
 

PROGRAMUL  

 „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” 

Programul „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” a fost 

implementat în unitatea noastră şcolară începând cu 

luna noiembrie 2017, la solicitarea părinţilor elevilor din clasele primare. 

Implementarea acestui program vine în întâmpinarea interesului părinţilor privind 

progresul şcolar al copiilor, participarea acestora la diverse activităţi recreative, 

integrarea optimă în cadrul unei colectivităţi, socializarea şi lucrul individual sau 

în echipă. Se ţine cont în permanenţă de adaptarea acestui program la nevoile 

actuale ale sistemului de învăţământ preuniversitar. 

Au fost înfiinţate 5 grupe de câte 10 elevi , numindu-se 5 cadre didactice 

responsabile. S-au încheiat contracte între părinţi şi unitatea şcolară, între cadre 

didactice şi conducerea unităţii şcolare, stabilindu-se cadrul legal de desfăşurare 

privind acest program. S-a realizat prezenţa zilnică, necesară realizării pontajului 

la sfârşitul fiecărei luni, respectând termenii contractului. Retribuirea cadrelor 

didactice responsabile în acest program s-a realizat prin contribuţia părinţilor, 

conform facturii eliberate. Programul s-a derulat respectând un orar prestabilit, de 

2 ore pe zi,  ce include pe lângă activităţi cu caracter şcolar şi activităţi recreative 

din domeniul artei vizuale cât şi sportive. 

Putem argumenta că la sfârşitul primului semestru, feed-back-ul în privinţa 

desfăşurării programului „Şcoală după şcoală” este unul pozitiv, părinţii 

confirmând observarea progresului elevilor în rezolvarea individuală a temelor, 

creşterea încrederii în sine la elevii emotivi sau introvertiţi, dorinţa proprie a 

implicării copiilor în diverse activităţi recreative, dezvoltarea  unor priceperi şi 

deprinderi  de lucru. S-a putut observa că elevii socializează uşor între ei, chiar 

dacă sunt din clase diferite. Prin activităţile recreative, propuse şi desfăşurate,   s-

a urmărit dezvoltarea gustului estetic, a imaginaţiei creatoare, gândirii,  

motricităţii,  spiritului competitiv. 

Considerăm benefică derularea acestui program în continuare, deoarece 

conduce la consolidarea competenţelor elevilor, oferă posibilităţi de învăţare 

formală şi nonformală, contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. 
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