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Anexa 1
STRUCTURA OFERTEI PROGRAMULUI ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ
An şcolar 2019-2020

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STRUCTURA OFERTEI PROGRAMULUI ȘDȘ

Argument
Analiza de nevoi
Grup ţintă
Locul desfăşurării programului ȘDȘ
Obiectiv general al programului ȘDȘ
Obiective specifice ale programului ȘDȘ
Indicatorii de performanță pentru fiecare obiectiv specific, în parte
Modalități / Instrumente de evaluare a gradului de realizare a indicatorilor de performanță
Modalităţi de monitorizare şi evaluare a progresului realizat de elevii participanți la program
Descrierea programului:
10. a) număr zile /săptămână
b) interval orar
Pachetele educaționale propuse ( cel puțin două pachete pentru același grup țintă):
*În baza opțiunilor parinţilor/ copiilor, în înv. primar, programul ȘDȘ cuprinde activități de
educație, complementare activității didactice care se corelează cu activități de susținere și de
dezvoltare personală a elevilor (Art.6, alin.1, OMEN 4802 / 2017)
I. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE, COMPLEMENTARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE (Art.6, alin.2, OMEN – 4802
/ 31.08.2017)
a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temei
b) recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive
II. ACTIVITĂȚI DE SUSȚINERE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ELEVILOR ( Art.6, alin.3, OMEN 4802
/ 2017);
a) recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități
remediale, consiliere, alte activități specifice;
b) activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță;
11.
c) activități de încurajare a lecturii independente;
d) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și social;
e) activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.);
f) proiecte tematice, propuse de către copii sau părinți, cadre didactice etc;
g) activități fizice și mișcare;
h) drumeții/ excursii/ vizionări de spectacole.
În baza opțiunilor parinţilor/ copiilor, în înv. secundar, programul ȘDȘ cuprinde activități de
educație, complementare activității didactice (Art.7, alin.2, OMEN 4802 / 2017), care se corelează
cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor (Art.7, alin.1, OMEN 4802 / 2017)
I.ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE, COMPLEMENTARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE (Art.7, alin.2, OMEN 4802
/31.08.2017)
a) activități de suport pentru efectuarea temelor
b) activități remediale

II. ACTIVITĂȚI DE SUSȚINERE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A ELEVILOR ( Art.7, alin.3, OMEN 4802
/ 31.08. 2017);
a) asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare.
b) consiliere psihologică
c) consiliere în carieră
d) activități pentru accelerarea învățării și pentru performanță:
 pregătirea pentru participare la competiții și olimpiade școlare, la concursuri sportive și
artistice, pe discipline de învățământ, la concursuri cu recunoaștere internațională;
 participarea / organizarea de festivaluri și expoziții;
 realizarea de publicații școlare;
 participarea la activități de copere europeană ( de exemplu Erasmus +)
e) activități de pregătire pentru viață:
 activități de autocunoaștere;
 activități care vizează dezvoltarea atitudinii active;
 activități de implicare și integrare socială;
 activități pentru dezvoltarea capacității de comunicare și gândire critică;
 activități de promovare a unui stil de viață sănătos;
 activități de prevenire a comportamentelor riscante ca urmare a consumului de alcool,
tutun și droguri;
 exerciții fizice și mișare
f) activități tematice / ateliere (microproiecte pe diferite domenii: arte, științe, tehnologii, sport etc
g) alte activități specifice (Care sunt acestea?)
12.Resurse materiale
13.Surse de finanțare
Resurse umane implicate în derularea programului: structura echipei pedagogice implicate în
14.
derularea programului, cu precizarea responsabilităților fiecărui membru
15.Parteneriate încheiate în vederea derulării programului (dacă este cazul)

ANEXE LA OFERTA DE PROGRAM
1) Copie a procesului –verbal încheiat în Registrul consiliului profesoral cu privire la aprobarea ofertei ȘDȘ
2) Copie hotărâre CA al școlii pentru organizarea programului ȘDȘ
3) Componența comisiei constituite din persoane alese de consiliul profesoral, care au elaborat oferta până
la 1 martie ( Art. 3. alin.5 din Metodologia ȘDȘ)
 directorul instituţie de învăţământ;*
 reprezentantul comitetului de părinţi al şcolii;*
 două cadre didactice din învăţământul primar;*
 două cadre didactice din învăţământul secundar *
*Numele și prenumele membrilor comisiei

