RAPORT FINAL
|”ŞCOALA ALTFEL, DE ACASĂ”
30 martie – 3 aprilie 2020
În conformitate cu reglementările specifice la ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEŢCANI, în perioada 30
martie- 03 aprilie 2020 s-au desfășurat activități educative intitulate „Școala altfel, de acasă ”. Anul acesta,
programul şcoala altfel a inclus multiple activități, grupate în : activități de organizare a programului în
familie, activități de grădinărit, activități în bucătărie, activități casnice de organizare și amenajare a
spațiului, activități de petrecere a timpului liber în familie sau jocuri de societate în familie cu
adresabilitate către copiii de vârstă mică, dar și pentru elevii de gimnaziu . În organizarea şi desfăşurarea
acestor activităţi s-a ţinut cont de sfatul ISJ-ului, precum şi al Şcolii Gimnaziale Leţcani, şi anume:
petrecerea mai mult timp împreună cu copiii, în familie, în măsura posibilităților, utilizând inclusiv
sugestiile oferite de Inspectoratul Școlar Județean Iași, precum și alte resurse avizate, realizând activități
utile și plăcute de învățare experiențială.
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
Luni: Grădinarii iscusiți: curățarea grădinii, plantarea de semințe/flori/răsaduri/copaci;
Marți: Sunt o bună gospodină/un bun gospodar: organizarea dulapului, amenajarea spațiului de joacă din
casă, îngrijirea animalelor, organizarea raftului cu cărți, organizarea programului zilnic;
Miercuri: Chef în bucătăria mea:confecționarea de figurine din fructe și legume/sandvișuri vesele/desertul
preferat/salata preferată;
Joi: Minte sănătoasă, în corp sănătos: jocuri în aer liber, activități de timp liber în propria curte;
Vineri: O familie fericită: vizionarea de filme/documentare, karaoke, lectură, confecționare de semne de
carte/felicitări/desene, jurnalul meu trăznit, jocuri de societate (șah, remy, monopoly, etc.);
Activitățile s-au defășurat cu implicarea cadrelor didactice,a părinților și a elevilor din ciclurile
preșcolar, primar și gimnazial. Părinții și elevii au primit programul activităților, sugestiile și instrucțiunile
necesare prin intermediul grupurilor de Whatsapp și Facebook dar și prin intermediul platformei Teams.
Profesorii, educatorii și învățătorii au monitorizat activitățile și au discutat cu elevii prin intermediul
acelorași mijloace. De asemenea, pe paginile claselor au fost încărcate link-uri utile care să îi ajute pe elevi
să descopere noi activități, jocuri educative, vizite virtuale și filme documentare.
TIPUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE:
-Cultural-artistice;
-Educaţie pentru sănătate;
-Ecologice şi de protecţie a mediului;
-Sportive și ludice;
OBIECTIVE URMĂRITE:
-stimularea conectării intrafamiliale;
-dezvoltarea de abilități cognitive și reglatorii care țin de rezolvarea de probleme, de cultivarea unor
interese și de reglare emoțională;
-dezvoltarea unor calități ale voinței, curiozității și a căutărilor creative;
-dezvoltarea de abilități motrice;
-dezvoltarea autonomiei personale și a abilităților de viață independentă;
-stimularea învățării intergeneraționale în familie;
-sprijinirea procesului de exprimare și de autoreglare emoțională;
-responsabilizarea copiilor;
-organizarea programului în familie;
-dezvoltarea abilităților de comunicare;
-dezvoltarea interesului pentru lectură;
-dezvoltarea interesului pentru artă și sport;
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-educarea elevilor pentru un stil de viață sănătos;
-eficientizarea colaborării în cadrul familiei;
-expunerea elevilor la noi modalități de petrecere a timpului liber;
-formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea grădinilor, pentru un mediu curat;
-îmbunătățirea relațiilor dintre elevi și părinți;
-stimularea interesului pentru activităţile extracurriculare;
PROCEDURI/ CRITERII DE EVALUAREA ACTIVITĂȚII:
-Discuții cu elevii;
-Fotografii;
-Rapoarte de activitate.
REZULTATE ÎNREGISTRATE :
-majoritatea elevilor au manifestat interes pentru activitățile propuse, implicându-se activ în desfășurarea
acestora;
-obiectivele propuse au fost, în mare măsură, îndeplinite;
-elevii au colaborat și au lucrat împreună cu familiile lor;
-participând activ și experimentând, elevii au exersat și dezvoltat abilități specifice domeniilor vizate;
-elevii și-au însușit deprinderile unui stil de viață sănătos și au conștientizat importanța unui mediu natural
curat;
-elevii au experimentat și alte modalități de a petrece timpul liber;
ANALIZA SWOT
a. Puncte tari:
-adaptarea activităţilor la particularităţile de vârstă, intelectuale şi de personalitate ale elevilor;
-desfăşurarea activităţilor în cadrul familiei;
-participarea activă a elevilor și a familiei;
-valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi implicarea în cât mai multe activităţi;
-varietatea și caracterul antrenant al activităților;
-existența platformei educaționale Teams;
-resursele materiale (dispozitivele folosite de elevi, platforma pusă la dispoziție de către școală)
b. Puncte slabe:
-interesul scăzut al unor elevi /părinți față de activitățile propuse;
-contextul pandemiei, limitele comunicării prin intermediul tehnologiei;
c. Oportunităţi:
-activități care permit învățarea prin experiență directă.
-crearea unei noi viziuni asupra învățării;
-dezvoltarea relațiilor interpersonale în alte contexte educaționale;
-dezvoltarea unor activităţi care să completeze noţiunile de cultură generală şi de
integrare socială şi profesională;
-eficientizarea activităţilor prin implicarea mai activă a părinţilor.
-desfășurarea activităților în afara grădiniței, şcolii.
d. Ameninţări:
-starea afectivă generată de contextul pandemiei;
e. Recomandări, sugestii;
- accesul la Internet şi la o bibliotecă personală bine dotată.
- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii
Director,
Prof. Ursache Ovidiu

Director adjunct,
Prof. Duduman Marina

Consilier educativ,
Prof. Neagu Alina
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