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RAPORT FINAL in cadrul PROGRAMULUI 

 „SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” 

6-10 aprilie 2015 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucuresti 

 

1. Titlul Proiectelor: 
In cadrul saptamanii „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, in cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” s-
au derulat numeroase proiecte, dupa cum urmeaza: 

 Fundraising 

 Business English 

 Intalnire cu actorul Marius Manole 

 Atelier de educatie globala 

 Un zambet pentru copiii speciali-decoratiuni de felicitari de Paste 

 Cerc de cultura rusa 

 Ziua filmului rus 

 Managementul stresului  si a situatiilor de criza 

 Vizionare film „A class divided” 

 Vizionare piese de teatru la Teatru Nottara 

 Clubul curiosilor „Stiati ca?” 

 Discursul public – intalnire cu dnul Paul Ardeleanu 

 Vizita la Aeroportul Otopeni 

 Managementul carierei 

 Campionat de volei si tenis intre clase 

 Targul Firmelor de Exercitiu „Primavara Firmelor de Exercitiu” 

 Picinic la Mogosoaia 

 Concurs de cultura generala 

 Rolul literaturii in viata adolescentului 

 Calitati si valori personale 

 Vizita ASE 

 Proiect „Generatia in miscare”- Realizarea flashmob 

 Planul personal de cariera 

 Codul bunelor maniere 

 Petrecerea timpului liber”hobby-uri personale” 

 Moduri de a infrunta anxietatea 

 Despre prienie si retele de socializare 

http://www.madgearu.ro/
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 Invatam sa traim in diversitate 

 Strategii de dezvoltare a stimei de sine 

 Intalnire cu dnul comisar Bragaru de la Agentia Nationala impotriva traficului de persoane 

 Siguranata in mediul online 

 Vreau sa stiu mai multe despre o ocupatie 

 Un zambet pentru copii speciali – Scoala Speciala nr. 6 

 Dinamica societatii 

 Seminar de comunicare in colaborare cu Fundatia Collegium XXI 
 

Numărul de activităţi derulate: 

 
50 

 

2. Tipul de activităţi derulate1:  

 cultural educative 

 cultural artistice 

 cetatenie democratica 

 orientare profesionala 

 autocunoastere 

 dezvoltare personala 

 divertisment 

 voluntariat 

 consiliere si orientare scolara 

 abilitati de viata 
 

3. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):  

La activitatile derulate au participat, conform programului, toti profesorii scolii (75). 
La activitatile din saptamana Sa stii mai multe, sa fii mai bun au participat toti elevii scolii (1.200), cu 
exceptia celor care au fost implicati in concursuri si olimpiadele scolare. 

 

4. Parteneri implicaţi (numele instituţiei):  

In cadrul programului Scoala Altfel au fost implicate urmatoarele institutii: 

 pentru targul „Primavara firmelor de exercitiu”:: 
- Primaria sectorului 1 
- I.S.M.B 

 Academia de Studii Economice 

 Fundatia Collegium XXI 

 Dnul Marius Manole 

 Dna Cristiana Ionescu, initiatoarea Dreamcatchers Romania 

 Scoala Speciala nr. 6 

  Junior Achievement 

 Dnul Paul Ardeleanu 

 Agentia Nationala impotriva traficului de persoane 

 SMURD 

 Teatrul Nottara 
 
 

5. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara 

unităţii de învăţământ):  

 Academia de Studii Economice 

 Palatul Mogosoaia 

                                                           
1 



3 

 Muzeul de Arta 

 Muzeul Satului 

 Muzeul Antipa 

 Gradina Botanica 

 Muzeul Taranului Roman 

 Muzeul de Geologie 

 Aeroportul Otopeni 

 Teatrul Nottara 
 
 

6. Obiectivele urmărite: 

 consiliere scolara 
 elaborarea planului de cariera 
 constientizarea efectelor nocive ale viciilor 
 implementarea si dezvoltarea conceptului de Firma de Exercitiu 
 dezvoltarea spiritului antreprenorial 
 cresterea stimei de sine 
 dezvoltarea aprotudinilor 
 identificarea surselor conflictuale 
 valorificarea competentelor si infomarea cu privire la aternative pe ruta profesionala 
 constientizarea dimensiunii multiculturalismului 
 identificarea asemanarilor/deosebitilor intre culturile europene  
 extinderea orizontului cultural-religios 

 

7. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
 discutii  
 teste online 
 chestionare 
 feed-back 
 conversatie 
 proiecte 
 picturi 
 dialog 
 prezentari Powerpoint 
 jurnale de calatorie 

 

8. Rezultate înregistrate: 

 portofolii tematice 
 articole pentru revista 
 fotografii 
 aprecierea esteticului 
 armonia in relatiile interpersonale si sincronizarea activitatilor 
 respectarea regulilor impuse de o situatie reala 
 interes pentru cultura si civilizatia altor popoare 
 corelarea informatiilor anterioare cu cele prezente 

 

9. ANALIZA SWOT: 

 
a. Puncte tari: 
 posibilitatea cunoasterii unor procese care nu sunt cuprinse in programa scolara 
 atitudinea pozitiva a elevilor fata de activitatile extrascolare 
 comportament adecvat in afara scolii 
 atingerea obiectivelor propuse 
 relatia familie-scoala-profesor-elev optima 
 cunoasterea istoriei Bucurestiului 
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b. Puncte slabe: 
 timpul prea scurt  
 aglomeratie foarte mare la obiectivele culturale vizitate 

 
 

c. Oportunităţi: 
 posibilitatea de a interactiona cu voluntarri/parteneri 
 posibilitatea oferita elevilor de a se cunoaste in afara mediului scolar 
 dezvoltarea unor abilitati de relationare, comunicare 
 posibilitatea de a cunoaste alte domenii si de interactiona 
 
d. Ameninţări: 
 Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii 
 Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare 

 
 

10. Recomandări, sugestii: 
 activitatile ar putea fi programate la sfarsitul anului scolar 
 crearea unui cadru care sa permita realizarea altor proiecte cultural-turistice in tara si strainatate 
 implicarea activa a parintilor si a altor institutii in derularea proiectelor cultural-turistice 
 

11.  Anexe: 
 rapoarte intocmite de profesorii scolii 
 cd-uri 
 prezentari power-point 
 

 
 
 
Nume şi prenume Director/Semnătura      
prof. Roxana Carmen Ionescu 
 
 
Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura 
prof. Anca Petrache 
 
 
Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura 
prof. Mariana Ciobanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


