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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI

ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/
OPERAŢIUNEA

NUMELE ŞI
PRENUMELE

FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ

1 2 3 4 5
Prof. Caraș Daniela

Prof. Naraevschi Mihaela
Prof. Pâslaru Adriana

Prof. Băjenaru Daniela

Prof. Lăcătuș Alisa

Prof. David Diana

*Director adjunct
*Consilier educativ
*Reprezentantul 
Consiliului profesoral
în Consiliul Școlar al 
elevilor
*Membru al 
Consiliului profesoral
*Membru în Comisia
de întocmire a 
orarului
*Consilier școlar

01.10.2020

1.2 VERIFICAT ȚIFREA RODICA
RESPONSABIL

CEAC
01.10.2020

1.3 APROBAT BĂLEANU ELENA
DIRECTOR

01.10.2020
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2. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL 
EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Scopul
difuzării

Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi
prenumele

Data
primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8
3.1
.

informare 1 Personal didactic
Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic
Părinți
 Elevi

05.10.2020

3.2
.

aplicare 2 Personal didactic
Peronal didactic auxiliar

Personal nedidactic
Părinți
 Elevi 

05.10.2020

3.3
.

aprobare 3 Director Băleanu Elena 05.10.2020

3.4
.

evidenţă 4 Secretariat Secretar şef Burciu Anișoara 05.10.2020

3.5
.

arhivare 5 Secretariat Secretar şef Burciu Anișoara 05.10.2020
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3. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE
3.1. Stabilește modul de implementare a programului național "Școala altfel", compartimentele și persoanele implicate;
      a. promovarea și valorificarea exemplelor de bună practică pentru optimizarea activităților programului din săptamâna "Școala altfel";
     b. responsabilizarea și activizarea tuturor cadrelor didactice implicate, privind organizarea și buna desfășurare a activităților;
3.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate din cadrul programului național;
3.3. Asigură continuitatea activității, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-Cov2;
3.4.  Stabileşte  modul  de  realizare  a  activităţii,  compartimentele  şi  persoanele  implicate,  în  condițiile  desfășurării  cursurilor  prin
intermediul tehnologiei și al internetului;
4.4. Sprijină reprezentanții IȘJ în evaluarea modului de respectare a prevederilor metodologiei în vigoare

4. DOMENIUL DE APLICARE
4.1  Procedura  se  aplică  de  către  cadrele  didactice,  personalul  didactic  auxiliar  și  nedidactic,  părinții,  elevii  din  cadrul  unității  de
învățământ și reglementează modul de implementare a programului "Școala altfel";

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
a. Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, nr. 5.447/31.08.2020
c. O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”
d. Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
e.  OMEC  nr.  4135/23.04.2020,  privind  aprobarea  instrcțiunii  pentru  crearea  și/sau  întărirea  capacității  sistemului  de  învățământ
preuniversitar prin învățare on-line
f. OUG nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de
prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-
2
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g. Ordin nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în
cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
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6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

6.1. Definiţii ale termenilor
Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării  activităţii,  cu privire la aspectul
procesual;

2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma  iniţială  sau  actualizată,  după  caz,  a  unei  proceduri  operaţionale,  aprobată  şi
difuzată;

3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare  sau altele asemenea, după caz, a uneia sau
a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate;

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedură operaţională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aplicare
5 Ap Aprobare
6 Ah Arhivare
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7. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

          7.1. Generalități
Procedura urmărește respectarea implementării Programului Național "Școala altfel", în unitatea de învățământ, esențială pentru

creșterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de învățare. Aceste program este benefic pentru 
dezvoltarea în rândul acestora a competenței de învățare și a abilităților socioemoționale.

7.2. Documente utilizate
- hotărâre C.A. privind echipa de coordonare a Programului național "Școala altfel", alcătuită din director/director adjunct, membri ai

Consiliului Profesoral (cel puțin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanți ai Consiliului Elevilor, reprezentanți ai
Comitetului de Părinți, consilierul educativ și/sau coordonatorul de proiecte, consilierul școlar;
- opțiunile scrise ale elevilor, părinților, cadrelor didactice și partenerilor educaționali;
- calendar de derulare a Programului național "Școala altfel";
- programarea utilizării spațiilor și a altor facilități ale unității de învățământ;
- hotărâre C.A. privind orarul detaliat al a Programului național "Școala altfel";
- orarul detaliat al a Programului național "Școala altfel";
- condică de prezență;
- fișe de evaluare pentru monitorizarea desfășurării Programului național "Școala altfel";
- chestionar, mesaje scrise ale elevilor, părinților, cadrelor didactice;
- raport sintetic al Programului național "Școala altfel" care va fi transmis către IȘJ Ialomița;

7.3. Conținutul și rolul documentelor utilizate
- aprobarea C.C. privind componența echipei de coordonare și calendarul Programului național "Școala altfel";
-  opțiuni  pentru activitățile  educative propuse de cadrele  didactice,  elevii,  părinții,  partenerii  unității  de învățământ  pentru elaborarea
ofertei de activități a Programului național "Școala altfel";
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- calendar de derulare a Programului național "Școala altfel" 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 ;
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- formatul de înscriere a activităților în oferta unității de învățământ pentru Programul național "Școala altfel" se afișează cu cel puțin 3
săptămâni înainte de termenul limită pentru elaborarea ofertei;
- întocmire orar special care va fi înregistrat  și afișat în școală, comunicat elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada
în care s-a planificat programul;
- decizie C.A. pentru orarul detaliat al Programului național "Școala altfel" elaborat de către echipa de coordonare;
- programarea utilizării spațiilor și a altor facilități ale unității de învățământ;
- condica de prezență;
- fișe de evaluare pentru monitorizarea desfășurării Programului național "Școala altfel";
- adresa de la conducerea unității de învățământ către IȘJ prin care se va comunica orarul programului, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de
perioada pentru care s-a planificat desfășurarea Programului național "Școala altfel";
- chestionare, mesaje scrise ale elevilor, părinților, cadrelor didactice;
- raport sintetic al Programului național "Școala altfel" se eralizează în urma analizei din cadrul primului Consiliu profesoral (la cel târziu 3
săptămâni după finalizarea Programului național "Școala altfel":
a. satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate;
b. schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor;
c. nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru
buna desfășurare a activității didactice;
d. soluțiile de adaptare a activităților experimentate, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul procesului educativ
organizat pe discipline școlare;
e. soluțiile de îmbunătățire a modului de organizare a Programului național "Școala altfel", în următorul an;
- raport sintetic al Programului național "Școala altfel" care va fi transmis IȘJ;
- raport sintetic al Programului național "Școala altfel", capitol din starea învățământului;

7.4. Resurse necesare
7.4.1. Resurse materiale
-infrastructura și logistica școlii;
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7.4.2. Resurse umane
-cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii untății de învățământ;
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7.4.3. Resurse financiare
- cadrele  didactice,  elevii,  părinții  și  partenerii  unității  de învățământ  se vor asigura de existența  resurselor  necesare,  avand acces  la
infrastructura și logistica școlii;
- în implementarea programului pot fi utilizate și resurse extrabugetare;

7.5. Modul de lucru
 Proiectarea activităților din cadrul Programului național "Școala altfel" se va realiza în 4 etape:
a.  investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor; 
b.  alcătuirea ofertei „Școala altfel” care cuprinde o gamă cât mai variată de activități din care preșcolarii/elevii pot să aleagă;
c.  înscrierea  copiilor  preșcolari/elevilor  la  activitățile  Programului  național  „Școala  altfel”  (colectarea  opțiunilor  copiilor

preșcolari/elevilor privind activitățile la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta „Școala altfel”); 
d.  elaborarea detaliată a programului, pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor;

 Investigarea preocupărilor copiilor preșcolari/elevilor  și  stabilirea formei de prezentare  a propunerilor de activități  pentru
oferta din cadrul Programului național „Școala altfel” se realizează astfel: 

a. în  prima  etapă  a  proiectării  programului  național  „Școala  altfel”,  echipa  de  coordonare  a  programului,  în  colaborare  cu
educatorii/învățătorii/diriginții, va investiga, colecta și centraliza preocupările preșcolarilor/elevilor;

b.  cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unității de învățământ vor proiecta activitățile Programului național „Școala altfel” în
funcție de rezultatele investigației realizate de echipa de coordonare;

 Alcătuirea ofertei programului național „Școala altfel” se realizează astfel: 
a. cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unității de învățământ vor fi informați (prin afișarea la avizier, site, email, discuții etc.) cu

privire la formatul de înscriere (forma de prezentare) a activităților în oferta unității de învățământ pentru programul național „Școala
altfel”  și  preocupările  identificate  în  rândul  copiilor  preșcolari/elevilor  cu cel  puțin 3 săptămâni  înainte  de termenul  limită  pentru
elaborarea ofertei;
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b. activitățile cuprinse în programul național „Școala altfel” vor fi proiectate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice,
părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale, ținând cont și de resursele
disponibile în unitatea de învățământ;

c. propunerile de activități pot fi înaintate și de către elevi, părinți sau parteneri ai unității de învățământ, respectând calendarul și forma de
prezentare agreate la nivelul unității de învățământ. Activitățile propuse de elevi, părinți sau parteneri ai unității de învățământ se vor
desfășura în prezența și sub supravegherea cel puțin a unui cadru didactic;

d. echipa  de  coordonare  va  centraliza  activitățile  educative  propuse  de  cadrele  didactice,  elevii,  părinții  sau  partenerii  unităților  de
învățământ și va elabora oferta de activități a Programului național „Școala altfel”;

e. pentru activitățile care presupun costuri din partea părinților, unitatea de învățământ va oferi în mod obligatoriu alternative gratuite.

 Înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activitățile Programului național „Școala altfel” se realizează astfel: 
a. învățătorul/dirigintele va prezenta copiilor preșcolari/elevilor și părinților oferta de activități a programului național „Școala altfel” și va

centraliza înscrierile individuale ale acestora. Diriginții/învățătorii vor oferi elevilor/părinților clarificări – dacă e cazul – în legătură cu
activitățile cuprinse în oferta programului;

b. activitățile din programul național „Școala altfel” la care se înscriu elevii trebuie să însumeze cel puțin numărul de ore la care aceștia ar
fi participat într-o săptămână obișnuită de școală.

 Orarul detaliat al programului național „Școala altfel” va fi elaborat de către echipa de coordonare și instituit prin decizia
Consiliului de Administrație;

a. cadrele  didactice ale căror activități  nu întrunesc numărul minim proiectat  de copii  preșcolari/elevi înscriși  vor participa și sprijini
derularea celorlalte activități din unitatea de învățământ;

b. cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea Programului național „Școala altfel”, conducerea
unității de învățământ va comunica inspectoratului școlar orarul programului;

c. orarul programului național „Școala altfel” și distribuția copiilor preșcolari/elevilor pe activități vor fi afișate în școală și comunicate
elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul;
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 Evaluarea/autoevaluarea învățării în cadrul programului„Școala altfel” 
Evaluarea contribuției Programului național „Școala altfel” la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale ale
copiilor preșcolari/elevilor se va realiza prin două modalități: 

a. copiii preșcolari/elevii își vor autoevalua implicarea în activități și vor reflecta asupra învățării în scris (chestionar, mesaje scrise) sau
oral (reflecții de grup, focus grup), ghidați de dirigintele/învățătorul clasei; 

b. cadrele didactice vor evalua comportamentele de învățare individuale și de grup, precum și schimbările de atitudini și/sau preocupări ale
copiilor preșcolari/ elevilor prin observare atât pe parcursul Programului național „Școala altfel”, cât și după încheierea acestuia;

c. Instrumente si criterii de evaluare a activităților derulate:
 Instrumente de evaluare:

- Chestionar - feedback pentru profesori, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"
- Chestionar - feedback pentru elevi, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"
- Chestionar - feedback pentru părinți, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"
- Fişă de activitate (Anexa 7)
- Raport scris asupra activităților desfălurate (Anexele 8 ș 9)
- Fișa de monitorizare (Anexa 10)
- Portofoliul programului – dovezi (procese verbale, produse, fotografii, diplome, articole de presă, mărturii ale elevilor/partenerilor,
dovezi de organizare a expozițiilor/concursurilor, link-uri etc.)

 Criterii de evaluare a activităților derulate:
- coerență scop-obiective-rezultat
- caracterul interdisciplinar al activității
- abordare inovativă
- conținut interesant, stimulativ
- rezultate ale activității
- nr. de participanți la activitate/nr. total de elevi din școală
- sustenabilitate
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 Monitorizarea și valorificarea rezultatelor programului național „Școala altfel” 
a. Directorul unității de învățământ va monitoriza prezența copiilor preșcolari/ elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului

național „Școala altfel”. 
b. Activitățile educative aprobate se înscriu în condica de prezență a cadrelor didactice, absențele copiilor preșcolari/elevilor se înscriu la

rubrica Purtare din catalog.
c.  Evaluarea programului național „Școala altfel” are ca scop identificarea unor soluții practice și eficiente în dezvoltarea competenței de

învățare și a abilităților socioemoționale ale copiilor preșcolari/elevilor. Feedback-ul colectat și reflecțiile/observațiile vor 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. 

d. La cel târziu trei săptămâni după încheierea Programului național „Școala altfel”, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului
consiliu profesoral, se vor analiza: 
- satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate; 
- schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor; 
- nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru

buna desfășurare a activității didactice; 
- soluții  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; 
- soluții de îmbunătățire a modului de organizare a Programului național „Școala altfel” în următorul an. 
- La activitatea de analiză/reflecție din cadrul consiliului profesoral vor fi invitați și reprezentanți ai elevilor și părinților, precum și ai

altor  instituții/organizații  nonguvernamentale  implicate  în activitățile  de învățare din Programul național  „Școala altfel”.  În urma
acestei analize se va întocmi un raport sintetic al programului, care va oferi informații privind prezența copiilor preșcolari/elevilor și a
cadrelor didactice la activități și va evidenția reușitele, dificultățile, resursele și soluțiile identificate de unitățile de învățământ pentru
dezvoltarea de către preșcolari/elevi a competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale. 

- Ședința  de  analiză  va  fi  condusă  de  directorul  unității  de  învățământ,  care  va  asigura  colectarea  informațiilor  relevante  pentru
elaborarea raportului de evaluare a Programului național „Școala altfel” pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul școlar. 
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 Diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului 
a. Unitatea de învățământ va promova activitatea și rezultatele programului național „Școala altfel” în rândul părinților și publicului larg. 
b. Vor fi folosite mijloace de promovare, precum prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități,

informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme. 
c. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare agreate, se va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția

„Școala altfel” desfășurată la nivel județean.
d.  Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean, unitatea de învățământ va încărca, pe site-ul inspectoratului școlar, dosarul

Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 7 mai bune activități  selectate,  la rubrica dedicată competiției  din cadrul Programului
național „Școala altfel”. 

e. Vor fi urmărite criteriile și modul de evaluare stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unității de învățământ și publicului larg în
timp util.

8. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

a) Conducerea școlii :

- directorul unității de învățământ va monitoriza prezența copiilor preșcolari/ elevilor și a cadrelor didactice la activitățile Programului 

național „Școala altfel”;

- activitățile educative aprobate se înscriu în condica de prezență a cadrelor didactice, absențele copiilor preșcolari/elevilor se înscriu la 

rubrica Purtare din catalog; 

-asigură popularizarea Programului Săptămâna „Şcoala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităţilor organizate,

atât în unitatea de învăţământ, cât şi în comunitate;

-sprijină şi coordonează resursele umane şi organizatorice  în vederea bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în Programul Săptămâna

„Şcoala altfel”;
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-monitorizează organizarea activităţii cuprinse în Programul Săptămâna „Şcoala altfel”;

-evaluează eficienţei activităţilor cuprinse în Programul Săptămâna „Şcoala altfel”;

b) Echipa de coordonare a Programului național "Școala altfel"

- investigarea preocupărilor copiilor preșcolari/elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activități pentru oferta din cadrul

programului național „Școala altfel”; 

- centralizarea propunerilor de activități (durată, număr optim de elevi-participanți, spațiu și materiale necesare); 

- centralizarea opțiunilor elevilor/preșcolarilor; 

- întocmirea orarului; 

- programarea utilizării spațiilor și a altor facilități ale unității de învățământ; 

- monitorizarea desfășurării Programului național „Școala altfel”; 

- analiza rezultatelor Programului național „Școala altfel” și elaborarea raportului sintetic.

c) Diriginții

- prelucrează, la început de an şcolar, Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 1 Metodologie de organizare a Programului național 

„Școala altfel”;

-organizează dezbateri  în colectivul de elevi şi de părinţi al clasei în legătură cu propunerile de activităţi  pentru Săptămâna „Şcoala

altfel”;

-desfăşoară activităţile programate în Săptămâna „Şcoala altfel”;

-asigură supravegherea elevilor şi a securităţii acestora în timpul derulării activităţilor;

-monitorizează prezenţa la activităţi a elevilor;
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-colectează fişele de activitate de la cadrele didactice implicate în activităţile derulate la clasă şi predau consilierului educativ câte o copie

a acestora;

-prezintă consilierului educativ un raport de activitate asupra activităţilor desfăşurate.

d) Cadre didactice

- investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor; 

- alcătuirea ofertei „Școala altfel” care cuprinde o gamă cât mai variată de activități din care preșcolarii/elevii pot să aleagă; 

- înscrierea copiilor preșcolari/elevilor la activitățile Programului național „Școala altfel” (colectarea opțiunilor copiilor preșcolari/elevilor

privind activitățile la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta „Școala altfel”); 

- elaborarea detaliată a programului, pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor;

- implementarea activităților în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau

organizațiilor nonguvernamentale locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ;

- identificarea și valorificarea resurselor locale, în scopul dezvoltării creativității, abilităților de rezolvare a problemelor și a colaborării 

dintre cadre didactice, elevi, părinți și comunitate;

-dezbaterea, în cadrul Consiliului Profesoral, a propunerilor de activităţi;

-avizarea, în cadrul Consiliului Profesoral, a formei finale a programului de activităţi pentru Săptămâna „Şcoala altfel”;

-participarea la activităţile planificate în cadrul Săptămânii „Şcoala altfel”;

-monitorizarea prezenţei la activităţi a elevilor și consemnarea în catalog, la rubrica Purtare, a absenţelor acestora;

-întocmirea fişelor de activitate specifice programului derulat;
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-prezentarea  rapoartelor  şi  dovezilor  asupra  activităţilor  desfăşurate  în  vederea  realizării  raportului  final  de  monitorizare  a  calităţii

activităţilor planificate;

- asigurarea resurselor necesare, cu acces la infrastructura și logistica școlii și la resurse extrabugetare;

- asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora pe parcursul desfășurării activităților;

e) Elevii:

-propun activităţi pentru programul Săptămâna „Şcoala altfel”;

-dezbat, la orele de dirigenţie şi în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor, activităţile propuse;

-avizează, în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor, programul final de activităţi pentru Săptămâna „Şcoala altfel”;

-participă la activităţile la care s-au înscris, în caz contrar, absenţele acestora fiind consemnate în catalog, la rubrica Purtare;

-preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, sprijină conducerea școlii în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor din programul

Săptămâna „Şcoala altfel”.

Părinţii

-propun activităţi pentru programul Săptămâna „Şcoala altfel”;

-dezbat, în cadrul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, activităţile propuse şi vor opta pe marginea acestora;

-avizează, în cadrul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, programul final de activităţi pentru Săptămâna „Şcoala altfel”;

-participă, în măsura interesului manifestat, la activităţile din Săptămâna „Şcoala altfel” şi sunt responsabili de prezenţa la activităţi a

elevilor;

-preşedintele Comitetului Reprezentativ al Părinţilor sprijină, alături de preşedintele  Consiliului Şcolar al Elevilor, conducerea școlii în

vederea organizării şi desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din programul Săptămâna „Şcoala altfel”.
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9.
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   Nr.                                                                                                                                           (anexa  1)
                                                                                                                                                                                                                                    

TABEL CENTRALIZARE PROPUNERI  ELEVI
GRUPA/ CLASA  a ............

,,ȘCOALA ALTFEL’’ - 22.03 – 26.03.2021

NR.
CRT.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII DOMENIUL DURATA SPAȚIUL

 Reprezentant Consiliul Școlar al Elevilor                                EDUCATOARE/ ÎNVĂȚĂTOR/ DIRIGINTE 
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Nr.                                                                                                                                                                                                                   (anexa 2)

PROCES   VERBAL,

     Încheiat  astăzi,  .......................,  în cadrul  ședinței  comisiei metodice ................................,  având ca ordine de zi: 

1. Propunerea  de teme și activități pentru „Școala Altfel” 

     La ședintă au participat toți membrii comisiei , cu următoarele propuneri:

Responsabil comisie metodică,
Prof.
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  Nr.                                                                                                                                                                                                                  (anexa 3)

.                         
OFERTA DE ACTIVITĂȚI  PENTRU PROGRAMUL

"ȘCOALA ALTFEL"
22.03 – 26.03.2021

Comisia  metodică ..........

NR.
CR
T

NUMELE
CADRULUI
DIDACTIC

DENUMIREA
ACTIVITĂȚII/DOMENIUL

CLASA DURATA/
SPAȚIUL

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
PROF. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Procedura operaţională
PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL"

Ediţia: I
Nr. de ex.: 5
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NR.                                                                                                                                                                                                                (anexa 4)

PROCES-VERBAL

          Încheiat astãzi, ________________, cu elevii clasei __________.
Dupã prezentarea ofertei de activitãţi din cadrul programului ,,Şcoala altfel” și a centralizãrii înscrierilor individuale ale elevilor, au fost

selectate urmãtoarele activitãţi ce vor alcãtui programul clasei:
1.

2.

3.

4.

…..

NR.
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE ELEVILOR

1.

2.

3.

4.

5.
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 Drept care am încheiat prezentul process-verbal,

Reprezentant Consiliul Școlar al Elevilor                                EDUCATOARE/ ÎNVĂȚĂTOR/ DIRIGINTE, 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU", FETEȘTI

Procedura operaţională
PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL"

Ediţia: I
Nr. de ex.: 5

Revizia 3
Nr. de ex. 5

Pagina 20/29
Exemplar nr. 1

Nr.                   Anexa 5

PROGRAMUL DE ACTIVITÃŢI ,,ŞCOALA ALTFEL’’ 
22.03 – 26.03.2021    

  
Grupa/clasa  ....................   

Nr.
crt.

Ziua/ data Clasa Cadre didactice implicate Activitatea (titlul si tipul) Interval 
orar

Locul desfășurării
activității
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Nr.                  Anexa 6

PROGRAMUL DE ACTIVITÃŢI ,,ŞCOALA ALTFEL’’ 
22.03 – 26.03.2021    

  
COMISIA CLASELOR ……………………

Nr.
crt.

Ziua/ data Clasa Cadre didactice implicate Activitatea (titlul si tipul) Interval 
orar

Locul desfășurării
activității

LUNI
22.03.2021

I A

I B

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

I C

MARȚI
23.03.2021

I A

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
PROF.                                     

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU", FETEȘTI

Procedura operaţională
PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL"

Ediţia: I
Nr. de ex.: 5

Revizia 3
Nr. de ex. 5
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anexa 7

FIŞĂ DE ACTIVITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „ȘCOALA ALTFEL”
1. Titlul:  _________________________________________________________________
2. Coordonatorul/Coordonatorii:_____________________________________________
3. Data și locul desfăşurării: _________________________________________________
4. Numărul și tipul activităţilor ______________________________________________
5. Durata: ________________________________________________________________
6. Grupul ţintă: ____________________________________________________________
7. Parteneri implicaţi: _______________________________________________________________
8. Obiectivele (2, max. 3):

a. _______________________________________
9. Resursele:

a. umane        _______________________________________
b. materiale    _______________________________________
c.on-line        _______________________________________

10. Descriere (max. 5 fraze):
__________________________________________________________________________________

11. Rezultate aşteptate:
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a.________________________________________________________________________________
12. Modalităţi de evaluare:

a._________________________________________________________________________________
13. Rezultate înregistrate:

__________________________________________________________________________________
14. Sugestii, recomandări:

_______________________________________

Educatoare/Învățător /Profesor
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU", FETEȘTI
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Nr. ..........................                                                                                                                                                                  Anexa 8

RAPORT ,,ŞCOALA ALTFEL’’
22-26 MARTIE 2021 

CLASA …….
1. Proiecte: 
2. Numărul de activităţi derulate: 
3. Tipuri de activităţi derulate: 
4. Resursele implicate

 număr cadre didactice:
 număr elevi:
 număr părinţi:
 parteneri implicaţi:
 resurse on-line:

5. Spaţii de desfăşurare a activităţilor 

6. Obiectivele urmărite: 
7. Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii:
8. Rezultate înregistrate (aprecieri calitative si cantitative):
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9. ANALIZA SWOT:
 Puncte tari:
 Puncte slabe:
 Oportunităţi:
 Ameninţări:

10. Recomandări, sugestii (din partea elevilor, părinților, cadrelor didactice, partenerilor de proiecte):
11. Anexe:CD - fotografii, filme, exemple de bună practică etc. (pentru învățământul preșcolar și primar)

                                                                                                                            EDUCATOARE/ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU", FETEȘTI
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Nr. ...................... .                                                                                                                                                                                       Anexa 9

RAPORT ,,ŞCOALA ALTFEL’’
22-26 MARTIE 2021 

COMISIA METODICĂ …….
1. Proiecte: 
2. Numărul de activităţi derulate: 
3. Tipuri de activităţi derulate: 
4. Resursele implicate

 număr cadre didactice:
 număr elevi:
 număr părinţi:
 parteneri implicaţi:
 resurse on-line:

5. Spaţii de desfăşurare a activităţilor 

6. Obiectivele urmărite: 
7. Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii:
8. Rezultate înregistrate (aprecieri calitative si cantitative):
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9. ANALIZA SWOT:
 Puncte tari:
 Puncte slabe:
 Oportunităţi:
 Ameninţări:

10. Recomandări, sugestii (din partea elevilor, părinților, cadrelor didactice, partenerilor de proiecte):
11. Anexe:CD - fotografii, filme, exemple de bună practică etc. (pentru învățământul preșcolar și primar)

                                                                                                                                                    RESPONSABIL COMISIA METODICĂ
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
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                                                                                                                                                                                                 Anexa 10

FIȘĂ DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI ,,ŞCOALA ALTFEL” 
22-26 MARTIE 2021 

Clasa:

Ziua/ ora:

Participanți:

Activitatea (titlul si tipul):

Puncte tari:

Puncte slabe:

Indicatori de rezultat:
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Indicatori de evaluare:

                                                                                                                         Membru al echipei de coordonare a "Școlii altfel",
                                                                                                                                                           Profesor
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                                                                                                                                                                                                   Anexa 11

FIȘĂ DE PREZENȚĂ 

PROGRAM SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”

CLASA:

DISCIPLINA:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele elevului 

Luni,
22.03.2021

Marți,
23.03.2021

Miercuri, 
24.03.2021

Joi, 
25.03.2021

Vineri,
26.03.2021

                                                                     

ÎNVĂȚĂTOR/PROFESOR
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                                                                                                                                                                                                                     Anexa 11

Chestionar - feedback pentru elevi, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"

Nr. 
crt.

Enunţ Bifați
1 =minim,3=maxim

1
.

Activităţile la care am participat au răspuns aşteptărilor mele.
1 2 3

2
.

Activităţile la care am participat au fost bine organizate.
1 2 3

3
.

Apreciez implicarea mea ca fiind...
1 2 3

4
.

Apreciez implicarea colegilor ca fiind...
1 2 3

5
.

Apreciez modul de relaţionare cu profesorii ca fiind...
1 2 3

6
.

Am descoperit lucruri despre mine.
1 2 3

7
.

Am descoperit lucruri noi pe temele propuse în activităţi.
1 2 3
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8
.

M-am simţit bine/ distrat/ relaxat.
1 2 3

Chestionar - feedback pentru părinți, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"

Nr. 
crt.

Enunţ Bifați
1 =minim,3=maxim

1
.

Activităţile la care a participat copilul meu au răspuns intereselor lui.
1 2 3

2
.

Activităţile la care a participat copilul meu au fost bine organizate.
1 2 3

3
.

Am primit la timp toate informaţiile necesare despre activităţi.
1 2 3

4
.

Apreciez implicarea profesorilor ca fiind...
1 2 3

5
.

Apreciez implicarea mea, ca părinte, în aceste activităţi ca fiind...
1 2 3

6
.

Am descoperit lucruri noi pe temele propuse în activităţi.
1 2 3

7
.

Copilul meu a declarat că a învăţat lucruri utile pentru viaţa de zi cu zi.
1 2 3

8
.

Copilul meu s-a simţit bine/ distrat/ relaxat.
1 2 3
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Chestionar - feedback pentru profesori, cu referire la activitățile din cadrul programului "Școala altfel"
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Nr. 
crt.

Enunţ Bifați
1 =minim,3=maxim

1
.

Activităţile pe care le-am implementat au răspuns nevoilor elevilor.
1 2 3

2
.

Activităţile la care le-am implementat au fost bine
organizate.

1 2 3

3
.

Apreciez modul de relaţionare al elevilor cu mine ca fiind ...
1 2 3

4
.

Apreciez implicarea elevilor, în aceste activităţi, ca fiind ...
1 2 3

5
.

Am observat la elevi o schimbare de atitudine în bine.
1 2 3

6
.

Elevii au învăţat lucruri utile pentru viaţa de zi cu zi.
1 2 3

7
.

Elevii s-a simţit bine/ distrat/ relaxat.
1 2 3

8
.

Apreciez implicarea Comisiei, în program, ca fiind ...
1 2 3
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10. CUPRINS

Nr. componentei în
cadrul procedurii

operaţionale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

Coperta 
1 Lista  responsabililor  cu  elaborarea,  verificarea  şi  aprobarea  ediţiei  sau,  după  caz,  a  reviziei  în

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

1

2 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia  sau,  după caz,  revizia  din cadrul  ediţiei

procedurii operaţionale 

2

3 Scopul procedurii operaţionale 3
4 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3
5 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale) 3
6 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale 4
7 Descrierea procedurii operaţionale 5-11
8 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activăţii 11-14
9 Anexe 15-28
10 Cuprins 29
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