃii propuse, în format electronic(pe un CD) şi în format letric până la data de 10 mai 
2016, ora 16.30, la mapa inspectorului şcolar pentru educaŃie permanentă, prof. Laura 
Onose. 

Vă rugăm să selectaŃi cele mai reprezentative activităŃi pentru şcolile dumneavoastră, 
pe domeniile recomandate şi să vă asiguraŃi că respectaŃi conŃinutul dosarului(anexa 1).  

Anexăm criteriile de evaluare ale activităŃilor cuprinse în programul ”Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!”(anexa 2). 

 
Vă mulŃumim pentru calitatea activităŃilor implementate şi vă dorim succes în 

continuare! 
 
 
 



 

 
Anexa 1 
 
 
DOSARUL ACTIVITĂłII 
 

A. Fişa activităŃii 
• Numele şi adresa unităŃii şcolare 
• Nivelul/nivelurile de învăŃământ 
• Numărul elevilor din şcoală 
• Numărul cadrelor didactice din şcoală 
• Coordonatorul/Coordonatorii activităŃii(nume, prenume, funcŃie, date de contact) 

1. Titlul/tema activităŃii 
2. Domeniul în care se încadrează 
3. Scopul activităŃii 
4. Obiectivele educaŃionale ale activităŃii(unul din cele 10 precizate) 
5. Elevi participanŃi: număr total de participanŃi, procent de participanŃi din 

numărul total de elevi din grupul Ńintă preconizat de proiect. 
6. Durata şi locul desfăşurării activităŃii 
7. Descrierea activităŃii(celmult 5-10 rânduri, menŃionând elementele de succes: 

conŃinut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.). 
8. DescrieŃi rezultatele obŃinute în urma activităŃii. 
9. PrecizaŃi dacă elevii/profesorii/părinŃii şi-au manifestat dorinŃa de continuare a 

acestei activităŃi şi modalitatea în care puteŃi asigura acest lucru. 
10. MotivaŃia propunerii activităŃii ca fiind una de succes(argumente ale cadrelor 

didactice, elevilor, părinŃilor). 
B. AtaşaŃi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinŃilor/partenerilor 

referitoare la activitatea propusă. 
C.  AtaşaŃi dovezi ale activităŃii(fotografii, filme, articole/emisiuni în mass media în format 

electronic). 



 

 
Anexa 2 
 
 
Criteriile de evaluare ale activităŃilor cuprinse în programul ”Şcoala altfel: Să ştii mai 
multe, să fii mai bun” 

 
1. CoerenŃa scop-obiective-rezultate. 
2. Calitatea documentelor proiective, de monitorizare şi evaluare a activităŃii. 
3. Caracterul interdisciplinar al activităŃii. 
4. Creativitate/abordare inovativă. 
5. ConŃinut stimulativ, interesant. 
6. Gradul de implicare a elevilor. 
7. Numărul de participanŃi la activitate raportat procentual la numărul de elevi din 

şcoală. 
8. Rezultatele activităŃii. 
9. Sustenabilitate. 
10. Impactul la nivelul unităŃii de învăŃământ/comunitate locală. 

 


