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Raport al activităţii de evaluare portofolii  

din cadrul concursului pe şcoli  
 „Aleg energia durabilă”-  

 
Suceava,  12.06.2009 
 
 

Concursul de evaluare a portofoliilor s-a adresat  celor 20 de şcoli ţintă incluse în proiectul 
“Alternative pentru energie durabilă” şi a avut loc la Suceava, la 12 iunie 2006. 
 
La eveniment au participat reprezentanţi ai unui număr de 14 şcoli  (cadre  didactice şi elevi), 2 
şcoli şi-au motivat absenţa (Şcoala Ilişeşti şi Şcoala  Vereşti),  iar  şcolile ţintă din localităţile 
Baia, Marginea, Putna şi Straja au lipsit nemotivat. În acest context, activitatea  a reunit un 
număr de 36 persoane dintre care 22 cadre didactice, 9 elevi, 1 reprezentant al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Suceava şi 4 reprezentanţi ai Fundaţiei Speologice “Club Speo Bucovina”. 
 
Activitatea a avut ca etapă premergătoare depunerea portofoliilor conţinând prezentarea 
activităţilor  desfăşurate în şcoli în cadrul acţiunii “Aleg energia durabilă”, la data de 
10.06.2009, la sediul fundaţiei.  
16 şcoli ţintă au respectat termenul limită stabilit pentru depunerea portofoliilor, iar şcolile 
menţionate ca absente la activitatea din 12 iunie, nu au depus nici portofoliul activităţilor. 
 
Pentru a veni în sprijinul şcolilor concurente, Fundaţia “Club Speo Bucovina” împreună cu ISJ 
Suceava au întocmit o grilă de evaluare a portofoliilor care a fost comunicată din timp tuturor 
coordonatorilor de proiect din şcolile ţintă, reprezenatanţii fundaţiei manifestându-şi 
disponibilitatea şi echidistanţa faţă de toate şcolile ţintă care au solicitat îndrumare în ce 
priveşte realizarea potofoliilor. 
 
Concursul a debutat la ora 13, orar stabilit ţinând cont că în aceeaşi zi o parte din şcoli au avut 
şi serbarea de sfârşit de an  şcolar. 
 
În prima parte a activităţii managerul de proiect a făcut o scurtă trecere în revistă a paşilor 
parcurşi de către şcoli cu sprijinul fundaţiei în cadrul acţiunii “Aleg energia durabilă”, 
punctându-se faptul că acţiunea nu se încheie odată cu participarea la acest concurs, ea fiind 
urmată de o serie de ateliere de lucru în şcolile câştigătoare pentru montarea celor 10 panouri 
solare acordate ca premiu dar şi de activităşi de diseminare a bunelor practici acumulate în 
cadrul proiectului, organizate de fundaţie. 
 
Concursul propriu-zis a început prin prezentarea de către fiecare şcoală a propriului portofoliu, 
prin susţinerea unei prezentări într-un format la alegere care să cuprindă momentele cele mai 
semnificative derulate în cadrul actţiunii “Aleg energia durabilă”.  
 
Deşi iniţial s-a stabilit ca în totalul punctelor acumulate de fiecare şcoală să intre:  
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• punctajul obţinut pe descrierea activităţilor pe suport hârtie (dosarul de prezentare 
depus pe 10 iunie)  

• punctajul obţinut pe prezentarea din ziua competiţiei (utilizând posibilităţi la alegere: 
aplicaţii power point, film ,etc)  

în ziua  competiţiei s-a optat pentru acordarea unui singur punctaj  care să  ţină cont atât de 
prezentarea făcută în faţa colegilor participanţi dar şi de portofoliul predat anterior. 
(portofoliile predate au fost la dispoziţia tuturor participanţilor pentru a fi consultate şi 
evaluate). 
 
După susţinerea tuturor prezentărilor, în urma evaluării făcute de participanţi au fost acordate 
punctajele, iar primele 10 şcoli stabilite a fi câtigătoarele panourilor solare sunt: 
 
1. SAM “Acad. N. Mihăescu” Udeşti 

2. Grup Şcolar  Dumbrăveni 

3. SAM “Nicolae Labiş”  Mălini 

4. Şcoala cu clasele I-VIII Şcheia 

5. Şcoala cu clasele I-VIII Salcea 

6. Şcoala cu clasele I-VIII Siminicea 

7. Şcoala cu clasele I-VIII Roşcani- Liteni 

8. Şcoala cu clasele I-VIII Ipoteşti 

9. Şcoala cu clasele I-VIII “Samson Bodnărescu” Gălăneşti 

10. Şcoala cu clasele I-VIII Pârteştii de Sus - Cacica 
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Evaluator Punctaj acordat  
 Scoala  

Adancata 
Scoala  
Cacica 

Scoala 
Maritei 
Darmanesti 

Scoala 
Dumbră-
veni 

Scoala  
Băneşti 
Fântânele 

Şcoala 
Gălăneşti 

Şcoala 
Ili şeşti 

Şcoala  
Ipoteşti 

Şcoala 
Roşcani 
Liteni 

Şcoala 
Mălini 

Şcoala 
Salcea 

Şcoala 
Siminicea 

Şcoala 
Stroieşti 

Şcoala 
Şcheia 

Şcoala 
Udeşti 

Şc
Ve

Adâncata - - - - - - - - - - - - - -   
Cacica 70 - 70 90 70 80 70 90 90 100 80 95 85 100 95  
Dărmăneşti 90 100 - 100 70 100  90 100 100 - - - -   
Dumbrăveni 50 80 40 - 95 80 30 100 70 95 100 100 75 100 100  
Fântânele - - - - - - - - - - - - - -   
Gălăneşti 50 70 50 100 50 - 60 90 90 90 70 90 70 90 100  
Ili şeşti - - - - - - - - - - - - - -   
Ipoteşti 60 90 50 100 50 90 - - 90 100 90 95 80 85 100  
Liteni 75 85 83 98 76 88 83 84 - 89 94 89 85 87 84  
Mălini 80 70  90 70 100 50 80 100  100 90 80 90 100  
Salcea - 90 - 100 90 90 - 90 90 90  90 90 90 100  
Siminicea 75 100 70 85 65 75 75 95 75 100 90 90 80 90 95  
Stroieşti - - - - - - - - - - - - - -   
Şcheia 80 100 90 100 80 100 80 100 100 100 100 100 100 - 100  
Udeşti - 30 - 80 - 30 - 50 80 85 90 40 40 90   
Vereşti - - - - - - - - - - - - - -   
Fundaţia  70 90 60 100 90 90 70 80 90 80 90 90 80 90 100  
Total punctaj 70 82,27 64,12 94,8 73,27 83,90 64,75 86,27 88,63 93,54 90,4 88,09 78,63 91,2 97,4  
Clasament 13 10 15 2 12 9 14 8 6 3 5 7 11 4 1  
 
 
 
Deşi programul zilei de 12 iunie a fost pentru  cei prezenţi solicitant şi încărcat de emoţii,  câştigul suntem siguri a fost de partea tuturor, nu doar al celor 
care la sfârşitul competiţiei au primit recompensa panoului solar.    
 
 
  
  
 


