METODOLOGIA
PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI

„ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”

(SDS)
ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011

SDS – PROIECT EDUCAŢIONAL
• Programul SDS este conceput de unităţile
de învăţământ sub formă de proiect în
urma unei analize de nevoi, prin
consultarea
elevilor,
reprezentanţilor
legali, a cadrelor didactice, a comunităţii
locale şi a altor instituţii şi organizaţii
partenere. Pe baza acestor demersuri,
unităţile de învăţământ stabilesc grupul
ţintă al programului.

• Ian.- febr. – analiza de nevoi
în CA

CALENDAR
DE
ORGANIZARE

• Februarie .
1. Stabilirea în CP a comisiei pentru
realizarea ofertei educaţionale
3. Realizarea ofertei de către comisie
2. Aprobarea ofertei educaţionale în
CP al şcolii

• Martie
1. Hotărârea CA privind Programul
SDS
2. Obţinerea avizului ISJ

• Aprilie - Decizia directorului

Unde se poate organiza?
• Programul SDS se poate organiza în spaţiile disponibile
din propria unitate de învăţământ sau în spaţiile din alte
unităţi de învăţământ, consorţii şcolare etc., precum şi în
palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare sau
în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţi locale, ONGuri cu competenţe în domeniu, biserică etc.
• Se interzice organizarea Programului SDS în spaţii care
nu au autorizaţii de funcţionare şi în sediile partidelor
politice.
• Se interzice organizarea Programului SDS în spaţii
private aparţinând personalului didactic sau nedidactic
implicat în derularea programului.

Când se poate organiza?
•

(1) Programul SDS se va desfăşura înainte sau după
programul şcolar obligatoriu ( în funcţie de orarul fiecărui nivel
de studiu).

•

(2) In situaţia în care Programul SDS se desfăşoară în
continuarea programului şcolar obligatoriu, în învăţământul
primar, se alocă un interval de timp de aproximativ o oră şi
jumătate necesar servirii mesei, precum şi activităţilor
recreative în aer liber.

•

(3) În situaţia în care elevii se înscriu la Programul SDS, se
poate asigura servirea mesei

Durata săptămânală
• Programul SDS poate fi organizat pe
parcursul unui număr de ore, care este
prevăzut în ofertă şi în regulamentul
intern de organizare, dar nu mai puţin de
12 ore /săptămână.

Înscrierea în Program
• Înscrierea elevilor în Programul SDS se
face pe baza cererii scrise a
pãrinţilor/tutorilor legali ai elevilor,
adresatã oricãrei unitãţii de învãţãmânt
care organizeazã acest program.
• La înscriere, pãrintele/tutorele
semneazã cu directorul unitãţii de
învãţãmânt un contract de parteneriat în
care sunt stipulate rolurile şi
responsabilitãţile atât ale pãrinţilor, cât
şi ale şcolii.

Pachetul educaţional învăţământ primar
• În învăţământul primar, programul SDS cuprinde
activităţi cu sprijin specializat, ateliere / activităţi
tematice şi alte activităţi de tip recreativ.
1. Activităţile cu sprijin specializat cuprind:
• a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
• b) recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive,
emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale,
consiliere, logopedice ;
• c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de
performanţă;
• d) activităţi de încurajare a lecturii independente;
• e) autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de
dezvoltare emoţională şi socială.

Pachetul educaţional învăţământ primar
• 2. Atelierele/ activităţile tematice/alte activităţi de tip
recreativ cuprind:
a) activităţi practic - aplicative pe diferite
domenii ( arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.);
b) proiecte tematice , propuse de către copii
sau părinţi, cadre didactice etc.;
c) drumeţii / excursii/ vizionări de
spectacole.

Pachetul educaţional învăţământ primar
• 2. Atelierele/ activităţile tematice/alte activităţi de tip
recreativ cuprind:
a) activităţi practic - aplicative pe diferite
domenii ( arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.);
b) proiecte tematice , propuse de către copii
sau părinţi, cadre didactice etc.;
c) drumeţii / excursii/ vizionări de
spectacole.

Pachetul educaţional învăţământ
secundar
11. Pachetul de activitãţi pentru accelerarea
învãţãrii şi performanţã:
a) pregãtirea pentru participarea la competiţii
şi olimpiade şcolare, concursuri sportive,
artistice, pe discipline, recunoaştere
internaţionalã etc.;
b) participarea/organizarea de festivaluri,
expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare;
c) participarea la activitãţi de cooperare
europeanã (Comenius, Leonardo da Vinci);

Pachetul educaţional învăţământ
secundar
2. Pachetul de activitãţi de sprijin:
a) asigurarea de asistenţã psihopedagogicã
pentru recuperarea decalajelor în învãţare;
b) activitãţi de suport pentru efectuarea
temelor, activitãţi remediale;
c) consiliere psihologicã;
d) servicii de logopedie;

Pachetul educaţional învăţământ
secundar
3. Pachetul de pregãtire pentru viaţã:
a) organizarea de activitãţi de dezvoltare
personalã (autocunoaştere, a învãţa sã înveţi,
abilitãţi de comunicare);
b) activitãţi care vizeazã dezvoltarea
atitudinii active şi implicarea elevului (integrare
socialã, coduri de conduitã, atitudine
responsabilã faţã de mediul înconjurãtor etc.);
c) stil de viaţã sãnãtos (prevenţia
comportamentelor de risc: alcool, tutun,
droguri, alimentaţie sãnãtoasã, regimul de
viaţã, dezvoltare durabilã etc.);
d) educaţie pentru carierã;
4. Ateliere activitãţi tematice (microproiecte
pe diferite domenii: arte, ştiinţe, tehnologii,
sport etc.).

Structura Programului
•

Programul se poate organiza
modular, pe unităţi de timp stabilite
la nivelul unităţii de învăţământ în
funcţie de grupul ţintă şi nevoile
identificate,
prin
combinarea
pachetelor de activităţi orientate
spre dezvoltarea competenţelor
transferabile

• Timpul alocat sprijinului specializat
(efectuarea temelor, activităţi remediale/
de sprijin, de dezvoltare pentru elevi
capabili de performanţă) nu poate
depăşi o oră şi jumătate pe zi pentru
învăţământul primar şi 2-3 ore pentru
învăţământul secundar.

• Programul se derulează pe grupe de
elevi (maximum 12 elevi)partenere
abilitate.

Implicarea personalului din învăţământ
•

Se face în următoarele condiţii :

• pentru completarea normei de predare
(maximum 4 ore pe săptămână), pentru
situaţiile prevăzute la art. 263 (3) din
Legea educaţiei naţionale ;
• aceste
ore
nu
sunt
retribuite
suplimentar

Implicarea personalului din învăţământ
•

Se face în următoarele condiţii :
• ca activitate cuprinsă în norma
didactică de 40 de ore pe săptămână,
în afara normei de predare/postului (cel
mult 2 ore pe săptămână);
• aceste
ore
nu
sunt
retribuite
suplimentar

Implicarea personalului din învăţământ
•

Se face în următoarele condiţii :

• în
celelalte
cazuri,
activitatea
desfăşurată în cadrul programului SDS
poate fi retribuită în condiţiile legii,
adică se efectuează viramentele legale

către bugetul stat şi către bugetul
asigurărilor sociale de stat din sursele
de finanţare precizate în Proiect.

Finanţarea
Finanţarea programului se poate face:
• a) din bugetul autorităţilor locale;
• b) din programe finanţate din fonduri europene sau
naţionale;
• c) din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii,
sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al
părinţilor, al ONG-urilor etc. cu respectarea legislaţiei în
vigoare;
• d) bugetul de stat poate sprijini financiar Programul
SDS pentru elevii proveniţi din grupurile dezavantajate,
potrivit legii abilitate.

Parteneriate
•

La începutul Programului SDS,
unitãţile de învãţãmânt pot încheia
acorduri
de
parteneriat
pentru
susţinerea activitãţilor din pachetele
educaţionale cu instituţii care pot
furniza servicii educaţionale (palate şi
cluburi ale copiilor, cluburi sportive
şcolare
etc.)
şi
organizaţii
neguvernamentale (de ex., Asociaţia
profesională
“Şcoala
gălăţeană”).

