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INVĂŢAMANTUL LICEAL 

 

1) Titlul Programului: Şcoala Altfel  

2) Initiator proiect/activitate: Consilier educativ, prof.Opris Lavinia 

3) Grupul ţintă: elevii claselor IX, X, XI –cursuri de zi, anii I-III AMG si AMF 

4) Beneficiarii proiectului/activităţii: elevi, profesori; 

5) Tipul de activităţi derulate: Activităţi culturale, vizite, concursuri, workshopuri, ateliere 

de lucru, activităţi de prevenţie şi stil de viaţă sănătos, activităţi PSI pentru reacții corecte 

in situaţii de urgenţă, activităţi sportive – karate yokushima, Târgul Judeţean al Firmelor 

de exerciţiu,  

6) Data desfăşurării: 27.02.2017 – 03.03.2017 

7) Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor: 

- Incinta Colegiului Particular „Vasile Goldiş”  

- Centrul Cultural Francez, Poligonul de Tir Arad”, 

- Baza sportivă constructorul; Atrium Mall Arad 

8) Obiectivele urmărite (maxim 5):  

 Să-şi formeze deprinderi de a gândi şi de a se  exprima, realizând conexiuni 

interdisciplinare . 

 Să lucreze în echipă pentru realizarea unui produs finit; 

 Să organizeze expoziţii cu produsele obţinute; 

 Sa socializeze; 

 Să se orienteze in teren; 

 Să respecte natura. 

9) Modalităţi de evaluare a activităţilor 

 Expoziţii, fotografii; 

 S-a observat o bună mobilizare şi o creştere a apetenţei pentru creaţie; 

 Activităţile au fost apreciate pozitiv de către elevi; 

 S-au realizat unele obiective care nu au loc în timpul lecţiilor obişnuite; 

 S-a realizat o buna colaborare intre elevi, profesori, parinti; 

 S-au creat condiţiile realizării unor legături de prietenie intre elevi din clase diferite, 

din scoli diferite. 
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10) Aspecte pozitive: 

 Educaţia non-formala este lipsită de stres 

 Elevii au participat cu placere la toate actiunile 

 Relaţionarea in grup 

11) Aspecte negative: 

 Resurse financiare insuficiente ale cadrului didactic pentru pregatirea activităţilor 

 A fost o saptamană care a necesitat un efort mai mare de organizare şi supraveghere a 

elevilor. 

 

12) CONCLUZII/RECOMANDĂRI: 

 

Prin acest proiect, elevii au avut prilejul de  a desfăsura si alte activităţi care nu puteau 

fi realizate in timpul cursurilor. Au aplicat, au invăţat lucruri noi şi au prezentat un mare 

interes faţă de activităţile stabilite. 

  Activităţile efectuate au fost utile pentru elevi şi profesori. 

  S-au putut realiza unele activităţi pentru care nu găseşti timp altă dată.   

     Activităţile au fost plăcute, instructive şi au contribuit la dezvoltarea relaţiilor în cadrul  

grupului. 

 

13) Persoane responsabile cu monitorizarea şi evaluarea activităţilor:  

 Director : prof. Tărniceriu Claudia 

 Consilier educativ:  prof. Opriş Lavinia  

 Coordonator CEAC: prof. Rus Alina 

 Coordonator Firmă de exercitiu prof. Iga Elena 

 Alte persoane: dirigintii / profesorii Colegiului Particular „Vasile Goldis” Arad 

 

 

                                  

 

 

 

Data:                                                                                  Consilier educativ, 

15.03.2017                                                                        Prof. Opriş Lavinia 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


