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Abstract 

România a trecut în ultimele decenii prin mai multe schimbări în sistemul de educație. În ultimul 

an, a fost introdus un nou program, intitulat ”școala altfel” menit să asigure elevilor un suport 

practic pentru a-și descoperi vocația sau pentru a experimenta noi activități. Acest articol oferă 

un exemplu detaliat al programului implementat într-o școală gimnazială din țară pentru a sublinia 

diversitatea activităților care se pot derula și implicare comunității locale în astfel de acțiuni.  

Cuvinte cheie: școala altfel, educație, elevi, profesori, școală, valori. 

 

Abstract 

The educational system in Romania has had several changes in recent decades. In the past years, 

a new program, entitled "A different kind of school", has been introduced to provide students 

practical support to discover their vocation or to experience new activities. This article provides 

a detailed example of the program implemented in a secondary school to highlight the diversity 

of the activities that can be carried out and the involvement of the local community in such actions. 
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Introducere:  

În lucrarea de față, am pornit de la ideea că școala este instituția care participă 

într-un mod decisiv la educația generațiilor tinere ale unei țări, la transmiterea valorilor 

culturale și morale și la construirea premiselor unor noi schimbări sociale. 

După anul 1989, educația din România a trecut prin mai multe reforme care au 

determinat schimbări succesive. Printre cele mai importante noutăți, regăsim 

implementarea programului educațional ȘCOALA ALTFEL, care are ca scop implicarea 

tuturor elevilor din învățământul preuniversitar, a părinților și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari sau 

elevi. Programul pune în valoare talentele și capacitățile din diferite domenii și stimulează 

participarea elevilor în acțiuni variate în context non-formal. Pentru a evidenția cât mai 

fidel noutățile din domeniu, am realizat o descriere a programului Școala Altfel, apelând 

la un exemplu concret: Școala Gimnazială Grebănu. 
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I Activități propuse 

În școala gimnazială Grebănu din județul Buzău, sunt înmatriculați 220 de copii: 

25 preșcolari, 101 elevi ai ciclului primar și 94 elevi ai claselor V-VIII. Aceștia sunt 

îndrumați de 21 cadre didactice calificate, cu definitivat și alte grade didactice. În medie, 

fiecare clasă are un număr de 19-20 elevi, iar rata de absolvire este de 90 %. Școala 

gimnazială Grebănu, a ales ca perioadă de desfășurare a programului  ȘCOALA ALTFEL 

pentru anul școlar 2016-2017 săptămâna 29 mai -2 iunie 2017, iar activitățile propuse 

sunt descrise în diagrama Gantt (tab. nr. 1). 

 

Tab. nr. 1  Diagrama Gant a activităților 

Activități 29.mai 30.mai 31.mai 01.iun 02.iun 

Meșterii pricepuți           

Satul din capitală              

Credință și artă           

Vreau să fiu vedetă           

Micul jurnalist           

 

II. Descrierea activităților propuse 

 Pe parcursul săptămânii enunțate, au fost propuse activități care au implicat 

colectivul de elevi și de profesori. În continuare, este descris modul în care au fost 

desfășurate principalele activități și rolul persoanelor cheie din cadrul fiecărui program. 

 

ACTIVITATEA NR 1  

Titlul activității: Meșterii Pricepuți 

Tipul activității: De formare a unor deprinderi practice de muncă 

Data: 29 mai 2017 

Locul desfășurării: Clubul școlii 

Nr. de participanți: 40 elevi, 10 părinți, 3 lucrători, 5 cadre didactice. 

Responsabil: prof. Lazăr Niculae 

Beneficiari: 40 elevi, 10 părinți, 3 lucrători, 5 cadre didactice, restul elevilor școlii, 

celelalte cadre didactice, părinții elevilor participanți, restul comunității locale. 

Mijloace: echipa de lucru, bidinele, pensule, var, lac, vopsea, aracet, grilaje, jaluzele 

diluant, prize, prelungitoare, cuie, cablu, vitrine, avizier, birou, PC. 

Modalități de evaluare: interviuri cu elevii, cu cadrele didactice și cu părinții. 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități, cu ajutorul unor meșteri, al 

părinților și al elevilor, se va renova și amenaja un spațiu destinat clubului școlii. 

 

Sub îndrumarea adulților, elevii își vor forma unele deprinderi practice de muncă. 

Vor învăța să execute unele lucrări de amenajare (zugrăvit, vopsit, lăcuit) și să manipuleze 
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unele materiale de construcții. De asemenea, își vor însuși norme de asigurare a securității 

muncii. 

. 

ACTIVITATEA NR 2  

Titlul activității: Satul din capitală 

Tipul activității: Excursie de documentare 

Data: 1 iunie 2017 

Locul desfășurării: Traseu: Grebănu - Buzău-Ploiești-București-retur. 

Nr. de participanți: 40 elevi, 5 cadre didactice. 

Responsabil: prof. Andrei Mirela 

Beneficiari: 20 elevi membri ai cercului ”Micul jurnalist”, 10 elevi membri ai cercului 

”Credință și artă”, 10 elevi cu rezultate bune la învățătură și situație materială precară, 5 

cadre didactice, părinții elevilor participanți, restul elevilor, celelalte cadre didactice, 

restul comunității. 

Mijloace: autocar, camera video, PC, internet, videoproiector, CD-uri, toner, hârtie, 

imprimantă, album foto, markere, dosare, pensule, tempera, creioane colorate. 

Modalități de evaluare: portofoliul ”Satul Românesc”, film documentar, album foto, 

interviuri. 

Descrierea activității: Pentru a cunoaște mai bine specificul și evoluția satului românesc, 

elevii se vor documenta pe internet. Se va organiza o excursie de documentare la Muzeul 

Satului și Muzeul Țăranului Român din București. În cadrul acestei activități, se va realiza 

un film documentar și se vor face fotografii pe tot parcursul excursiei. Elevii vor culege 

materiale pentru portofoliul ce va fi realizat în urma excursiei. 

 

ACTIVITATEA NR 3 

Titlul activității: Credință și artă 

Tipul activității: de formare de priceperi și deprinderi specifice artelor plastice 

Data: 30  mai 2017 

Locul desfășurării: Clubul școlii 

Nr. de participanți: 40 elevi de la toate clasele, membri ai cercului „Credință și artă”, 

preot 

Responsabil: preot prof. Coman Adi 

Beneficiari: 40 elevi de la toate clasele, membri ai cercului „Credință și artă”, preot, restul 

comunității școlare/locale. 

Mijloace: coli de desen, tempera, pensule, materiale din natură, PC, internet, imprimantă, 

videoproiector, toner, coli, markere, creioane colorate, gume de șters, album foto, albume 

de artă, camera video, vitrină, panou. 

Modalități de evaluare: expoziție cu lucrările realizate, album foto, chestionare. 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități, elevii se vor documenta cu privire la 

specificul și tradițiile cultului ortodox. Sub îndrumarea preotului, vor căuta pe internet 

lucrări de artă și vor viziona imaginile acestora. Se va pune accent pe realizarea unor 
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icoane cu specific ortodox. Se va realiza o expoziție cu creațiile personale ale elevilor și 

un album foto. 

 

ACTIVITATEA NR 4 

Titlul activității: Vreau să fiu vedetă 

Tipul activității: dobândire de activități artistice 

Data: 31 mai  2017 

Locul desfășurării: Clubul școlii și sala de clasă 

Nr de participanți: 40 elevi, membri ai cercului „Vreau să fiu vedetă”, 8 cadre didactice. 

Responsabil: prof.Costache Adela Dorina 

Beneficiari: 40 elevi, membri ai cercului „Vreau să fiu vedetă”, 8 cadre didactice, părinții 

elevilor participanți, restul comunității școlare/locale. 

Mijloace: cameră, video, videoproiector, combină muzicală, CD-uri, costume. 

Modalități de evaluare: film din timpul pregătirii și al spectacolelor, diplome de 

participare la concursuri, premii obținute, chestionare. 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități, elevii participanți vor viziona dansuri 

sportive moderne, cu ajutorul videoproiectorului pentru a observa mai bine mișcările.

 În cadrul întâlnirilor de lucru ce vor avea loc cel puțin de două ori pe lună, elevii 

vor învăța pașii specifici și se vor realiza dansuri populare, în vederea participării la 

serbări și concursuri școlare/extrașcolare. Unii elevi vor deprinde tehnici de interpretare 

specifice unor genuri muzicale moderne și vor învăța cântece pe care le vor prezenta la 

diferite evenimente și concursuri. Filmul interpretărilor și al dansurilor realizate și 

prezentate va fi vizionat la diferite ocazii cu ajutorul videoproiectorului. 

 

ACTIVITATEA NR 5 

Titlul activității: Micul jurnalist 

Tipul activității: editarea unei foi de informare a școlii și a comunității. 

Data: 2 iunie 2017 

Locul desfășurării: Clubul Școlii 

Nr. de participanți: 40 elevi, membri ai colectivului de redacție, 6 cadre didactice. 

Responsabil: prof.Ungureanu Manuela 

Beneficiari: 40 elevi, membri ai colectivului de redacție, 6 cadre didactice, părinții 

elevilor participanți, restul comunității locale/școlare. 

Mijloace: PC, imprimantă, CD-uri, copiator, reportofon, videoproiector, tuș, cameră, 

video, coli, pixuri, marker, conexiune la internet, dicționare, casete, capsator, perforator, 

dosare. 

Modalități de evaluare: foaie de informare a școlii și a comunității, chestionare, album 

foto. 

Descrierea activității: Elevii vor învăța să culeagă informații, să ia un interviu, să scrie 

un articol. Vor exercita și unele drepturi specifice unei societăți moderne: accesul la 

informație, dreptul la opinie, competiția, libertatea presei. Colectivul de redacție va 

selecta materialele aduse de elevi sau de membrii comunității locale în vederea redactării 
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unei foi de informare a școlii și comunității ce va cuprinde informații diverse din universul 

școlar și al satului și creațiile elevilor. Primul număr al foii de informare va fi distribuit 

gratuit elevilor și membrilor comunității locale. 

 

Descrierea rezultatelor așteptate 

 În urma desfășurării programului expus, se urmăresc mai multe obiective care să 

aibă continuitate și rezultate pe termen mediu și lung. Fiecare activitate a fost gândită și 

programată astfel încât să ofere un suport real elevilor, să le ofere deprinderile necesare 

pentru următoarele trepte școlare. Astfel, se vor realiza următoarele: 

• Un spațiu amenajat pentru 

desfășurarea unor activități 

extrașcolare; 

• Orientarea elevilor către valori 

culturale autentice tradiționale și 

moderne; 

• Formarea unor sentimente de 

prețuire pentru cultura poporului 

român; 

• Dezvoltarea unor abilități 

practice/artistice ale elevilor; 

• Formarea unor abilități de 

utilizare a tehnicilor de informare 

tradiționale și moderne; 

• Dezvoltarea competențelor de 

comunicare și relaționare 

interpersonală; 

• Formarea unor deprinderi de 

organizare a unor evenimente 

publice; 

• Formarea unui comportament 

civilizat în/la comunitatea 

școlară și comunitatea locală; 

• Editarea a 3 numere ale foii de 

informare a școlii și comunității 

care popularizează activitățile 

programului; 

• Realizarea a 3 filme 

documentare; 

• 2 portofolii ale activităților; 

• Portofolii ale elevilor; 

• Albume foto; 

• 2 expoziții cu lucrări ale copiilor 

și obiecte colecționate; 

• O expoziție cu lucrări ale 

cercului „Credință și artă”; 

• Alcătuirea unui ansamblu 

folcloric; 

• Executarea a două dansuri 

populare; 

• Constituirea unei trupe de dans 

modern; 

• Diplome de participare la 

concursuri cu formațiile 

constituite; 

• Interviuri realizate de elevii 

școlii; 

• Articole publice în ziare locale 

din municipiul Rm. Sărat; 

• Difuzarea pe postul TV local a 

unor materiale realizate pe 

parcursul derulării programului. 
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CONCLUZII  

În urma derulării programului Școala Altfel, elevii participanți vor fi puși în 

contact direct sau indirect cu valori reale, autentice, tradiționale și moderne din cultura 

poporului român. Își vor forma reprezentări corecte și își vor spori bagajul de cunoștințe 

generale sau specifice unor discipline de studiu: limba română, istorie, geografie, folclor 

sau artă. Aceștia își vor îmbunătăți semnificativ și diversifica modalitățile de exprimare 

artistică și își vor dezvolta spiritul de competiție, critic/autocritic și simțul estetic. 

Cunoașterea tradițiilor îi va ajuta să aprecieze autenticul și le va clarifica sentimentul de 

apartenență la un neam cu trecut valoros. Toate acestea vor contribui la formarea 

sentimentelor de prețuire pentru cultura poporului român și la păstrarea identității 

naționale prin tradiții, cultură și artă într-o societate europeană. 

De asemenea, elevii participanți își vor îmbunătăți competențele de comunicare și 

de relaționare interpersonală lucrând în echipă și își vor forma abilități de organizare a 

unor evenimente publice, dezvoltând comportamente adecvate, civilizate. Membrii 

colectivului de redacție vor deprinde câteva din tehnicile de realizare a unei reviste și își 

vor exersa unele drepturi în mod democratic: dreptul la informare, libertate de exprimare, 

dreptul la opinie personală. 

Cadrele didactice participante vor avea prilejul să organizeze activități 

diversificate și să stârnească interesul elevilor. Își vor îmbogăți experiența personală în 

lucrul în echipă cu celelalte cadre didactice, de relaționare cu elevii și părinții în contexte 

noi. Derularea programului constituie o experiență în sine cu valențe formative specifice. 

Părinții implicați în activități vor avea prilejul să colaboreze cu elevi, cadre 

didactice, funcționari publici ai comunității. Își vor valorifica experiența personală 

îndrumând elevii, dar vor învăța și lucruri noi de la cei cu care lucrează. Ei vor înțelege 

cel mai bine problemele școlii și importanța unei bune comunicări, colaborări între 

comunitate și instituțiile comunității, precum și necesitatea sprijinirii acțiunilor școlii de 

către părinți. 

Prezentarea unor materiale informative pe videoproiector, susținerea unor lecții în 

Power Point vor face mai eficient actul învățării. Acestea vor fi stimulate de entuziasmul 

copiilor implicați în activități să inițieze/participare la alte proiecte educative. Toate 

acestea vor contribui la îmbunătățirea activității școlii și a rezultatelor școlare, dar și la 

creșterea prestigiului școlii în comunitate. 
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