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COMUNICAT DE PRESĂ 

„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” în județul Ilfov 

 

 

În perioada 6-11 aprilie 2015 se va derula programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii 

mai bun!”, program ce cuprinde activități specifice elaborate la nivelul fiecărei unității de 

învățământ din județul Ilfov.  

În această săptămână, în toate unitățile de învățământ se va desfășura un  program 

educațional special, peste 40.000 copii și elevi cuprinși în rețeaua unităților de învățământ din 

județul Ilfov, alături de aproximativ 2500 dascăli, fiind implicați în activități extracurriculare și 

extrașcolare menite să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale preșcolari și elevilor, să 

pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, să îi stimuleze pentru a 

participa la acțiuni variate, în contexte nonformale. În cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu 

participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. De asemenea, se vor oferi 

oportunități de implicare în activități părinților care doresc acest lucru, precum și altor parteneri educaționali.  
În perioada respectivă, atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să 

participe, din lista celor propuse și aprobate în Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ. 

Tipurile de activități care vor fi organizate, includ: activități culturale, activități tehnico-științifice, 

activități sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor 

umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații 

și comunicare etc.), activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare 

la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.), activități de educație ecologică și de 

protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.), 

activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc. Aceste 

activități se vor organiza sub diferite forme, precum:  

 ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;  

 competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;  

 mese rotunde, dezbateri;  

 activități de voluntariat sau de interes comunitar;  

 campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a 

traficului de persoane etc.;  

 proiecte comunitare, de responsabilitate socială;  

 peer - education;  

 schimburi de experiență;  

 vizite de studii;  

 tabere/școli de creație sau de cercetare;  

 parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și 

internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.  

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI PROIECTATE ÎN SĂPTĂMÂNA 

„ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”  ÎN JUDEȚUL ILFOV 

 

1. Titlul/denumirea activității: „ZIUA SPORTULUI PENTRU TOȚI”  
Domeniul: Cultural-sportiv 

Organizator: Asociația Club Sportiv Corbeanca în parteneriat cu Primăria comunei Corbeanca, cu 

sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov și a Școlii Gimnaziale nr.1 Corbeanca. 

Data/perioada: 9 aprilie 2015, cu începere de la ora 14:00 

Locul: Stadionul Corbeanca (Sat Tamași, Str. Sportului nr. 2) 

Scopul/obiective urmărite: implicarea copiilor preșcolari/elevilor din mediul rural și a cadrelor 

didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 
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preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite ramuri/discipline 

sportive și să stimuleze participarea lor la acțiuni sportive variate, în contexte nonformale. 
 

2. Titlul/denumirea activității: EDIȚIA A VI-A A FESTIVALUL JUDEȚEAN DE 

RECITARE, TEATRU ȘI DESEN „WILLIAM SHAKESPEARE”  

Domeniul:  
ORGANIZATOR: LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU” BRĂNEȘTI 

Data/perioada: 9 aprilie 2015, cu începere de la ora 11:00 

Locul: Casă de Cultura Brănești  

Scopul/obiective urmărite: Cunoașterea operei marelui scriitor William Shakespeare și folosirea 

limbii engleze, prin punerea în scenă a unor momente din canonul shakespearian. 
 

3. Titlul/denumirea activității: "EU, ÎN OGLINDĂ" 

Domeniul: Civic/Cunoaștere si autocunoaștere 

Organizator: Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele 

Data/perioada: 7 aprilie 2015, 8
00

-12
00

 

Locul: Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele 

Scopul/obiective urmărite: Însușirea noțiunilor de autocunoaștere, formarea și dezvoltarea  

deprinderilor de comunicare și depășirea situațiilor conflictuale 
 

4. Titlul/denumirea activității: “SĂNĂTATE PRIN SPORT” 

Domeniul: Educație pentru sănătate 

Organizator: Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon 

Data/perioada: 6 aprilie 2015, 8
00

-12
00

 

Locul: Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon 

Scopul/obiective urmărite: Cultivarea interesului pentru un stil de viață sănătos; formarea 

deprinderilor de practicare a exercițiului fizic 
 

5. Titlul/denumirea activității: "IUBIM CÂNTECUL ŞI JOCUL" 

Domeniul: Cultural-artistic 

Organizator: Grădinița cu program normal Ciofliceni 

Data/perioada: 9 aprilie 2015, cu începere de la ora 14:00 

Locul: 9 aprilie 2015, 8
00

-12
00

 

Scopul/obiective urmărite: Cunoașterea portului şi cântecului popular românesc 
 

6. Titlul/denumirea activității: “CAPCANELE STRAZII” 

Domeniul: Educație rutieră 

Organizator: Școala Gimnazială nr. 1 Ciorogârla 

Data/perioada: 9 aprilie 2015, 13
00

-14
00

 

Locul: Școala Gimnazială nr. 1 Ciorogârla 

Scopul/obiective urmărite: Formarea unor atitudini și comportamente adecvate pe drumurile 

publice; Însușirea unor reguli de circulație pe drumurile publice 
 

7. Titlul/denumirea activității: ,,S.O.S - PLANETA ÎN PERICOL" 

Domeniul: Turistic/Civic 

Organizator: Colegiul Silvic Theodor Pietraru Brănești 

Data/perioada: 7 aprilie 2015, 13
00

-14
00

 

Locul: Habitatul școlar  Pădurile Ocolului Silvic Brănești 

Scopul/obiective urmărite: Dezvoltarea deprinderilor de menținere a unui mediu curat şi sănătos 
 

Conform prevederilor Anexei la ordinul MEN nr. 3637/19.06.2014, cele mai interesante 10 

activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, stabilite 

la nivelul județului, vor participa la competiția organizată la nivel național de Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice. 

 

Urăm succes tuturor copiilor și cadrelor didactice din județul Ilfov!  
 


