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NR. 2063/02.11.2018 

 
PROGRAM DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

I. CONTEXT LEGISLATIV: 

 

 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE  nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare 

    ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ     

preuniversitar 

    ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 ORDIN nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prinO.M.Ed.C.T. nr. 

1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 

 OMENCS nr 5034 din 29.08.2016 privind Metodologia de organizare a programului național ”ȘCOALA ALTFEL” 

 OMENCS nr 3637/12.04.2016 privind Organizarea excursiilor/taberelor și a altor activități de timp liber 

 OMECTS nr 3035/10.01.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităților educative și extrașcolare 

 

 

II. ȚINTA STRATEGICĂ: 

 

        Optimizarea standardelor de performanță și comportamentale ale elevilor prin promovarea unei atitudini pozitive față de școală care să susțină 

starea de bine a acestora 

 

III.  OBIECTIVE GENERALE: 

 

OG1. Valorificarea unor demersuri didactice axate pe construcția unui profil holistic al absolventului prin activități didactice moderne, interactive și 

creative 

OG2. Optimizarea rezultatelor la învăţătură ale elevilor și încurajarea performanței 

OG3. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual, la nivel comunitar, național și internațional 
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PLAN OPERAȚIONAL ANUAL DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI NON-FORMALE 

 

DOMENIUL Obiective specifice Activități/subactivități Resurse 

materiale 

Responsabil Termen Indicatori de 

calitate 

 

ACTIVITĂȚI 

EDUCATIVE/ 

EXTRAȘCOLARE 

Crearea unor 

oportunități pentru 

educația complex 

permanentă, în 

spiritul 

competenţelor 

cheie, al dezvoltării 

civismului, 

voluntarismului, 

într-o societate 

complexă, dinamică 

 

 

Armonizarea 

intereselor legate de 

dezvoltarea 

personală a 

copilului, cu cele 

ale comunității 

locale, cu 

solicitările societății 

actuale 

1. Diversificarea ofertei educaționale 

la nivelul unității de învățământ 
 Organizarea activităților 

extrașcolare constante (cercuri, 

ateliere, cluburi, expoziții, concursuri 

etc) 

 Implementarea 

programelor educaționale naționale și a 

proiectelor educative 

 Elaborarea și diseminarea 

ofertei educaționale în comunitatea 

locală (prin mijloace specifice de 

promovare: pliante, afișe, site, pagina 

FB etc) 

Programe 

educaţionale 

naţionale  

 

Proiecte 

educative 

 

Date statistice/ 

Rapoarte 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

 

Comisia de 

proiecte şi 

programe  

 

 

An școlar 

2018-2019 

Oferta 

educațională a 

unității de 

învățământ 

 

Nr activități 

extrașcolare 

propuse vs. 

derulate 

 

Planul de 

activități al 

consilierului 

educativ 

 

Acorduri de 

parteneriat/ 

Centralizator 

parteneriate 

Elaborarea Calendarului de 

Activități Educative pe Şcoală 

pornind de la nevoile unităţii de 

învățământ  

 Evaluarea proiectelor educative 

desfăşurate la nivelul unităţii de 

învăţământ 

 Implementarea proiectelor la 

Analiza de 

nevoi la nivelul 

unităţii de 

învăţământ 

 

Rapoartele 

edițiilor 

anterioare 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

Octombrie-

noiembrie 

2018 

Listă propuneri 

proiecte 

educative la 

nivelul unităţii 

de învăţământ 

 

Fișe de 

evaluare a 
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nivelul unității de învățământ, 

prin activități de diseminare, 

derulare și raportare a activităților 

 

Portofolii de 

activitate 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

proiectelor 

 

Lista 

proiectelor 

selectate 

pentru CAES 

STRUCTURI 

ASOCIATIVE 

ALE ELEVILOR:  

CONSILIUL 

ȘCOLAR AL 

ELEVILOR 

 

 

Susținerea 

structurilor 

asociative ale 

elevilor ca mijloc 

de exprimare și 

spirit de inițiativă a 

beneficiarilor 

direcți ai educației 

Organizarea / funcționarea 

structurilor asociative conform 

normelor specifice în vigoare 

 Asigurarea cadrului 

pentru constituirea Consiliului Şcolar  

al Elevilor 

 Proiectarea / implementarea 

acţiunilor propuse de CŞE la nivelul 

unităţii de învăţământ  

 Implicarea elevilor din CȘE  în 

acțiuni comunitare 

Statutul 

elevului 

Metodologia 

de organizare a 

alegerilor CŞE 

Plan de 

activități al 

CŞE 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

An școlar 

2018-2019 

Procese 

verbale 

Componenţa 

nominală CŞE  

Calendarul de 

acţiuni al CŞE 

Nr evenimente 

publice 

derulate la 

nivelul 

comunităţii 

Listă parteneri 

PARTENERIATE Intensificarea 

colaborării şcolii cu 

alte instituții ale 

statului, cu ONG-

uri care acționează 

în mediul 

educaţional 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

ONG-uri pentru formarea 

competențelor cheie 

 Identificarea partenerilor care 

oferă 

oportunități de dezvoltare a 

competențelor elevilor și 

implementarea proiectelor și 

programelor educative comune 

 Scrierea / implementarea 

proiectelor educaționale în vederea 

atragerii de fonduri nerambursabile 

 Organizarea evenimentelor 

Analiza de 

nevoi 

Raport de 

activitate 

Ghiduri şi alte 

materiale 

informative 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

An școlar 

2018-2019 

Acorduri de 

parteneriat 

 

Centralizator 

parteneriate 

interinstituţio-

nale, asociative 

 

Nr proiecte 

depuse în 

vederea 

atragerii de 

finanţări 
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comune 

de valorizare a exemplelor de bună 

practică 

 Organizarea și participarea la 

întâlniri cu diverși factori sociali 

interesați în stabilirea de parteneriate și 

programe commune 

 

Melania 

 

 

Nr evenimente 

derulate în 

parteneriat 

 

CONCURSURI 

EXTRAȘCOLARE 

Crearea unor 

oportunități pentru 

dezvoltarea 

personală și spiritul 

de competiție al 

elevilor în cadrul 

concursurilor 

extrașcolare, cu 

caracter practic-

aplicativ și 

interdisciplinar 

Participarea elevilor la concursuri/ 

festivaluri / expoziții / târguri / 

tabere etc. la nivel local, județean, 

regional, național 

 Diseminarea proiectelor cuprinse 

în 

Calendarul Activităților Educative 

 Centralizarea și diseminarea 

rezultatelor obținute la concursurile 

naționale implementate de MEN și 

Parteneri 

 Monitorizarea concursurilor 

extrașcolare organizate în unitatea de 

învățământ (cuprinse în 

CAEJ/CAER/CAEN) 

Rapoartele 

edițiilor 

anterioare 

 

Regulamente 

de concurs 

 

Calendarul 

Activităților 

Educative 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

An școlar 

2018-2019 

 

Conform 

calendarului 

Centralizator 

la nivelul 

unităţii de 

învăţământ (nr 

competiții, nr 

participanți, 

rezultate 

obținute, 

conform 

machetei de 

raportare) 

STRATEGII 

COMUNITARE 

Dezvoltarea 

strategiilor 

județene/locale  în 

domeniile 

complementare 

educației 

permanente: 

reducerea 

absenteismului și 

abandonului școlar; 

Elaborarea /implementarea 

planurilor de acțiune și a 

activităților specifice din cadrul 

Strategiilor naționale/județene/locale   

 Adaptarea strategiilor 

comunitare privind optimizarea 

mediului educațional: antiviolență și 

siguranță, absenteism și abandon 

școlar, antidrog etc 

 Inițierea/derularea campaniilor de 

Analiza de 

nevoi 

 

 

Date statistice, 

rapoarte 

 

Normativele în 

vigoare 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

An școlar 

2018-2019 

 

Conform 

planului de 

activități 

Planuri 

comune de 

activități  

înregistrate și 

avizate de 

reprezentanții 

instituției 

 

 

Acorduri de 
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prevenirea și 

combaterea 

violenței în mediul 

școlar, a traficului 

de persoane, 

consumului de 

droguri și alte 

substanțe nocive; 

siguranța în mediul 

educațional etc. 

prevenire și conștientizare în rândul 

elevilor 

 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

 

 

 

parteneriat 

 

 

Programul național 

ȘCOALA ALTFEL 

Dezvoltarea 

competențelor 

transversale ale 

elevilor prin 

activități plăcute și 

instructive 

Monitorizarea planificării și 

derulării activităților din Săptămâna 

Altfel 

 Elaborarea planificării 

activităţilor  programului național 

”Școala Altfel”, conform 

metodologiei în vigoare 

 Monitorizarea derulării 

activităţilor programului în 

perioada stabilită la nivelul 

unității de învățământ, redactarea 

raportului final  

 Valorificarea exemplelor de bună 

practică prin participarea la competiția 

”O activitate de succes în Școala 

Altfel” 

Metodologia 

de organizare a 

programului 

național 

ȘCOALA 

ALTFEL 

 

Ghid de 

implementare a 

programului 

național ȘA 

 

Alte normative 

în vigoare 

Director 

prof. Iacob 

Lucica 

 

Director 

adjunct prof. 

Feldrihan 

Claudia 

 

Consilier 

educativ 

prof. 

Palalogos 

Melania 

 

An școlar 

2018-2019 

 

 

Conform 

planificării 

unității de 

învățământ: 

15-19 

aprilie 2019 

Procedura  de 

organizare a 

programului 

național 

 

 

Raport de 

activitate pe 

tema ”Școala 

Altfel” 

 

 

 

   Director,                                                                         Consilier educativ, 

   prof.  IACOB LUCICA MARICICA                                          prof. PALALOGOS MELANIA 


