
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SCOPUL PROIECTULUI 

 

         În contextul social şi cultural actual, în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor 

este tot mai redusă iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut, 

cadrele didactice ale şcolii noastre îşi propun organizarea unor activităţi de învăţare formale şi 

nonformale în cadrul Programului „Şcoala după şcoală”, cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, al 

dezvoltării competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă 

sănătos, al lărgirii orizontului de cunoaştere al copilului, precum şi asigurarea cadrului competiţional 

pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor. 

 

IV. OBIECTIV GENERAL: dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta 

Programului „Şcoala după şcoală” ce va găzdui elevii după orele de curs, în vederea petrecerii timpului 

liber în siguranţă, într-un mod plăcut şi util. 

 

V. OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

 furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale, care să amelioreze 

comportamentul de adaptare la cerinţele şcolii; 

 asigurarea unui cadru adecvat de petrecere a timpului liber; 

 prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară; 

 integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu; 

 realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate; 

 sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma 

deprinderi corecte de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de 

a accepta diversitatea; 

 schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului de vârstă şcolară mică din 

familia prea ocupată; 

 micşorarea factorilor generatori ai situaţiilor de risc; 

 optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup şi a 

unor metode art-terapeutice; 

 stimularea dezvoltării stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării 

interpersonale şi a relaţionării; 



 deschiderea spre lumea exterioară, dintr-o perspectivă securizată ( supravegheat, educat, 

îngrijit, stimulat). 

 atragerea elevilor către şcoala noastră. 

 

VI. ANALIZA DE NEVOI 

 

         Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor direcţi ai programului SDS, s-a constituit o 

comisie, formată din cei doi directori ai şcolii şi cadrele didactice care vor prelua clasele I şi clasele 

pregătitoare, comisie care a elaborat un program de promovare a ofertei educaţionale prin pachete de 

activităţi şi de identificare a nevoilor de dezvoltare şi formare a competenţelor specifice învăţământului 

primar. Chiar de la începutul acestui an şcolar, Comisia înfiinţată s-deplasat la grădiniţele din oraş şi, 

în cadrul unor întâlniri cu părinţii copiilor care se înscriu în grupele de vârstă respective, a aplicat 

chestionare în vederea identificării activităţilor preferate de aceştia şi a popularizat oferta şcolii sub 

forma unor pachete de activităţi. Cadrele didactice care vor preda la clasele respective au fost 

consultate în legătură cu  organizarea Programului SDS şi s-au făcut propuneri pentru încheierea 

unor parteneriate cu diferite ONG-uri ( cu GTL „Aripi în Europa” parteneriatul a fost semnat), pentru 

ca, pe parcursul anului şcolar 2013/2014, elevii să poată beneficia şi de proiectele sau programele 

acestora. 

         Ca urmare a consultării cu părinţii, copiii şi cadrele didactice, s-au identificat următoarele tipuri 

de activităţi: 

 pachetul de activităţi de performanţă şi pregătirea temelor pentru acasă; 

 pachetul de pregătire pentru viaţă, cu accentul pe activităţi de dezvoltare personală şi 

autocunoaştere; 

 pachetul de activităţi extraşcolare: ateliere, activităţi tematice. 

 

Nevoi prioritare : 

 găsirea unor soluţii alternative de petrecere a timpului liber; 

 evitarea neglijării copilului; 

 diversificarea modalităţilor de intervenţie pentru evitarea neglijării, a problemelor de tipul 

neadaptării sau a eşecului şcolar. 

 

S-au identificat: 

 nevoia de a dezvolta şi diversifica serviciile de tipul celor asigurate în cadrul Programului SDS, 

servicii pedagogice, pentru copil şi familie, de îngrijire etc.; 



 nevoia familiei de asistenţă în pregătirea lecţiilor; 

 nevoia de a creşte accesibilitatea serviciilor de către beneficiari; 

 nevoia de a informa şi sensibiliza comunitatea în vederea eliminării prejudecăţilor cu privire la 

modalitatea petrecerii timpului liber şi a comportamentului elevului. 

 

Din toate cele enumerate mai sus rezultă nevoia stringentă de implementare şi dezvoltare a unor 

servicii alternative de protecţie şi educaţie a copilului, de tipul Programului „Şcoala după şcoală”. 

 

VIII. GRUPUL ŢINTĂ 

 

         Activităţile din cadrul programului SDS se vor desfăşura pe grupe de câte 10 – 12 elevi, 

constituite pe baza analizei de nevoi şi a opţiunilor părinţilor şi ale elevilor, prin consultarea cadrelor 

didactice din şcoală. Selecţia beneficiarilor direcţi ai fiecărui pachet educaţional se face pe baza unei 

cereri directe, care poate fi adresată Consiliului de administraţie al şcolii de către reprezentantul legal 

al copilului pe tot parcursul anului şcolar. (anexa 1) 

 

 

VIII. ORGANIZAREA PROGRAMULUI „SDS” 

 

Locaţie: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Sadoveanu”, Fălticeni  

Număr de ore pe săptămână :  15 ( 3 ore în fiecare zi, de luni până vineri ).  

Principalele activităţi zilnice / timpul alocat :  

1. Servicii de îngrijire a copilului (hrănire ) şi activităţi recreative (activităţi practic-aplicative 

pe diferite domenii:(o oră şi jumătate)  

2. Activităţile cu sprijin specializat ( o oră şi jumătate): 

    a). supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;  

    b). recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin 

activităţi remediale,  

    c). consiliere, logopedie;  

    d). activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;  

    e). activităţi de încurajare a lecturii independente;  



 

 

Perioada şi programul de derulare a programului „SDS”  

 

 Programul „SDS” se derulează de regulă pe perioada desfăşurării cursului, conform 

structurii anului şcolar .  

 În funcţie de solicitările beneficiarilor şi de disponibilitatea de timp a echipei 

pedagogice, programul „SDS” poate continua şi pe perioada vacanţelor şcolare .  

 Programul „SDS” se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat 

astfel :  12,00 – 15,00:  din care :                        

- 12,00 - 13,30: program de recreere, masă şi activităţi artistice  

- 13,30 – 15,00: program de activităţi instructiv-educative şi de activităţi sportive.  

 

 

 


