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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
experienţa profesională a colectivului de cadre didactice;
potenţialul intelectual şi creativ al elevilor;
interesul elevilor de a se implica în activităţi şi dorinţa lor de partic-
ipa la iniţierea, organizarea şi desfăşurarea acestora, la procesul de
luare a deciziilor;
numărul crescut al activităţilor desfăşurate;
amplitudinea manifestărilor, care au implicat un număr mare de ele-
vi, la nivelul şcolii;
implicarea mai accentuată a membrilor Consiliului elevilor în orga-
nizarea şi derularea activităţilor;
valorificarea   abilităţilor,  aptitudinilor  şi  cunoştinţelor  elevilor  în
cadrul unor competiţii;
existența platformei Google Classroom face parte din suita de apli-
cații G Suite pentru Educație

popularizarea  slabă a  rezultatelor  şi  a  impactului  pozitiv  al  activ-
ităţilor la nivelul şcolii şi în afara acesteia;
valorificarea  insuficientă  a  experienţelor  pozitive  în  multiplicarea
rezultatelor activităților;
colaborarea  insuficientă  cu  partenerii  externi  în  realizarea  activ-
ităților;
lipsa interactiunii directe cu elevii;
SARS-Cov2  a  determinat  realizarea  activităților  prin  intermediul
tehnologiei și al internetului;
calitatea  dispozitivelor  electronice  și  a  internetului,  în  cazul  unor
preșcolari/elevi

OPORTUNITĂŢI RISCURI
existenţa unui calendar al desfășurării activităţilor, cu termene și re-
sponsabilități;
disponibilitatea de colaborarea între cadrele didactice și partenerii
educaționali;
dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea lor în
diferite tipuri de activităţi;
promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în
practică;
asigurarea schimbului de bune practici între școala noastră și alte
unități, cu privire la soluțiile adoptate în funcție de context;

lipsa resurselor de timp şi a celor financiare, uneori, necesare des-
făşurării activităţilor;
lipsa de creativitate și disponibilitate a unor dascăli în adaptarea pro-
cesului de învățare la contextul învățării digitale;
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Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu’’ Fetești este o şcoală modernă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, prin oferta educaţională
diversificată, bazată pe valori şi principii europene, prin dialogul deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi
performanţă în spaţiul local şi naţional.

Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu’’ Fetești urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor elevilor şi cultivarea intereselor
acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, oferă şanse egale
tuturor elevilor, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o lume şi o societate în permanentă schimbare. 

Este vizată dezvoltarea capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor care să le permită elevilor nu doar obţinerea
de performanţe, ci şi alegerea unei cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară de şcolarizare. Învăţarea este focalizată pe
elev, iar actul educaţional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.

Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca
fundament valori  precum profesionalismul,  perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.  Aspiraţia spre calitate,  modernitate,  eficienţă,
stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional
ialomițean.
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ȚINTA STRATEGICĂ OBIECTIVE SPECIFICE

1.  Creşterea  calităţii  procesului  de
învățământ  prin  modernizarea
abordării  procesului  de  predare-
învăţare-evaluare  utilizând
dispozitive  digitale  și  platforme  de
învățare online la nivelul unității de
învățământ

1.1. Optimizarea activităţilor specifice programului "Școala altfel" desfășurate la nivelul unității școlare,
prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.C
1.2. Creșterea  eficacității  instituționale  prin  încurajarea  preșcolarilor/elevilor  să  își  manifeste
creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu
preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale, în ciuda contextulului
epidemiologic
1.3. Creșterea  capacității  instituționale  de  asumare  a  responsabilităților  ce  decurg  din  procesul
descentralizării, la nivelul unității de învățământ
1.4. Eficientizarea  managementului  unității  de  învățământ  prin  îmbunătăţirea  activităţii  echipei  de
coordonare a programului "Școala altfel"

2.Optimizarea unui management
performant și responsabil la nivelul

unității de învățământ, pentru
realizarea egalității șanselor în

educație, a reducerii absenteismului,
abandonului școlar, părăsirii timpurii
a școlii și îmbunătățirea rezultatelor

la examenele naționale

2.1. Asigurarea   accesului egal la educaţie de calitate la nivelul unității de învățământ
2.2. Reducerea  absenteismului,  creşterea  siguranţei  elevilor  în  mediul  şcolar  la  nivelul  unității  de
învățământ, în perioada derulării programului "Școala altfel"
2.3. Asigurarea  asistenței  specializate  în  procesul  de  educație  centrată  pe  copil  pentru  creştere  /
dezvoltare personală, socială a elevilor, în realizarea unor activități individualizate/adaptate nevoilor
unor elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare, elevii cu C.E.S.) 

3.Centrarea managementului
resurselor umane pe atragerea,
motivarea și profesionalizarea

cadrelor didactice, la nivelul unității
de învățământ

3.1. Asigurarea, la nivelul unității de învățământ, a unor servicii educaționale de calitate pentru toți
elevii, prin implementarea unui program atractiv de activități 
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ȚINTA STRATEGICĂ 1
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare

utilizând dispozitive digitale și platforme de învățare online la nivelul unității de învățământ

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.1. Optimizarea activităţilor manageriale desfășurate la 
nivelul școlii, prin aplicarea corectă a modificărilor legislative,
a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.C.

1.1.1. Respectarea prevederilor legislative la nivelul unității scolare 

Nr.
Crt

.
MĂSURI /ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI

INDICATORI DE
VERIFICARE

MONITORIZARE/
EVALUARE

1. Stabilirea componenței echipei de coordonare a 
Programului național „Școala altfel”, în cadrul 
Consiliului Profesoral și aprobarea de către 
Consiliul de Administrație al unității de 
învățământ

Sept. 2020

Consiliul
profesoral

Consliul de
administrație

Stabilirea componenței
comisiei

Componența
Comisiei
Procedura

reactualizată

2. Actualizarea procedurii programului "Școala 
altfel", în vederea asigurării transparenţei 
decizionale la nivelul unității școlare, pentru 
aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor 
legislative, a metodologiilor şi regulamentelor, a 
programelor operaţionale, ce se vor aplica în anul  
şcolar 2020- 2021

Sept.- oct.
2020

Director,
Comisia de

coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Cunoașterea procedurii de
către toți angajații scolii

Procedura
reactualizată

3. Transmiterea informaţiilor de interes pentru Permanent Director, Postarea informaţiilor de E-mail-ul  școlii
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cadrele didactice Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

interes pentru şcoala şi
cadre didactice pe site-ul

școlii și la avizier
Avizierul școlii

4. Consilierea  cadrelor  didactice  din  școală   cu
privire  la  implementarea  prevederilor  Anexei  la
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 - Metodologie
de  organizare  a  Programului  național  „Școala
altfel”

Permanent

Director,
Comisia de

coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Informarea tuturor
cadrelor didactice prin

întâlniri directe şi prin e-
mail

E-mailul școlii,
platforma

educațională G-
Suite

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.2.  Creșterea  eficacității  instituționale  prin  încurajarea
preșcolarilor/elevilor  părinților,  cadrelor  didactice  să  își
manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria
cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările
individuale  într-un  context  favorabil  dezvoltării  socio-
emoționale, în ciuda contextulului epidemiologic

1.2.1. Creșterea gradului de implicare a elevilor, părinților, cadrelor didactice
în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de învățare
1.2.2.Proiectarea activităților cuprinse în programul național „Școala altfel”
de  către   cadrele  didactice  în  parteneriat  cu  elevii,  părinții,  reprezentanții
instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale
locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ

Nr.
Crt.

MĂSURI /ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI INDICATORI DE
VERIFICARE

MONITORIZARE/
EVALUARE

1. Investigarea , colectarea și centralizarea 
preocupărilor preșcolarilor/elevilor și 
stabilirea formei de prezentare a 
propunerilor de activități pentru oferta 
din cadrul Programului național „Școala 
altfel”

Februarie
2021

Director,
Comisia de coordonare a

Programului  "Școlii altfel"
Cadrele didactice

Implicarea școlii în
procesul real de

investigare, colectare și
centralizare a
preocupărilor

preșcolarilor/elevilor;
Respectarea cerinţelor

Anexa 1
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metodologiei și a
procedurii

2. Solicitarea propunerilor părinților in 
cadrul ședințelor cu părinții

Februarie
2021

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Educatoare/învățători/diriginți

Respectarea
calendarului, a
procedurii și a

termenelor stablite

Anexa 2

3. Stabilirea la nivelul comisiilor 
metodice/comisiilor metodice pe 
discipline a propunerilor cadrelor 
didactice

Februarie
2021

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Responsabili comisii
metodice

Respectarea
calendarului, a
procedurii și a

termenelor stablite

Anexa 3

4. Elaborarea, de către Comisia "Școala 
altfel" a listei cu propunerile de activități
ale cadrelor didactice, la nivel de 
școală/clase, și transmiterea acesteia 
educatoarelor, învățătorilor și diriginților

Februarie
2021

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Respectarea
calendarului, a
procedurii și a

termenelor stablite

Oferta de activități a
cadrelor didactice

5. Prezentarea copiilor preșcolari/elevilor 
și părinților a ofertei de activități a 
programului național „Școala altfel” și 
centralizarea înscrierilor individuale ale 
acestora la activitățile propuse 

Februarie
2021

Educatoare/învățători/diriginți Respectarea
calendarului, a
procedurii și a

termenelor stablite

Anexa 4

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.3.Creșterea  capacității  instituționale  de  asumare  a
responsabilităților  ce  decurg  din  procesul  descentralizării,  la
nivelul unității de învățământ

1.3.2. Elaborarea detaliată a programului, pe baza opțiunilor individuale ale 
copiilor preșcolari/elevilor
 

Nr.
Crt.

MĂSURI /ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE/

EVALUARE
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1. Elaborarea programului de activități pentru  
fiecare grupă/clasă și centralizarea pe comisii 
metodice

Februarie –
Martie 
2021

Educatoare/învățători/
diriginți

Responsabili comisii
metodice

Respectarea calendarului,
a procedurii și a

termenelor stablite

Anexa 5
Anexa 6

2. Întocmirea orarului detaliat al programului 
național „Școala altfel” 

Martie 2021 Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Respectarea calendarului,
a procedurii și a

termenelor stablite

Orarul detaliat al
școlii

3. Aprobarea programului de către Consiliul de 
administrație al școlii și transmiterea acestuia la
ISJ Ialomița                                              

Consiliul de
administrație

Director

Respectarea calendarului,
a procedurii și a

termenelor stablite

Procese verbale
Consiliul profesoral,

Consilil de
administrație

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1.4. Eficientizarea managementului unităților de 
învățământ prin îmbunătăţirea activităţii comisiei de 
coordonare a "Școlii altfel"

1.4.1. Responsabilizarea membrilor comisiei de coordonare a "Școlii altfel" în 
procesul de luare a deciziilor, cu privire la buget, măsuri disciplinare şi control 
intern

Nr.
Crt.

MĂSURI /ACȚIUNI TERMENE RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE/

EVALUARE

1. Stabilirea atribuțiilor echipei de coordonare a 
Programului național „Școala altfel”: 
a) investigarea preocupărilor copiilor 
preșcolari/elevilor, stabilirea formei de 
prezentare a propunerilor de activități pentru 
oferta din cadrul programului național „Școala 
altfel”; 
b) centralizarea propunerilor de activități 
(durată, număr optim de elevi-participanți, spațiu

Octombrie
2020

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Participarea membrilor
comisiei la elaborarea

documentelor

Proces verbal
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și materiale necesare); 
c) centralizarea opțiunilor elevilor/preșcolarilor; 
d) întocmirea orarului; 
e) programarea utilizării spațiilor și a altor 
facilități ale unității de învățământ; 
f) monitorizarea desfășurării Programului 
național „Școala altfel”; 
g) analiza rezultatelor Programului național 
„Școala altfel” și elaborarea raportului sintetic.

2. Planificarea activităților în cadrul echipei de 
coordonare a Programului național „Școala 
altfel”, în vederea îndeplinirii scopurilor propuse

Octombrie
2020 –
Martie
2021

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Respectarea
metodologiei, a

procedurii 

Proces verbal

3.
Elaborarea calendarului de derulare a 
Programului național „Școala altfel”, care va 
cuprinde: 
-perioada de investigare a intereselor copiilor 
preșcolari/elevilor 
-perioada de alcătuire a ofertei „Școala altfel”
-perioada de desfășurare a programului 
-perioada de reflecție/analiză a rezultatelor.

Octombrie –
2020

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Afișarea calendarului la
avizier

Calendarul de
derulare a

programului

4. Proiectarea anexelor care fi valorificate de 
cadrele didactice pentru a evalua relevanța și 
utilitatea activităților de învățare desfășurate 
conform scopului enunțat al programului și 
pentru a le transfera pe cele eficiente în 
activitatea de la clasă

Octombrie –
2021

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Existenţa anexelor, a
fișelor de prezență, a

chestionarelor

Fișă de activitate
Fișă de monitorizare

Rapoarte
Fișa de prezență
Chestionare de

feedback
5. Asigurarea  existenței resurselor necesare 

derulării activităților și accesul la infrastructura 
și logistica școlii

Septembrie –
martie
2021

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Director

Existenţa in unitatea
şcolară a conexiunii

internet
Funcţionalitatea

platformei educaționale

Logistica școlii

mailto:sc_aurel.vlaicu@yahoo.com


SCOALA GIMNAZIALA ,,AUREL VLAICU” FETESTI
Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti,  Jud. Ialomita Cod Poştal 925150

Nr. Tel/Fax: 0243/361331
E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com

Cadre didactice G-Suite
6. Monitorizarea aplicării procedurii de desfășurare

a programului "Școala altfel"
Septembrie –

Aprilie
2021

Comisia de
coordonare a
Programului
"Școlii altfel"

Director

Adecvarea activităților
extraşcolare la nevoile

reale ale elevilor, în
contextul epidemiologic

Fișe de monitorizare
Chestionare

ȚINTA STRATEGICĂ 2

Asigurarea unui management performant și responsabil la nivelul unității de învățământ, pentru realizarea egalității șanselor în educație, a
reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
2.1 Asigurarea   accesului egal şi universal la educaţie de 
calitate la nivelul școlii

2.1.1. Cuprinderea în cadrul activităților a tuturor preșcolarilor/elevilor
2.1.2. Asigurarea echipamentelor electronice necesare activităților derulate cu 
ajutorul tehnologiei și al internetului, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice

Nr.
Crt.

               ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE

/EVALUARE

1. Popularizarea programului „Şcoala 
altfel" la nivelul unităţii de învăţământ, 
a comunităţii locale

Septembrie –
aprilie
2021

Comisia de coordonare
a Programului  "Școlii

altfel"
Director

Cadrele didactice

Implicarea tuturor cadrelor
didactice în procesul de

mediatizare a activităților

Site-ul școlii
Facebook-ul școlii

Panou hol
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2. Adaptarea activităților, ținând cont de 
scenariul în care elevii desfășoară 
cursurile

Septembrie –
martie
2021

Comisia de coordonare
a Programului  "Școlii

altfel"
Director

Cadrele didactice

Aplicarea măsurilor prevăzute
de legislație, cu privire la

incidența cumulată a cazurilor
de îmbolnăviri la nivel local 

Proces verbal
Consiliul de
administrație

3. Identificarea soluțiilor pentru elevii care
fac parte din grupele de risc și care, cu 
avizul medicului, sunt scutiți de 
prezența fizică

Septembrie –
martie
2021

Comisia de coordonare
a Programului  "Școlii

altfel"
Director

Cadrele didactice

Aplicarea măsurilor prevăzute
de legislație cu privire la elevii

din grupa de risc

Aviz al Consiliului
de administrație

4. Alocarea de dispozitive electronice 
cadrelor didactice și elevilor

Septembrie –
aprilie
2021

Director
Contabil

IȘJ Ialomița

Popularizarea proiectului
"Adoptă o clasă"

Identificarea grupului țintă

Cereri ale părinților
Contracte de

comodat
Contracte de
sponsorizare

6. Monitorizarea      creării      unui      
mediu educaţional  atractiv  pentru  
preşcolari  şi elevi

Septembrie –
martie
2021

Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare
a Programului  "Școlii

altfel"

Afişarea lucrărilor
reprezentative pentru fiecare

elev
Schimbarea  frecventă  a

lucrărilor expuse

Albume
Panouri

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
2.2. Reducerea absenteismului, a riscului de abandon 
școlar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea 
siguranţei elevilor în mediul şcolar la nivelul unității de
învățământ

2.2.1. Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteism
2.2.2. Diminuarea abandonului la nivelul învăţământului obligatoriu de 
către elevii cu tendințe spre absenteism ridicat
2.2.3. Implementarea de proiecte cu finanţare extrabugetară pentru 
unitatea de învățământ.
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Nr.
Crt.

               ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE/
EVALUARE

1. Asigurarea supravegherii copiilor 
preșcolari/elevilor și a securității 
acestora pe parcursul desfășurării 
activităților.

Septembrie –
martie

2021

Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii

altfel"

Existența procedurii cu
privire la

asigurarea securităţii şi
siguranţei elevilor în

perimetrul  

2. Respectarea măsurilor de protecție și 
cele de igienă recomandate tuturor 
elevilor

Septembrie –
martie

2021

Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii

altfel"

Existența procedurii
privind măsurile de

siguranța epidemiologică

Procese verbale de
instruirea elevilor, a
cadrelor didactice, a

personalului
nedidactic

3. Monitorizarea frecvenței elevilor și 
consemnarea absențelor în catalog, la 
rubrica Purtare (elevii care vin fizic) sau 
în Fișa de prezență (elevii care 
desfășoară activitatea on-line)

Martie 2021 Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii

altfel"
Consilier școlar

Participarea la discuţii
individuale a elevilor cu
tendinţe de absenteism și
monitorizarea acestora

Raportarea numărului de
absențe

Fișa de prezență
Număr de absențe în

cataloage
Fișa de consiliere

6. Monitorizarea utilizării în cadrul 
activităților a unor strategii de lucru 
diferenţiat, adecvate nevoilor fiecărui 
elev

Martie 2021 Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii

altfel"

Monitorizarea   utilizării
în   cadrul lecţiilor a

unor strategii de lucru
diferenţiat în cadrul

orelor asistate

Fişa de monitorizare

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
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2.3. Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație
centrată  pe  copil  pentru  creştere  /  dezvoltare  personală,
socială  a  elevilor,  în  realizarea  unor  activități
individualizate/adaptate nevoilor unor elevi/grupuri de elevi
(elevii cu performanțe școlare, elevii cu C.E.S.) 

2.4.1. Diversificarea strategiilor didactice în contextul activităţii instructiv-
educative,  conform principiului asigurării relevanţei pentru creştere / dezvoltare
personală, socială şi profesională și prin promovarea educaţiei incluzive în toate
unitățile de învățământ
2.4.2. Participarea la educație a tuturor elevilor cuprinși în programe destinate
grupurilor vulnerabile / copiilor / elevilor cu cerinţe educaţionale  speciale (din
învățământul  special și de masă), precum și celor  destinate elevilor capabili de
performanță

Nr.
Crt.

               ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE

/EVALUARE

2. Consilierea cadrelor didactice cu privire 
la Calendarul activităților, modul de 
completare a documentelor, 
responsabilități și termenede respectat

Septembrie –
Aprilie

2021

Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Afișarea la avizier a
modului de redactare

a documentelor

Fișe de activitare,
rapoarte

5. Monitorizarea  copiilor  cu  CES integraţi 
în şcoala de masa, a celor pentru care se 
organizează învățământ la domiciliu și a 
elevilor din grupa de risc

Martie
2021

Director
Director adjunct
Cadrele didactice

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Actualizarea bazei de
date

Grafic de
monitorizare

Procese verbale
C..A

8. Monitorizarea utilizării platformei G 
Suite

Martie
2021

Director
Profesor  informatică

Existenţa in unitatea
şcolară a conexiunii

internet

Planificarea orară a
activităților
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ȚINTA STRATEGICĂ 3

Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea cadrelor didactice din 
Scoala Gimnaziala ,,Aurel Vlaicu” Fetești.

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.1. Asigurarea  la  nivelul  unităților  de
învățământ a unor servicii educaționale

de calitate pentru toți elevii, prin
adecvarea demersului didactic la nevoile
reale ale elevilor și prin implementarea

unui program atractiv de activități
nonformale.

3.1.1 Participarea tuturor preșcolarilor/elevilor la activitățile organizate de unitatea de învățământ,
în cadrul programului “Școala altfel"
3.1.2. Colectarea informațiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului 
național „Școala altfel”

Nr.
Crt.

               ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI
INDICATORI DE

VERIFICARE
MONITORIZARE

/EVALUARE
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1. Completarea fișelor pentru fiecare 
activitate realizată

Martie 2021 Cadrele didactice Activitățile trebuie să
însumeze cel puțin

numărul de ore la care
aceștia ar fi participat

într-o săptămână
obișnuită de școală

Fișa de activitate

2. Completarea rapoartelor la nivel de 
clasă și de comisie metodică

Martie 2021 Cadrele didactice
Responsabilii comisiilor

metodice

Formularea concluziilor
desprinse din analiza

rezultatelor

Rapoarte ale
comisiilor
metodice

3. Centralizare chestionare feedback 
elevi, părinți, cadre didactice

Aprilie 2021 Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Constituirea  la nivelul
școlii a bazei de date

Chestionare 

4. Analiza, în cadrul Consiliului 
Profesoral, a calităţii activităţilor 
desfăşurate, a rezultatelor 
educaţionale înregistrate şi 
modalităţile de ameliorare a 
planificării şi organizării programului 
„Şcoala altfel”

Aprilie 2021

Director
Director adjunct

Cadrele didactice
Comisia de coordonare a

Programului  "Școlii altfel"

Evidențierea soluțiilor
de adaptare a
activităților

experimentate în cadrul
Programului național

„Școala altfel”, pentru a
putea fi folosite pe tot

parcursul anului școlar,
în cadrul proceselor

educative organizate pe
discipline școlare

Proces verbal

5. Elaborarea raportului de evaluare a 
Programului național „Școala altfel” 
și transmiterea către IȘJ

Aprilie 2021
Director

Comisia de coordonare a
Programului  "Școlii altfel"

Popularizarea prin
mass-media a
activităților

Raport sintetic

                                                   COORDONATORUL PROIECTULUI NAȚIONAL ȘCOALA "ALTFEL",

                                                          Prof. Naraevschi Mihaela
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