
 

0   

   

  

 1/21/2016  

  
    
  
 

 

Școala Altfel.TOT Educație! 
Raport dezbateri publice 

  
      
      
       

  Fundația Noi Orizonturi 



 

1   

   

Școala Altfel.TOT Educație! 

Raport dezbateri publice 

Cuprins 

I. Introducere .......................................................................................................................... 2 

Formatul standard de organizare a dezbaterilor publice ....................................................................... 2 

Designul chestionarului online .................................................................................................................... 3 

II. Recomandări și puncte de vedere .................................................................................. 5 

A. Dezbateri publice........................................................................................................... 5 

Cluj Napoca, 25 noiembrie 2016, 68 persoane .................................................................................................. 5 

Iași, 10 decembrie 2015, 57 persoane ................................................................................................................ 10 

București, 17 decembrie 2015, 30 persoane ...................................................................................................... 15 

Timișoara, 13 ianuarie 2016, 14 persoane ......................................................................................................... 19 

B. Chestionar online ........................................................................................................ 21 

III.  Propuneri revizuite ...................................................................................................... 37 

IV. Componența grupului de lucru Școala Altfel. Tot educație! .................................. 41 

 

 

 

 

 

 



 

2   

   

I. Introducere 

Acest raport prezintă rezultatele dezbaterilor publice desfășurate de Fundația 

Noi Orizonturi pentru îmbunătățirea setului de propuneri normative concepute de grupul 

Școala Altfel. TOT Educație! privind programul „Săptămâna Altfel: Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!”.  Dezbaterile publice s-au desfășurat în perioada 20 noiembrie 2015 – 15 

ianuarie 2016 în cadrul proiectului Educația nonformală. TOT Educație! implementat de 

Fundația Noi Orizonturi, finanțat prin granturile SSE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG  

în România.  

Propunerile de îmbunătățire a programului „Săptămâna Altfel: Să ştii mai multe, să 

fii mai bun!” au fost dezvoltate în urma unui proces de consultare și analiză desfășurat 

în perioada noiembrie 2014 – august 2015. În etapa de consultare, au fost colectate 

recomandări privind funcționarea programului Școala Altfel de la 160 persoane din Cluj, 

Craiova, Iași și București. Acestea au fost analizate și transformate în propuneri 

concrete de grupul Școala Altfel. Tot educație!.  

În perioada 20 noiembrie 2015 – 15 ianuarie 2016, profesori, părinți, elevi și toți 

actorii co-interesați au fost invitați să ofere feedback și recomandări pentru îmbunătățirea 

acestor propuneri. La sfârșitul lunii februarie, Fundația Noi Orizonturi va înainta 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice o scrisoare deschisă prin care 

vom cere modificarea OMECȘ 4496/13.07.2015 conform propunerilor de mai sus.  

 Toți cei interesați au putut contribui cu feedback și recomandări participând la 

una dintre cele 4 dezbateri publice organizate, sau completând un chestionar online. 

Raportul de față centralizează opiniile și propunerile a 283 persoane care au participat la 

acest demers. Dezbaterile publice s-au desfășurat în Cluj Napoca, Iași, București, 

Timișoara și au reunit 169 persoane. 114 persoane ne-au trimis sugestiile lor completând 

formularul online.  

Formatul standard de organizare a dezbaterilor publice 

În organizarea dezbaterilor toţi participanţii au fost împărţiţi în 3-4 grupe în 

funcţie de numărul persoanelor prezente la evenimente. Acestea au fost distribuite în 

grupuri în funcţie de organizaţia sau instituţia reprezentată şi de expertiză în domeniul 

educaţiei, astfel încât să asigurăm reprezentativitatea diferitelor perspective în fiecare 

grup de discuţie.  

În paralel  toate grupele construite au dezbătut propunerile din documentul de 

poziţie. Acestea au fost împărţite în 3 secţiuni principale: (1) Legislaţie şi Metodologie, (2) 



 

3   

   

Finanţare şi  Parteneriate Strategice, (3) Promovare şi Formare. Participanţii au avut 

ocazia 15 minute să recitească propunerile şi să îşi noteze diferite ideii/sugestii pentru a fi 

dezbătute în cadrul grupului lor. Fiecare participant a avut ocazia să se înscrie la cuvânt 

pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni, oferind argumente pro, contra sau soluţii alternative 

la propunerile formulate de grupul de lucru Şcoala Altfel. TOT Educaţie!. Pentru fiecare 

secţiune s-au extras prin tragere la sorţ câte trei vorbitori. Aceştia şi-au argumentat 

poziţia într-un discurs de două minute. La finalul argumentărilor, ceilalţi participanţi au 

avut ocazia timp de 10 minute să adreseze întrebări vorbitorilor, aceştia din urmă 

răspunzând pe loc întrebărilor. 

Acest proces a fost reluat de 3 ori pentru fiecare dintre cele 3 secţiuni, iar la final s-

au acordat 10 minute de discuţii libere pentru eventuale completări. Fiecare grup a avut 

parte de un moderator care a asigurat respectarea metodologiei şi a răspuns diverselor 

întrebări de clarificare. Acest format a fost utilizat la toate dezbaterile publice organizate, 

iar discuţiile au fost înregistrate cu reportofonul. Participanţii s-au înscris la dezbateri 

completând un formular online, disponibil pe blogul campaniei Educaţia nonformală. 

TOT Educaţie!, pe canalele oficiale ale Fundaţiei Noi Orizonturi. De asemenea au fost 

trimise informări prin Inspectoratele Şcolare Judeţene, şi invitaţii către ONG-uri, 

Instituţii, Companii, etc pe e-mail. 

Designul chestionarului online 

 Chestionarul online a colectat recomandări folosind întrebări de forma Credeți că 

propunerile din categoria "Legislație și Metodologie" vor contribui la obținerea unor 

rezultate mai bune în Școala Altfel? Indiferent de răspuns, vă rugăm să justificați! Dacă nu, 

vă rugăm să oferiți alte soluții! formulate pentru fiecare secțiune a documentului de 

poziție: Parteneriate strategice, Finanțare, Comunicare și Promovare, Formarea 

colectivului unităților școlare. De asemenea, chestionarul a inclus întrebarea Considerați 

că unele dintre propunerile acestui demers vor contribui mai multe decât altele la 

îmbunătățirea programului Școala Altfel? Care sunt acestea? Vă rugăm să explicați 

alegerea.Datele de identificare cerute au fost: nume și prenume, număr de telefon, email, 

mediul de rezidență, categoria reprezentată și instituția/ONG-ul/Compania/Grupul 

informal reprezentat.  

Chestionarul a fost disponibil la  http://li.ro/jnps. tuturor celor interesați să 

contribuie cu feedback și recomandări. Colectarea datelor a fost realizată fără o 

eșantionare. Răspunsurile primite contribuie la îmbunătățirea propunerilor Fundației Noi 

http://li.ro/jnps
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Orizonturi, dar nu au caracter reprezentantiv, nu pot fi generalizate la o anumită 

populație.  
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II. Recomandări și puncte de vedere  

A. Dezbateri publice 

La cele 4 dezbateri publice au participat 169 de persoane: Cluj-Napoca (68 

persoane), Iaşi (57 persoane), Bucureşti (30 persoane), Timişoara (14 persoane), 

reprezentând următoarele categorii: profesori, coordonatori de programe educative, 

metodişti, directori de şcoli, reprezentanţi ai Instituţilor publice, ONG-uri, sindicate şi 

federaţii, reprezentanţi ai Inspectoratelor Scoalare Judeţene, Consiliului Judeţean al 

Elevilor, reprezentanţi ai Universităţilor, Studenţi, Companii, părinţi şi jurnalişti. 

Cluj Napoca, 25 noiembrie 2016, 68 persoane  

Secțiunea 1 – Legislație și metodologie:  
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 Acest tip de activități [Școala Altfel] ar trebui să se desfășoare pe tot parcursul 

anului școlar; 

 Elevii ar trebui să se ocupe de organizarea Școlii Altfel, așa învață să fie 

independenți; 

 „În școala noastră, am dat posibilitatea elevilor de a propune și alege activități, am 

fost plăcut surprinși de creativitatea lor!  Până la urmă asta înseamnă Școala Altfel” 

(Școala Gimnazială Cămăraş) 

 „Cel mai important lucru consider că este faptul că elevul, în Săptămâna Altfel 

trebuie să prindă mai mult drag de școală și partea care consider că este mai 

optimă este alegerea unei perioade specifice pentru fiecare școală sau județ.” 

 Elevii ar trebui să fie consultați în programarea săptămânii Școala Altfel; 

 Activitățile ar trebui să răspundă dorințelor elevilor și profesorilor, dar ar trebui să 

fie propuse de profesori pentru că ei știu mai bine ce este potrivit și realizabil; 

 Elevii au nevoie de Școala Altfel pentru că nu știu să fie oameni, să socializeze, 

chiar dacă știu teorie pentru meserie; 

 Scopul programului este ca copiii să învețe cât mai mult și cât mai ușor. 

Secțiunea 2 – Parteneriate strategie și finanțare   

 Din lipsa fondurilor, nu pot fi realizate 

activitățile dorite de elevi; 

 E important să se găsească soluții de 

finanțare a școlilor din mediul rural, 

acolo sunt cele mai mari lipsuri; 

 E necesară publicarea criteriilor pe baza 

cărora se va face analiza de cost a 

programului și se va stabili bugetul; 

 E important să fie încurajat sprijinul reciproc între școli și instituțiile în care se pot 

desfășura activități (ex spitale, poliție etc.). 

Secțiunea 3 – Promovare și formare: 

 O soluție bună pentru schimbul de idei între școli și profesori este înlocuirea 

cursurilor cu întâlniri de discuție între colegi; 

 „Trebuie să identificăm nevoile de  formare ale profesorilor, dacă nu știm ce să 

cerem Ministerului, atunci vom primi ceea ce ne poate el da.”; 

 „Sunt kilometri de metodologii, profesorii 

sunt bombardați de metodologii, dar nu toate 

școlile sunt la fel, să le permitem să-și 

gândească singure Școala Altfel în funcție de  

facilități și situația elevilor!”   
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 Prin renunțarea la competiția „O activitate de succes în Săptămâna Altfel: Să ştii 

mai multe, să fii mai bun!” se reduce discriminarea școlilor “mai puțin moderne”; 

 Înlocuirea competiției „O activitate de succes în Săptămâna Altfel: Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!” cu gale/evenimente de celebrare a celor care au inițiative în 

Școala Altfel; 

 E important ca îmbunătățirea platformei online a Școlii Altfel să fie făcută în 

colaborare cu profesorii; 

 Obligarea școlilor să încarce programul pe platformă până la o anumită dată va 

încărca birocratic școlile și va conduce la “falsificarea hârtiilor”; 

 Resursele școlii, posibilitățile părinților și ale localității, nu motivația profesorilor 

fac diferența în rezultatele Școlii Altfel; 

 Există profesori/școli care nu au găsit o soluție pentru situația în care majoritatea 

elevilor aleg o temă, iar alte teme (ex. matematica) sunt alese de un număr foarte 

mic; 

 Există profesori/școli care nu au găsit o soluție pentru situația în care copiii nu știu 

ce vor și îi vor urma pe ceilalți. 

Nr. 

Crt. 
Participanţi Organizaţie Funcţia 

1 Lolici Simona Şc. Gimnazială "Lucian Blaga"Bistriţa Metodist 

2 Hoza Cornel Aociaţia Beard Brothers Designer 

3 Victor Cioară Centrul Raţiu pentu Democraţie Director  

4 Rusu Liliana Şc. Gimnazială Mociu Profesor 

5 Pintican Claudia Şc. Gimnazială "Horea" Profesor 

6 Pal Cornelia Lic. Tehnologic "A. Vlaicu" Profesor 

7 Popa Cristina Lic. Teoretic "Pavel Dan" Director Adjunct 

8 Duca Teodora Şc. Gimnazială "P. Dan" Tritenii de Jos Profesor 

9 Tigara Camelinda Centrul Şcolar pentru Educaţie Profesor psiholog 

10 Ileana Mihalca Lic. Tehnologic "Spiru Haret" Profesor 

11 Baciu Simona Transylvania College Profesor 

12 Sabău Dan Lic. Tehnologic "A. Vlaicu" Profesor 

13 Gurzău Amalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj Inspector Şcolar 

14 Cristina Rigman Pro Vobis Director executiv 

15 Culişir Anda Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Profesor 

16 Cîmpan Kinga Societatea Ornitologica Română Ecolog 
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17 Cataramă Diana Asociaţia GoFree Voluntar 

18 Suciu Ioana Lic. Tehnologic "Ştefan Paşcu" Apahida Profesor 

19 Chereches Monica Colegiu Tehnic "V. Ungureanu" Câmpia 

Turzii 

Profesor 

20 Ştefan Ionela Şc. Gimnazială Specială CRDEII Voluntar 

21 Nechita Monica Şc. Gimnazială Specială CRDEII Voluntar 

22 Rusu Diana Şc. Gimnazială Iclod Voluntar 

23 Pal Delia Şc. Gimnazială Specială CRDEII Voluntar 

24 Tamaş Mihai Lic. de Informatică "Tiberiu Popoviciu"  Elev 

25 Tiliţă Radu Facultatea de "Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comunicării" 

Student 

26 Deac Carmen Mânuţe Pricepute Prşedinte 

27 Helga Thies   Freelancer 

28 Râmniceanu-

Torsin Florentin 

ISU "Avram Iancu", jud. Cluj Inspector 

prevenţie pentru 

situaţii de 

urgenţă 

29 Tomoiagă Alina Şc. Gimnazială "Liviu Rebreanu" Profesor 

30 Lariu Filip Consiliul Judeţean al Elevilor Cluj Preşedinte CJE 

31 Vătui Ninela Facultatea de Psihologie Studentă 

32 Temian Vioara Sindicatul Liber al Învăţământului 

Preuniversitar 

Vicepreşedinte 

33 Doris Nebert Atelier KAYA Profesor 

34 Oarga Serafina Colegiul Naţional "David Prodan" Profesor 

35 Oarga Ovidiu Colegiul Naţional "David Prodan" Profesor 

36 Iancu Ionuţ Colegiul Tehnic "Ion D. Lăzărescu"Cugir Profesor 

37 Bălănescu Rosana ASTRU Cluj Studentă 

38 Kovacs Maria Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru 

Dezvoltarea Gândirii Critice” România 

Vicepreşedinte 

39 Gherman Dănuţ Lic. Tehnologic "Anghel Saligny" Satu-

Mare 

Profesor 

40 Gherman Cristina Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Satu-

Mare 

Director Adjunct 

41 Dobrescu Simona Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Director 

42 Popa Mihaela Colegiul Tehnic de Transporturi Consilier 
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"Transilvania" Educativ 

43 Tirla Felicia Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Profesor 

44 Popescu Felicia Şcoala Gimnazială Panticeu Profesor/Consilie

r Educativ 

45 Fejer Iuliana Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Profesor 

46 Boilă Narcisa Liceul Tehnologic "Al. Borza" Profesor 

47 Borugă Victoria-

Diana 

Şcoala Gimnazială Cămăraşu Profesor 

48 Cojocaru Lucia Sindicatul Profesorilor Cluj Profesor 

49 Lăpuşte Anca Şcoala Gimnazială Mociu Profesor 

50 Cătălina Mătăsaru Asociaţia GoFREE Studentă 

51 Roman Răzvan Liceul Teoretic "Eugen Pora" Profesor 

52 Căşvean Ana Arhiepiscopia Vadului Expert Accesare 

Fonduri 

53 Suciu Nina Arhiepiscopia Vadului Expert 

Comunicare 

Business 

54 Morar Gina Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Profesor 

55 Mocanu Elena Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan" Profesor 

56 Sopterean Cristina Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" Profesor 

57 Dudescu Ana-

Maria 

Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Bibliotecar 

58 Bumbu Dănuţ Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Director Adjunct 

59 Filip Ramona Colegiul Tehnic Turda Profesor 

60 Andreea 

Firăstrăeru 

Asociaţia GoFREE Trainer 

61 Nădăşan Letiţia Asociaţia Science Fair Iniţiator 

62 Domşa Teodora Societatea Ornitologică Română Biolog 

63 Pogăcean Sorana Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Voluntar 

64 Daniel Cruceriu Universitatea Babeş- Bolyai Doctorand 

65 Farcaşanu Alex Universitatea Babeş- Bolyai Doctorand 

66 Mihaela Griga PATRIR Manager Proiect 

67 Griga Romulus Telekom România Inginer 

68 Bodea Dan Transilvania Reporter Fotograf 
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Iași, 10 decembrie 2015, 57 persoane  

Secțiunea 1 – Legislație și metodologie:  

 Libertatea de alegere a perioadei ar permite școlilor să planifice săptămâna Școala 

Altfel într-o perioadă cu vreme potrivită pentru activități în aer liber; 

 „Educația nonformală ar trebui împletită cu educația formală, pe tot parcursul 

anului”;  

 „Activitățile ar trebui să facă parte din normal, nu să aibă loc doar în Săptămâna 

Altfel.” 

 O altă opțiune poate fi adoptarea modelului grecesc unde o zi pe lună este alocată 

vizitării muzeelor și derulării activităților nonformale; 

 „Ar trebui o monitorizare agresivă a Ministerului deoarece sunt multe activități 

care pot fi făcute, dar se fac foarte puține. Trebuie să existe o centralizare făcută de 

fiecare școală prin chestionare, focus grupuri, interviuri a rezultatelor și a 

schimbărilor care se produc în săptămâna Școala Altfel.”;  

 „Unele școli tind să considere săptămâna Școala Altfel ca o perioadă de recuperare 

a lecțiilor din timpul școlii.”; 
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 „programul Școala Altfel este o formă de recreere, o modalitate prin care copiii pot 

să își etaleze anumite talente”; 

 “Școala Altfel ar trebui privită ca o șansă dată elevilor problemă, fără performanțe 

deosebite pentru a avea o contribuție și a se valoriza”; 

 „o perioadă fără obligații în care elevii pot învăța prin jocuri și se pot exprima liber 

fără teama primirii notelor”; 

 Părinții pot fi invitați să propună idei în consiliul profesoral, printr-un chestionar 

adresat acestora sau pot participa la activități alături de elevi;  

 „Elevii doresc mai multe activități care implică comunicarea, cunoșterea celorlalți 

și exprimarea opiniilor, mai multe jocuri de echipă, excursii, activități în aer liber și 

activități de donare a anumitor lucruri, bani sau alimente oamenilor nevoiași”; 

 “Copiii și părinții ar trebui să fie implicați în momentul realizării designului 

activităților din Săptămâna Altfel”; 

 Ghidul/Metodologia de implementare ar trebui să conțină exemple de activități de 

succes, implementate fără prea multe resurse; 

 Inițierea unui program “Alo, Școala Altfel!” unde părinții, profesorii și instituțiile 

pot să își exprime nemulțumirile; 

 Creșterea rolului ministerului în coordonarea la nivel național a programului: 

identificare resurse și oportunități, centralizarea solicitărilor și preferințelor, 

atribuirea fondurilor.  

 

Secțiunea 2 – Finanțare și parteneriate strategice 

 Școala Altfel ar putea fi finanțată atât de stat cât și de companiile/fabricile pe care 

elevii le vizitează; 

 Dezvoltarea unui mecanism financiar care să aducă bani suplimentari școlii, 

bugetul actual este mic, nu e dorită diminuării lui; 

 Reducerile la excursii, vizite la muzee sunt binevenite; 

 Reducerile nu sunt dorite, e importantă responsabilizarea tânărului cu privire la 

activitățile culturale și plătirea unei taxe/cumpărarea unui cărți. 

 

 

Secțiunea 3 – Promovare și Formare  
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 „ne trebuie oameni resursă în fiecare școală și nu toți profesorii sunt potriviți 

pentru a realiza activități în Școala Altfel. Trebuie să se facă o diferență între cei 

care se implică cu adevărat și cei care nu, ar trebui să existe și o concurenţă.”; 

 Profesorii care au participat la 

cursuri de formare, ar trebui să 

folosească Școala Altfel pentru a 

pune în practică ce au învățat; 

profesorii care vor să realizeze 

activități nonformale dar nu știu 

cum pot fi ajutați prin 

cursuri/modele, exemple, un ghid 

de bune practici. 

Nr. 

Crt. 
Participanţi Organizaţie Funcţia 

1 Amăriucăi Andrei Level Student 

2 Vătămanu Cătălin Universitatea „Aexandru Ioan 

Cuza” Iaşi 

Lector univ. dr. 

3 Carmen Filoti Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară "Vasile Adamachi" 

Iaşi 

Profesor, 

Consilier 

educativ 

4 Chihalău Cristina Liceul Tehnologic Adjudeni Profesor 

învăţământ 

primar 

5 Airinei Angela Liceul Tehnologic Adjudeni Profesor 

6 Miriam Mircea Sebastian Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi Vicepreşedinte 

7 Neagră Alexandru 

Constantin 

Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi Secretar 

8 Alexoaei Smaranda Fundaţia Corona Psiholog 

9 Vîntu Monica Mihaela Şcoala Gimnazială Ruşi Belceşti  Profesor 

10 Baranga Gabriel Liceul Tehnologic Economic de 

Turism, Iaşi 

Profesor 

11 Ungureanu Costina Colegiul Tehnic "G.H Asachi" Profesor 

12 Cristinela Bojoga Liceul Tehnologic "Petru Poni" 

Iaşi 

Director 

adjunct 

13 Dohotaru Ştefan IDEEIA Iaşi Student 

„Capacitatea unui profesor de a dezvolta abilități de 

viață în rândul elevilor poate fi exersată. Profesorii 

care vor folosi metode nonformale îi vor înlocui în 

timp, pe cei care nu le folosesc!” 
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14 Chisăliţă Andra Liceul Teoretic  "Miron 

Costin"Iaşi 

Elev 

15 Ianţoc Radu Liceul Teoretic  "Miron 

Costin"Iaşi 

Elev 

16 Antici Adina Liceul Teoretic  "Miron 

Costin"Iaşi 

Profesor 

17 Mâzgă Diana Liceul Teoretic  "Miron 

Costin"Iaşi 

Profesor, 

voluntar 

18 Ifrim Remus Fundaţia World Vision România Specialist 

educaţie 

19 Paraschiv Viorel Liceul Tehnologic Economic de 

Turism Iași 

Profesor de 

geografie 

20 Radu Elena Colegiul Naţional Iaşi elev 

21 Alupoaie Constantin Creatoria Manger 

22 Chifu Cecilia Şcoala Gimnazială "Ştefan 

Bărsănescu", Iaşi 

Director 

adjunct 

23 Grădinaru Monica Şcoala Gimnazială "Ştefan 

Bărsănescu", Iaşi 

Profesor 

24 Chiriac Crina- Mihaela Şcoala Profesională Dagâţa Profesor 

25 Enache Laura AIESEC Iași PR manager 

26 Iloae Oana Şcoala Gimnazială Buznea Profesor 

27 Olăraşu Liliana Şcoala Gimnazială Vasile Conta Profesor 

28 Cucuteanu Ioan CJRAE Iaşi, Liceul Teoretic 

"Dimitrie Cantemir" Iaşi 

Profesor 

psihopedagog 

29 Popa Elena Şcoala Gimnazială "Ruşi" Belceşti Director  

30 Apopei Alla Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

Iaşi 

Inspector 

pentru activităţi 

extraşcolare 

31 Mătăsaru Geta Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Iași, 

Liceul Tehnologic "Victor 

Mihăilescu-Craiu", Belcești 

Profesor 

consilier școlar 

32 Sălceanu Camelia Şcoala ”B.P.Haşdeu” Iaşi Consilier şcolar 

33 Serpeanu Constantin Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi elev 

34 Popa Camelia Club IMPACT Bârnova profesor 
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voluntar 

35 Radu Ionela Alumni club IMPACT Student 

36 Roşu Cezar Dumitru Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi elev 

37 Ciobanu Mălina Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi elev 

38 Obada Ştefan Alexandru Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi elev 

39 Chiriac Ana Maria Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi elev 

40 Dasca Daria Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

41 Mihaila Giulia Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

42 Balasca Denis Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

43 Mihoc Elvin Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

44 Petrisor Geanina Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

45 Petrisor Raluca Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

46 Neculai Flavia Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

47 Mihoc Olimpia Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

48 Dasca Ruben Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

49 Petrisor Leonard Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

50 Ghiuzan Alexia Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

51 Clopotaru Adina Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

52 Benchea Silvia Liceul Tehnologic Adjudeni Părinte 

53 Frona Giovanni Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

54 Ghiuzan Daniel Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

55 Fronz Cosmin Liceul Tehnologic Adjudeni elev 

56 Stangaciu Teodora Colegiul Naţional "Mihai 

Eminescu" Iaşi 

elev 

57 Vornicu Matei Colegiul Naţional "Mihai 

Eminescu" Iaşi 

elev 
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București, 17 decembrie 2015, 30 persoane  

Secțiunea 1 – Legislație și metodologie 

 Timpul este prea scurt pentru a dezvolta abilități practice sau atitudini în rândul 

elevilor, e nevoie de mai mult timp, de continuitate; 

 E important ca programul Școala Altfel să nu fie utilizat temporar ci să fie integrat 

în spațiul școlar, învățarea realizată să aibă o continuitate, ulterior să fie practicată 

și exersată; 

 Activitățile „altfel” ar trebui organizate pe tot parcursul anului școlar nu numai în 

săptămâna Școala Altfel;  

 „Școala Altfel dacă este văzută ca educație formală ar trebui să fie un Modus 

Vivendi pentru toți profesorii dar dacă stăm să o luăm ca și educație non-formală 

trebuie să fie de la elevi pentru elevi, aceștia, cel puțin cei de liceu ar putea să se 

organizeze singuri în această săptămână.”; 

 „Școala Altfel  (program de educație non-formală)  nu interferează nepotrivit cu 

educația formală, ci își găsesc locul împreună. Se întȃmplă într-un timp formal  

(este cuprinsă în perioada anului școlar, are loc în instituții școlare, se regăsește în 

curriculum), dar are formă de educație non-formală, tot o formă în care are loc 

învățarea.”   
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 Școala Altfel trebuie să aibă un obiectiv de învățare care să fie în cooncordanță cu 

ce se întȃmplă în școală, să fie în cooncordanță cu curriculumul și să îi fie 

recunoscută valoarea formativă. 

 În completarea competenței de „a învăța să înveți” ar trebui să fie incluse 

competențe de comunicare, cetățenie activă; 

 E necesară definirea competenței „a învăța să înveți” astfel încat să înțeleagă toata 

lumea același lucru, deoarece sub această formă  nu este un utilizată în mod firesc 

de profesori la clasă; 

 Competența „a învăța să înveți” nu este urmărită în școli, dar e foarte importantă 

pentru elevi, ar trebui să ne concentrăm asupra ei; 

 Școala Altfel oferă tinerilor oportunitatea de a afla ce se întâmplă în societate (în 

firme, în spitale, curți de judecată etc.); 

 E importantă clarificarea faptului că programul Școala Altfel face parte din 

structura anului școlar și că se leagă de proiectarea didactică, să insistăm pe faptul 

că este educație; 

 Propunerile ar trebui să vină atât din partea elevilor cât și a profesorilor, să se 

completeze reciproc; 

 Părinților ar trebui să li se permită să propună activități; 

 Activitățile ar trebui aprobate de Consiliul de Administrare a școlii; 

 În lipsa unei direcții clare a programului Școala Altfel, a crescut focusul pe 

operațional și birocrație – „Mi se pare ca toți actorii implicați ar trebui să cunoască 

viziunea, interesantă mi se pare viziunea Fundației Noi Orizonturi care se 

concentrează pe rezultate pe termen lung. Rolul Școlii Altfel este să schimbe 

încetul cu încetul practica de zi cu zi a profesorilor.” 

 Participarea la activități ar trebui să fie decizia fiecărui elev; 

 Îmbunătățire la nivelul formulării: “ elevii să poată alege activitățile la care să 

participe în funcție de interesele individuale, avȃnd posibilitatea să se agreeze la 

nivel școlar, nu la nivel de clasă”. 

 O îmbunătățire la nivelul formulării: Fiecare profesor este responsabil să 

proiecteze, contracteze (deoarece le aduce din afara școlii), deruleze și evalueze 

activități inovatoare; 

 În ghidul de bune practici să existe o anumită “obligativitate” a  implicării 

profesorilor, pentru că rata de implicare a profesorilor să crească și să nu existe 

discriminare. 

 E foarte important să fie informați profesorii legat de vziunea Școlii Alfel; 
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 “Activități de învățare centrate pe elev (…) cunoscute ca și non-formale” este greșit 

formulat, deoarece toate activitățile sunt centrate pe elev, conform misiunii 

programului Școala Altfel;  

 Ar trebui schimbat focusul de pe transdisciplinaritate pe interdisciplinaritate, e 

mai practic și mai corect; 

 Accentul pe  inovație trebuie pus cu circumspecție, mai important decât criteriul 

inovației este cel al relevanței; 

 E important să se reducă datele colectate de Inspectoratele Școlare Județene la cele 

care vor fi folosite mai departe; 

 Să se realizeze o metodologie despre cum se raportează Școala Altfel (formulare 

standardizate cu ce se cere) și să fie încărcată pe platformă, pentru o mai mare 

accesibilitate. 

 Ar trebui să găsim o formă de recompensare a elevilor în această săptămână; 

 Documentul nu conține propuneri privind absențele, e o problemă rămasă 

nerezolvată, unde și după ce criterii se pun absențe elevilor, o soluție ar putea fi să 

introducem în catalog rubrica implicării elevului în propria-i educație; 

 Documentului îi lipsesc propuneri cu privire  la evaluare, această problemă rămâne 

nerezolvată, e nevoie de o formă simplă de evaluare a rezultatelor elevilor în 

săptămâna respectivă; 

 Să se creeze în programul Școala Altfel “o zi pentru profesori”. 

Secțiunea 2 – Finanțare și parteneriate strategice 

 Includerea în aceste parteneriate a unor structuri asociative precum Uniunea 

Primarilor, Uniunea Consiliilor Județene etc.; 

 Includerea unei completări  “Asigurarea  accesului gratuit (…) în condițiile în care 

Săptămȃna Altfel este organizată în oricare altă perioadă decȃt cea tradițională”; 

  „Nu mi se pare ok ca profesorul să caute parteneri, Ministerul Educației ar trebui 

să vină cu oferte dar și Ministerul Transportului deoarece majoritatea activităților 

presupun deplasări. Există cazuri în care elevii nu am bani pentru transport iar 

profesorul este nevoit să finanțeze el însuși aceste transporturi.”; 

 Consiliul local ar trebui să asigure finanțări pentru vizite la muzee; 

 Activitățile din săptămâna Școala Altfel pot fi finanțate și de primării. 

Secțiunea 3 – Promovare și Formare  
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 Formarea profesorilor este un punct cheie pentru a avea activități de calitate în 

săptămâna Școala Altfel; 

 Pentru competiția activităților educative din Școala Altfel ar trebui să fie folosite 

criterii non-ierarhice; 

 Ar ajuta dacă pe portal ar putea să se înscrie și companii care să doneze materiale 

pentru școlile din comunități dezavantajate; 

 Să se creeze training-uri pe educație non-formală pentru factorii decizionali pe 

Școala Altfel, iar grupul țintă va fi : inspectori, directori, metodiști ș.a.m.d. 

Cursurile vor fi ținute în parteneriat  cu specialiști pe educație non-formală 

(inclusiv ONG-urile). Astfel, și inspectorii își vor schimba practile și în plus vor 

deveni ei înşiși modele de bune practici. 

Nr Participanţi Organizaţie Funcţia 

1 Cuciureanu Cristina 

Gheorghe 

Asociația Tineri de succes Vicepreședinte 

2 Chiru Elena ECDL România Director Programe 

Educaţionale 

3 Mariana Violeta 

Ciobanu 

Şcoala Europeană Bucureşti Profesor 

4 Cătălin Movileanu CM Education Training Formator 

5 Onica Monica Iuliana Colegiul Naţional "Spiru 

Haret" Bucureşti 

Profesor 

6 Brezniceanu Ana-

Maria 

Şcoala Montessori Bucureşti Fondator/director 

7 Stănescu Sorana Decat O Revistă Jurnalist 

8 Vişoianu Daniela Coaliţia pentru Educaţie Expert  

9 Ghiniţă Elena Şcoala Gimnazială Nr. 80, 

Bucureşti 

Contabil 

10 Maria Morar Acasa la Hundorf  Preşedinte 

11 Aura Tufeanu Şcoala Europeană Bucureşti Profesor 

12 Lazăr Cătălin DJST Covasna Consilier Tineret 

13 Taşica Luminita Institutul de Stiinte ale 

Educatiei 

Cercetator Ştiinţific 

14 Chendea Cătălina Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice 

Inspector de specialitate 
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15 Bârlean Angela Liceul Tehnologic "Sfântul 

Pantelimon" Bucureşti 

Profesor diriginte 

16 Raluca Iacob Asociația "MetruCub" Preşedinte 

17 Cătălina Murariu "World Wide Fund for 

Nature" România 

Coordonator Educativ 

18 Dumitrache Victor Junior Achievement România Program Manager 

19 Cojocaru Lucia Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă "ViitorPlus" 

Manager Program 

20 Hmelniţchi Irina Şcoala Gimnazială Geaca, 

jud. Cluj 

Profesor Limba şi literatura 

română 

21 Ana Răducanu RestartEdu Coordonator 

22 Bandrabur Isabel Şcoala Gimnazială Nr. 194 Profesor  

23 Pălăduş Ana-Maria Reper21  Vicepreşedinte 

24 Oana Moşoiu Universitatea Bucuresti Asistent Universitar Dr. 

25 Raluca Petrescu ARDOR Trainer 

26 Gospodariu Andreea Asociaţia "Iniţiativa Pentru 

Fericire" 

Project Manager 

27 Geabău Marilena Şcoala Gimnazială  Specială 

nr.4, 

Asociaţia de părinţi ,"Şcoala 

copiilor şi a părinţilor," 

Profesor/Psihopedagog 

28 Baba Roxana Diana Şcoala Gimnazială  Specială  

"Sf. Nicolae", Bucureşti 

Profesor psihopedagogie 

specială 

29 Pîrleci Doina Cristina Şcoala Gimnazială  Specială  

"Sf. Nicolae", Bucureşti 

Profesor 

30 Diana Certan Organizatia Umanitara 

"Concordia" 

Director executiv 

 

Timișoara, 13 ianuarie 2016, 14 persoane 

Secțiunea 1 – Legislație și metodologie 

 E esenţial ca toți factorii din sistem: profesor, inspectori, metodiști etc. să acorde 

acestei săptămâni o importanță mai mare  
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 „Aș vrea ca adevăratul scop al Ministerului Învățământului din România să fie 

introducerea metodelor non-formale”; 

 Focalizarea programului „Școala Altfel” numai pe compentența  „a învăța să înveți” 

este limitativă, elevii au nevoie să-și dezvolte mai multe competențe pe care apoi 

să le folosească în restul anului școlar; 

 Focalizarea programului „Școala Altfel” numai pe compentența  „a învăța să înveți” 

este benefică, urmărind-o, elevii își vor dezolta toate celelalte competențe; 

 „o problemă  este că noi încercăm să rezolvăm ceva într-o săptămână și nu pe tot 

parcursul școlii. Eu m-am format la școala Shakespeare într-un altfel de 

învățământ, unde am învățat să gândim, să transmitem, de exemplu, în aceeași oră 

20 de emotii diferite sau aceleași emoții în 20 de feluri diferite. Nu ai cum să 

dezvolți o abilitate nouă în 5 zile!”; 

 „Cred că săptămâna Școala Altfel a apărut ca să ieșim din tipare, dar acum vrem să 

facem ca totul să fie Școala Altfel. Educația per ansamblu nu e bine să fie altfel! 

Vreau în Școala Altfel să învețe jucându-se, restul să se facă sistematic, să nu se 

ducă învățământul în derizoriu!”; 

 Autonomia școlii în alegerea perioadei ar afecta negativ părinții cu mai mulți 

copiii; 

 „În străinătate, elevii stau uneori lângă muncitori, în Școala Altfel, multe 

firme/fabrici nu ajută pentru că e o nebunie prea mare”; 

 Școala Altfel oferă posibilitatea profesorilor să se conecteze afectiv cu elevii lor, să 

afle care sunt interesele și părerile lor; 

 „Copilul se bucură, am remarcat dorința, energia de a face altceva. Școala Altfel 

este acea săptămână în care te bucuri că faci ceva ce nu faci în restul anului școlar. 

Acum nu ne aplecăm asupra cunoștințelor. Ar trebui să fie o săptămână cu 

activități care te bucură și nu le poți uita. O săptămână e prea puțin să dezvolți 

celelalte calități psihice”; 

 Există școli în care nu se întâmplă nimic în Școala Altfel, lipsesc și consecințele 

negative pentru cei care fac asta; 

 Implicarea părinților este necesară, aceștia pot facilita activități la școala/ pot 

media legătura cu instituții/agențe economici cu care pot lucra elevii; 

Secțiunea 2 – Finanțare și parteneriate 
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 E necesar un parteneriat cu Ministerul Transporturilor conform căruia în 

săptămâna Școala Altfel, să putem călători gratuit cu mijloacele de transport în 

comun; 

 Concursul de finanțare nu este o soluție bună, în școli nu există persoane 

capabile/dispuse să scrie proiecte; 

 În școlile din mediul rural este dificil să se organizeze excursii/activități care 

presupun costuri ridicate; 

Secțiunea 3 – Promovare și formare 

 „Formarea profesorilor ar însemna a-i învăța să îi convingă pe copiii să facă ceva 

fără a le impune, de a-i provoca pe copii, să fie curioși, de a face proiecte. Profesorii 

trebuie să dechidă uși pe care intră elevii în funcție de interesele lor”; 

 E nevoie de o platformă care să fie o sursă de inspirație, citind activitățile 

implementate de alți profesori, pot fi create altele, adaptate; 

 Nr. 

Crt. 
Participanţi Organizaţia Funcţia 

1 Mihaela Negrea Iniţiativă în Educaţie Voluntar 

2 Murariu Manuela Asociaţia "Babel Education" Preşedinte 

3 Guţu Constantin Colegiul Naţional de Artă " I. Vidu" Învăţător 

4 Bran Camelia Nadia Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad Lect. Univ. Dr. 

5 Sturzu Adina- Ioana Liceul "Waldorf" Timişoara Profesor 

6 Marcu Daniela 

Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" 

Timişoara Profesor 

7 Dan Piroi AMA SRL Director Executiv 

8 Monica Diaconu Asociaţia Babel Education Voluntar 

9 Petrut Calin   Student 

10 Florina Rosiu   Voluntar 

11 Cornel Punga   Voluntar 

12 Ioana Varposu Asociaţia Şcoala Mamei Preşedinte 

13 Dan Bugariu Asociaţia Smart City Preşedinte 

14 Razvan Golopenta   Părinte 

 

B. Chestionar online  
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114 persoane din 30 de judeţe ale ţării au răspuns chestionarului online: Argeş, 

Bacău, Bihor, Bistriţa- Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, 

Constanţa, Dolj, Covasna, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Neamţ, 

Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. 61% dintre 

respondenți provin din mediul rural, 39% din respondenți provin din mediul urban. 

 

Principalele categorii de respondenţi ai chestionarului: 94% profesori, consilieri 

educativi, metodişti, 2% Inspectori Şcolari, 2% Directori de şcoli şi 2% Companii.  

 

61% 

39% 

Proporţia respondenţilor 

Urban

Rural

94% 

2% 
2% 

2% 

Categorii de respondenţi 

Profesori

Directori

ISJ

Companii
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Intrebarea 1: Credeți că propunerile din categoria "Legislație și Metodologie" vor 

contribui la obținerea unor rezultate mai bune în Școala Altfel?  

 

 Sunt convinsă, pentru că un cadru legislativ duce la responsabilizarea persoanelor 

implicate, iar o metodologie ar reglementa derularea acestor activități cu caracter 

nonformal într-un cadru formal. Altfel spus, regulile și programul bine stabilit 

metodologic ar ''face'' lumină pentru toate activitățile haotic desfășurate până 

acum cu prilejul acestor activități nonformale, pe care formalii fie nu știu cum să le 

desfășoare, fie consideră că e o minivacanță înaintea sărbătorilor pascale! 

 Da, desigur, dar asta numai dacă la elaborarea legilor participă oameni cu 

experiență la catedră, care știu  și cunosc realitatea!; 

 Da, atunci când există o legislație și o metodologie bine puse la punct, fără 

ambiguități, care să clarifice toate situațiile cu care ne-am putea confrunta 

înseamnă primul pas pentru o activitate reușită.; 

 Ceea ce am citit, aici, la categoriile menționate, m-a încântat peste măsură. De 

mult așteptam să existe cineva care să analizeze și să surprindă, sincer si corect, 

toate problemele noastre. Ne-am simțit de-a dreptul jigniți de către minister care a 

spus că este o săptămână de vacanță. Fiind o școală mică, cu 50% elevi proveniți de 

la o casă de copii, ne pregătim cu două luni înainte pentru programe și în 

săptămâna aceea numai entuziasmul copiilor ne susține de la o cădere psihică. 

Cred în rezultate mai bune. 
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 Cu siguranță, unele dintre propunerile la acest capitol se recomandă a fi adoptate 

sau îmbunătățite urgent (de exemplu, alegerea unor perioade pentru Școala Altfel 

diferite de la o școală la alta, în funcție de propriile nevoi). 

 Da, pentru că totul este simplu și detaliat în același timp! Nu mai există partea de 

"haos ordonat" cum e în actuala metodologie, care a rămas aceeași de la începutul 

programului "Școala altfel"! 

 Da, deoarece sunt stabilite clar obiectivele de urmărit și scopul Scolii Altfel. 

 Nu sunt de acord cu prima propunere și anume ca programul Școala Altfel (SA) să 

facă parte din educația formală. Consider că activitățile pe care cadrele didactice le 

desfășoară în această perioadă se încadrează mai bine la educația nonformală.  

 Da. Posibilitatea de a alege perioada de desfășurare de către fiecare instituție în 

parte este foarte importantă. În primul rând luna aprilie, cel puțin în zona de 

munte, este foarte capricioasă din punct de vedere meteorologic, s-a întâmplat des 

să nu putem desfășura activitățile propuse din această cauză. În al doilea rând 

plasarea înaintea vacanței nu este potrivită, dă senzația unei vacanțe prelungite. 

 Da, deoarece oferă coerență activităților. 

 Acordarea permisiunii tuturor unităților școlare să aleagă perioada de organizare 

este o propunere foarte bună întrucât oferă autonomie unității școlare și lasă 

posibilitatea ca aceste activități să se poată face în perioada care este considerată 

optimă de către elevi, profesori, părinți. 

 Da, în special propunerea prin care este necesară clarificarea faptului că Școala 

Altfel să fie centrată  pe dezvoltarea competențelor civice ale elevilor. De asemenea 

ar fi benefică acordarea permisiunii tuturor unităților școlare să aleagă perioada de 

organizare a programului Școala Altfel. 

 Implicarea elevilor în „altfel de lecții”, ca de exemplu: lecțiile-vizită la muzeu, la 

bibliotecă, în natură, desfășurate în afara spațiului clasei, îi degrevează pe aceștia 

de orice inhibiții, dezvoltă motivația învățării, sub aspectul ei intrinsec, grăbesc 

achizițiile cognitive, stimulează dorința față de cunoaștere dar și dorința de succes, 

de afirmare personală, dezvoltă trăiri pozitive față de actul învățării, contribuind 

astfel la optimizarea comunicării. Varietatea activităților extracurriculare, ca: 

drumețiile, excursiile, taberele, serbările, parteneriatele educaționale impun 

rezolvarea unor sarcini inedite. Elevii nu le pot rezolva decât prin cooperare. 

Astfel, reușesc să depășească barierele personale sub influența pozitivă a 

colectivității, fiecare elev găsind un sprijin în colegul de clasă. Experimentul 

psihopedagogic derulat pe parcursul a doi ani școlari a demonstrat faptul că, 

activitățile extracurriculare organizate consecvent, cu scop bine definit și în 
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concordanță cu programele școlare sunt în măsură să dezvolte motivația în 

învățare, să dezvolte abilități de interacțiune socială, optimizând în acest fel 

comunicarea didactică. Mi-am permis sa citez din lucrarea personală de licentă 

„Optimizarea comunicării didactice prin activitățile extracurriculare la ciclul 

primar”. Activitățile enumerate in ultimul experiment au fost aplicate cu 

consecvență tuturor generațiilor de elevi pe parcursul a 30 de ani! Pentru ultimii 

doi ani am aplicat teste sociometrice și chestionare care au pus în evidență 

creșterea morivației intrinseci pentru actul învățării. Concluzia personală este că, 

Școala Altfel” NU trebuie să fie ingrădită de o perioadă calendaristică, ci trebuie 

abordată pe tot parcursul anului școlar atunci când activitatea nonformală se 

impune ca și completare la cea formală! 

 Da, deoarece, în condițiile în care nu există precizări clare ale statutului SA, 

această săptămână ar continua să fie considerată  una de (pre)vacanță.  Activitățile 

educative desfășurate în această perioadă necesită nu doar monitorizare și 

evaluare, ci, mai ales, corelare cu  activitatea educativă formală, activitățile 

educative desfășurate în SA  ar  trebui să constituie un portofoliu de bune practici, 

aplicabil nu doar în acea perioadă, ci pe tot parcursul anului școlar. De asemenea, 

competențele dobândite de elevi în SA ar trebui fructificate în activitățile de la 

clasă. În asigurarea succesului acestei SA trebuie să se implice toți beneficiarii 

educației, elevi, părinți, profesori, SA putând deveni  astfel cadrul propice de 

stabilire a unei bune comunicări elev – părinte – profesor, în atingerea aceluiași  

scop: oferirea unei educații complete, activ-participativă a elevilor, în vederea unei 

integrări reale în societate.  Documentele de raportare a activităților desfășurate 

(documentele cerute de inspectorate) ar trebui să fie astfel întocmite, încât să 

reflecte impactul real asupra beneficiarilor și, în același timp, să poată fi utilizate 

ca bază de date deschisă, ca sursă de inspirație, ca punct de pornire, în 

desfășurarea unor alte activități educative. 

 Mi se pare foarte bună responsabilizarea și implicarea Consiliului elevilor și 

Comitetelor de părinți în luarea deciziilor privind selectarea/alegerea și stabilirea 

activităților. Sunt de acord cu propunerea ca școlile să poată opta pentru o 

perioadă  proprie în care să desfășoare activitățile. Consider că este foarte 

important să creștem motivația de învățare a elevilor și dezoltarea competenței de 

a învăța să înveți. 

 DA, prin integrarea activităților de învățare inovatoare pe tot parcursul anului 

școlar, prin responsabilizarea elevilor pentru propria învățare și libertatea oferită 

unităților școlare în privința perioadei de desfășurare a acestui program. 
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 Aceste propuneri vor contribui la obținerea unor mai bune rezultate doar în 

măsura în care școlile inspectoratele școlare și instituțiile școlare  vor acorda 

atenția cuvenită nevoilor elevilor și nu colectării de documente și informații. 

 Da, va stimula experimentarea activităților ,,altfel'' și va permite exercitarea unui 

grad ridicat de autonomie atât a cadrului didactic cât și a elevului, la aceasta 

contribuind și permisiunea  alegerii perioadei de desfășurare, precum și colectarea 

de informații și documente minime de către Inspectoratele școlare. 

Intrebarea 2: Credeți că propunerile din categoria "Parteneriate strategice" vor 

contribui la obținerea unor rezultate mai bune în Școala Altfel? 

 

 Parteneriatele strategice sunt cele care îi propulsează pe elevi în realitate, având 

posibilitatea de a se confrunta cu realitățile sociale și economice. 

 Dacă aceste parteneriate vor exista faptic (nu pe hârtie) și vor fi implementate de 

oameni capabili, cu dăruire și vocație. 

 Parteneriatele strategice trebuie să existe pentru asigurarea cadrului legal și pentru 

reglementarea responsabilităților ce revin fiecărei părți pentru inițierea și 

derularea acestor activități în deplină siguranță! Să nu uităm și de autoritățile 

publice locale - și ministerul lor de resort ar trebui să fie menționat pe lista 

partenerilor strategici, inclusiv prin obligarea decontării cheltuielilor ocazionate de 

derularea activităților școlii altfel! 

 Absolut, conform vechiului proverb românesc: "Unde-s doi puterea creşte", unde-s 

mai mulţi, cu intenţii bune, sincere, rezultatele nu pot fi altfel! 



 

27   

   

 Da, pentru că parteneriatele facilitează informarea, cooperarea dintre toți cei 

implicați în program și accesul cât mai multor copii la activități diverse, de calitate. 

 Nu. Școala Altfel poate fi îmbunătățită într-un singur fel: organizarea de tabere de 

7 zile, pentru toți elevii, unde vor aprofunda teme din curriculumul obligatoriu (cu 

tematică unică pe țară, de exemplu, elevii din clasa a VII-a vor studia structura 

conglomeratelor din albiile unor mări dispărute, cei din clasa I vor studia florile de 

munte medicinale) refăcând astfel omogenizarea spirituală a națiunii, omogenizare 

distrusă prin existența manualelor alternative. 

 Mi se pare cel mai important aspect deoarece în acest fel se sprijină cu adevărat 

accesul copiilor la valorile culturale. Câştigul este şi al instituţiilor respective  

pentru că şi-ar realiza menirea dar ar avea parte şi de venituri consistente din 

partea statului. 

 Da, cu condiţia să fie capacitaţi oamenii care vor să facă ceva. Mă tem de 

indolenţă, din ceea ce am observat. Pentru mulţi e o altă sarcină care nu are rost, 

iar pentru elevi prilej de vacanţă. 

 Desigur că parteneriatele sunt necesare, dar nu într-o perioadă impusă 

calendaristic. De exemplu, am incheiat parteneriate cu Cluburi sportive și am 

organizat tabere de schi (în cursul anului școlar) sau cursuri de înot, beneficiind de 

profesori instructori de specialitate. In afara orelor de antrenament specific am 

planificat un orar special pentru continuarea programelor școlare la celelalte 

materii. 

 Categoric, DA! Sunt școli cu buget mic și care nu își permiteau realizarea unor 

activități ''altfel" așa cum și-ar dori fără sprijinul autorităților. 

 Partea financiară este o problemă spinoasă, în sensul în care e voie sau nu e voie să 

cerem sprijinul financiar al părinților pentru desfășurarea activităților. De aceea 

cred că implicarea mai activă și gratuită a altor instituții pare fi binevenită. In 

niciun caz să nu devină Școala Altfel o ocazie de profit pentru anumite societăți 

comerciale. 

 Parteneriatele cu alte  instituții  ar  duce  la  micșorarea  cheltuielilor.   

 Experiența anilor trecuți ne-au arătat că activitățile desfășurate în parteneriat cu 

diferite instituții, organizații, ONG-uri au fost cele mai apreciate de elevii noștrii, 

fie că s-au desfășurat în spațiul școlii, sau în afara lui. Foarte oportună mi se pare și 

asigurarea accesului gratuit la instituțiile din subordinea Ministerului Culturii, în 

special pentru elevii care provin din medii defavorizate. 

 Da. Totuși, ar putea apărea două inconveniențe:  
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o partenerii din anumite instituții nu sunt formați pentru a putea vorbi/stârni 

interesul elevilor; 

o instituțiile de cultură sunt susținute insuficient din punct de vedere 

financiar; în afara programului din „Săptămâna Altfel” sau a programului de 

tip „Noaptea muzeelor”, sunt frecventate arareori; a se cere gratuitate 

presupune a suporta altcineva cheltuielile (adică, tot contribuabilii la 

bugetul de stat/local); dacă se urmăresc anumite competențe de educație 

civică, mesajul gratuității ar fi „nu da niciun ban pe cultură!” 

 ar fi ideală organizarea unor expoziții itinerante pentru școlile din mediul rural, iar 

ministerele/administrațiile locale să aloce fonduri  

Intrebarea 3: Credeți că propunerile din categoria "Finanțare" vor contribui la 

obținerea unor rezultate mai bune în Școala Altfel? 

 

 

 Principalii finanţatori ai programului Şcoala Altfel sunt în acest moment părinţii. 

Sunt situaţii în care unii copii, datorită veniturilor părinţilor, îşi permit să meargă 

în excursii în străinătate în timp ce alţii abia îşi permit să achite intrarea la 

muzeele din ţară. 

 Foarte necesar. Părinţii motivează că se cheltuiesc mai mulţi bani pe perioada 

''Şcoala altfel'' şi de aceea trebuie să-i ţină pe copii acasă. 

 Da. Orice îmbunătățire a resurselor materiale (împreuna cu cele umane) 

îmbogățesc posibilitățile efectuării unui proces educativ de calitate. 
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 Copiii vor avea posibilitatea să viziteze diverse locații, mai ales cei din mediul 

rural, unde posibilitățile sunt reduse. 

 Fără parte financiară corespunzătoare, îndestulătoare, în acord cu obiectivele 

propuse, nu putem vorbi de formări de competenţă, indiferent de nivelul de 

învăţământ. 

 Exclus! In acest moment majoritatea unităților din mediul rural au deficit bugetar, 

abia își acoperă cheltuielile pentru strictul necesar. Trebuie găsită o altă soluție! 

 Doar dacă vor fi capabili să finanțeze tabere pentru cei 1800000 elevi. Dar cum nu 

suntem în Finlanda, ar trebui renunțat la proiect, și cedarea săptămânii orelor de 

predare. 

 Parțial, sunt bune programele de la JA Romania. 

 Orice activitate presupune niște costuri, în mediul rural susținerea din partea 

părinților este foarte mică, de aceea cadrul didactic trebuie să caute sponsori sau să 

dea din bugetul propriu. Cazul cel mai fericit este atunci când în școală există o 

colaborare cu o FUNDAȚIE care susține și sponsorizează unele activități. 

 Mi se pare o propunere realistă să existe un cost per elev raportat la organizarea 

activităților în cadrul acestui program. Existența unui buget cu siguranță va facilita 

desfășurarea unor activități practice care să atingă obiectivele propuse. 

 În principiu, da (deși nu este clar cine va face analiza economică, cine va gestiona 

organizarea de concursuri naționale pentru finanțare). În plus, aceste propuneri 

vor aduce - din nou - „hârțogării” care trebuie concepute, realizate de școală, nu de 

oameni avizați în domeniu. 

 Consider că ar trebui alocate fiecărei școli fonduri destinate derulării programului 

Școala Altfel, fonduri care să acopere costurile elevilor din această săptămână 

(pentru că învățământul este gratuit), dar și să finanțeze programele pe care 

cadrele didactice trebuie să le parcurgă pentru a derula anumite activități (de 

exemplu cursul de Prim ajutor, fără de care nu se poate pleca în excursie, dar care 

de ani de zile este acoperit de profeori din propriul buzunar). 

Intrebarea 4: Credeți că propunerile din categoria "Comunicare și promovare" vor 

contribui la obținerea unor rezultate mai bune în Școala Altfel? 
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 E bine să încurajăm schimbul de bune practici, dar nu în sensul competitiv. 

Accesul la platformă ar oferi posibilitatea creării unui ghid de bune practici. 

 Este esențial să existe o bază de date online cu toate activitățile propuse (mai ales 

pentru promovare și diseminare, ca exemple de bune practici, nu neapărat sub 

formă de competiție, poate doar like-uri), dar nu așa cum arată în prezent. Asadar, 

nu menționați în propunere o adresă web exactă: ea poate varia. In plus se pot 

propune și alte variante: campanii prin școli, anunțuri, articole/promo-uri ăn 

mass-media etc. 

 Inevitabil! De multe ori, proiecte foarte bune ramân anonime din cauza lipsei unei 

promovări bine făcute!  

 Nu cred că este nevoie de competiție ci de multiplicarea exemplelor de bună 

practică. 

 Da, dar cu multă precauţie pentru protejarea datelor personale! Discutăm totuşi de 

elevi! 

 Competiția înseamnă spirit de echipă și te ajută să-ți depășești limitele, de aceea 

consider că nu trebuie să renunțăm la competiția de proiecte „O activitate de 

succes în Săptămâna Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, care este pozitivă și 

constructivă, reprezentând în fond exemple de bună practică. 

 La competiţia celor mai bune 10 activităţi nu ar trebui să renunţăm, dar să nu mai 

conteze numărul de voturi, pentru că aşa şcolile mici sau judeţele mici nu au nicio 

şansă şi nu mai participă la acest concurs.  
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 DA! Toți așteptăm să vedem rodul muncii noastre, iar schimbul de idei cu alte 

instituții, ar fi ideal. 

 Este bună ideea de renunțare la concursul cea mai bună activitate deoarece școlile 

nu au aceeași dotare materială, același nivel al capacităților intelectuale ale elevilor 

și aceași capacitate financiară. O școală mică din mediul rural nu poate să 

organizeze același tip de activități cu un liceu de renume din București. 

 Da. Competiţia nu mi se pare a fi foarte relevantă. Sunt proiecte deosebite în şcoli, 

despre care nu se ştie nimic. Bineînţeles că este foarte important să avem cât mai 

multe exemple pozitive. 

 Nu, pentru că sunt propuneri de conjunctură („hai să salvăm ceea ce nu are rost să 

salvăm”). 

 Da, cred că propunerile din categoria „Comunicare și promovare” vor contribui la 

rezultate mai bune în Școala Altfel. Practica școlară a demonstrat că nu competiția, 

ci colaborarea și cooperarea stimulează învățarea. 

 Renunțarea la competiția „O activitate de succes în Săptămâna Altfel" și înlocuirea 

ei cu postări pe platforma menționată ar fi mult mai benefică deoarece platforma 

ar oferi tuturor celor interesați exemple de bună practică. 

 Total de acord: în loc de o creștere a factorului competitiv (activitatea de succes 

poate fi excepțională, dar doar „pe hârtie”), se creează o bază de date prin postarea 

pe platfomă și se simte valorizat fiecare participant prin vizibilitate. 

 Cred că nu ar trebui să se renunțe la competiția „O activitate de succes...”, ci 

dimpotrivă, competiția să beneficieze de sponsorizări serioase, astfel încât 

proiectul care câștigă să beneficieze de sprijin financiar pentru a-și putea dezvolta 

în anul următor ideile și să continue implementarea la un nivel mai profund 

(evident cu justificarea finanțării). 

Intrebarea 5: Credeți că propunerile din categoria "Formarea colectivului unităților 

școlare" vor contribui la obținerea unor rezultate mai bune în Școala Altfel? 
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 Cheia succesului în orice activitate din procesul educativ este formarea echipei. 

Este cei drept și cel mai greu lucru de realizat, dar numai așa orice proiect este 

asigurat de un rezultat pozitiv. Echipa elev, profesor, părinți este cea mai 

importantă celulă a oricărei instituții de învățământ. 

 Da, formarea cadrelor didactice și sprijinirea acestora reprezintă un punct 

important pentru realizarea unor „reale” activități de educație nonformală. 

 In condițiile în care există o fișă de evaluare a cadrelor didactice care nu specifică 

clar care sunt activitățile nonformale punctate și multitudinea de hârtii primează 

(nu activitățile în sine), formarea se va realiza tot "formal" pe hârtie, până în 

momentul în care va exista o evaluare reală și concretă la fața locului (pe cadre 

didactice, nu doar consilieri). 

 Dar aceste formări există, cel puțin la nivel teoretic și scriptic. 

 Al doilea enunț mi se pare prea general și imposibil de evaluat: "Ghidarea echipei 

manageriale a școlii să identifice nevoile de formare ale cadrelor didactice, în 

vederea atingerii rezultatelor programului Școala Altfel". 

 Da! Majoritatea dascălilor lucrează individual, după "ureche". Fiecare face ce a 

înțeles! Si mai trist, mulți nici măcar nu studiază metodologia! Astfel formarea 

colectivului de dascăli este prioritară! 

 Da. În prezent cadrele didactice sunt preocupate să gândească activități care să le 

acopere cele 18 ore din norma didactică și mai puțin activități care să vină în 

întâmpinarea intereselor sau nevoilor de învățare ale elevilor. De asemenea, până 

acum profesorii nu au beneficiat de sesiuni de informare și de formare cu privire la 
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scopul, obiectivele și rezultatele acestui program. În fiecare an, se studiază Anexa 

la Ordinul MECS privind Programul Școala altfel și se încearcă respectarea 

prevederilor așa cum au fost ele înțelese. 

 Cred că da. Totul depinde de creativitate profesorului și de capacitățile sale de 

colaborare cu partenerii de echipă. 

 Dacă nu e formal, încă o comisie, trebuie identificași dascălii cu vocație, cu 

experiență în derularea proiectelor și care pot aborda învățarea experiențială, care 

cultivă parteneriatele, care colaborează cu instituțiile de învățământ nonformal, 

palate și cluburi ale copiilor care au experienta uriasa in educatia nonformala 

 Evident! Există cadre didactice care și-au luat „concediu" în această săptămână!!!! 

Consider că e vina inspectoratelor care trag la răspundere DOAR consilierii 

educativi! Calendarul activităților este întocmit și implementat în unitate de către 

consilierul educativ, în proporție de 70%. Profesorii suplinitori nu se implică, cei 

care nu sunt diriginți se consideră liberi, profesorii care predau discipline la secția 

real se scuză invocând lipsa de imaginație, părinților li se pare pierdere de timp și 

lista poate continua. Comunitatea locală probabil că e trecută în glumă pe lista 

dumneavoastră, ei fiind principalii factori de stres și indisciplină. „Pe vremea lor", 

la cele 4 clase terminate, „nu exista așa ceva! Cartea e carte, nu plătim să ne 

jucăm!". Sunt convinsă că altfel stau lucrurile în mediul urban dar ar trebui ca tot 

ceea ce propuneți/decideți să se bazeze în primul rând pe un studiu făcut în școlile 

din mediul rural. 

 Da, pentru că dacă colectivul unității școlare este pregătit pentru educația 

nonformală, atunci motivația beneficiarilor educației crește, deci și eficiența 

programului. 

 Nu. Nici nu trebuie să participe toți profesorii, doar cei naivi și cei implicați politic, 

pentru că acest program este unul politic în care doar cei naivi mai pot descoperi 

valențe educative. 

 Colectivele şcolare nu mai sunt sudate la nivel de clasă. Individualismul, egoismul 

sunt la rang de lege, de la ciclul primar. Educaţia părinţilor e necesară, în primul 

rând. 

 Categoric, da, întrucât conceptul de educație nonformală este, fie necunoscut, fie 

greșit înțeles, de către elevi, profesori și părinți. 

 Sunt absolut necesare aceste schimburi de bune practici, deoarece în județul 

Giurgiu ele se realizează și ne-au fost deosebit de utile.  

 Facilitarea schimburilor de experiență  în cadrul cafenelelor publice, spațiilor 

deschise - open space -, seminariilor, meselor rotunde, crearea unei platforme 
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electronice de tipul nonformalii.ro ar putea duce la soluționarea problemelor 

legate de acest program. 

 Posibil,cu condiţia ca documentaţia cerută în acest scop să nu fie excesivă 

 In fiecare an de derulare a programului a existat în școli o comisie de monitorizare 

a activităților desfășurate, dar facilitarea unor schimburi de experiență cu alte 

cadre didactice ar putea contribui la obținerea unor rezultate mai bune. 

 Da, e necesară etapa de reflecție prin dialogul celor implicați, nu prin rapoarte 

formale scrise și obligatoriu predate la o anumită dată (chiar în ziua cu activitatea 

sau înainte!!!). Cât despre nevoia de formare a cadrelor didactice, propunerea ar 

putea fi tocmai realizarea unor seminarii/cursuri în Săptămâna Altfel, activități la 

care să participe profesori și elevi. Altfel, profesorii se vor trezi cu obligativitatea de 

a participa la alte cursuri în timpul lor liber, cursuri chiar plătite, ținute de 

formatori care teoretizează anumite concepte și atât.  

 Formarea colectivului unităților școlare cred că este aspectul cel mai important, 

întrucât, atunci când s-a început implementarea acestui program, cadrele didactice 

au considerat că este exclusiv responsabilitatea consilierului educativ să caute 

instituții partenere, sponsorizări, trasee de excursii etc. și eventual al diriginților. 

Pentru celelalte cadre didactice a fost o saptămână de vacanță. 

Intrebarea 6: Considerați că unele dintre propunerile acestui demers vor contribui mai 

multe decât altele la îmbunătățirea programului Școala Altfel? 
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 Consider că niște echipe bine instruite și cunoscătoare în domeniu, ar putea 

"interveni" măcar în anumite comunități școlare pentru a mai „înviora” educația 

nonformală și atunci acest demers va fi real. 

 Nu știu. Toate propunerile sunt pertinente și pot avea efecte pozitive. Cred totuși 

că unele pot avea efecte imediate, iar altele în timp. De exemplu, adoptarea unei 

metodologii cadru, posibilitatea de a alege perioada de organizare, ajustarea 

costului standard per elev, încheierea unor parteneriate strategice, organizarea 

unor cursuri de formare pentru cadrele didactice, ar avea efecte imediate în 

îmbunătățirea  programului. Responsabilizarea părinților, elevilor și a unor cadre 

didactice în eficientizarea programului se va realiza treptat. 

 Consider că capitolul finanțare și cel de promovare sunt foarte importante. In 

primul rând printr-o bună promovare a acestor activități realizate cu elevii putem 

atrage sponsori, firme care să susțină activitățile nonformale. 

 Prin categoria finanțare putem  avea fonduri ce vor fi folosite în îmbunătățirea 

activităților cu tinerii. 

 Da! Trebuie să existe o metodologie, clară, eventual un model de planificare a 

acestei săptămâni. Trebuie neapărat să se sublinieze obligativitatea participării 

active la aceste activități, în primul rând pentru profesori!  

 Propunerile prezentate sunt în mod evident fără aplicabilitate practică eficientă.  

 Demersul e bun, nu cred până nu văd. 

 Finanțarea programului, implicarea comitetelor de părinți, încheierea de 

parteneriate interinstituționale; 

 Sper şi mă bucur că mai există oameni care vor să mişte lucrurile, dar, eu, după 30 

de ani de activitate, mi-am cam pierdut elanul. 

 Inițierea unor concursuri naționale de finanțare și renunțarea la competiția de 

proiecte „O activitate de succes în Săptămâna Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!”; 

 Accesul elevilor, indiferent de poziția socio-economică a școlii! 

 Da. Formarea colectivului este cea mai importantă. 

 Sperăm, prezentil mod de organizare a săptămânii altfel este prost gândit, elevii se 

plictisesc și nu vin, profesorii sunt încorsetați de cele multe hârtii, după acești ani 

de Săptămâna Altfel, doar hârtia contează! 

 Da, sunt propuneri viabile, mai ales cele din secțiunea legislativă și a promovării. 

Pentru celelalte propuneri îmi mențin cele două rezerve: 

- mulți dintre oamenii cooptați nu au competențe didactice/ de 

formare/specifice educației nonformale (dacă s-ar face un curs specific pe 
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educație nonformală și din fiecare școală/instituție ar participa un 

reprezentant care - ulterior - în Săptămâna Altfel să formeze mai departe 

elevi și profesori pentru educația nonformală, programul s-ar îmbunătăți; 

dar ar fi o propunere care ar necesita minim 2 ani pentru implementare) 

- apariția unor noi rapoarte/statistici/„hârțogării” care - printr-o continuă 

delegare de responsabilități - ar trebui întocmite tot de profesor (chiar dacă 

se stipulează că inspectoratul sau direcțiunea trebuie să realizeze anumite 

rapoarte/statistici/proiecte); poate că titulatura de „coordonator educativ” 

(sau mai vechiul statut de „director educativ”) din școală ar trebui propusă 

ca post specific, plătit și ocupat de o persoană cu competențe în domeniu 

(iar salariul să fie cuantificat în raport cu proiecte scrise, cu activitățile 

organizate, cu postările realizate pe platforme specifice).  
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III.  Propuneri revizuite 

Propunerile grupului 

Școala Altfel. TOT educație! 

Acum (*extras din OMECȘ 

4496/13.07.2015 ): 

Definirea Școlii Altfel: 

[Să gândim pe termen lung:] 

P1: Vă propunem să țintim acum la o Școală 

Altfel  ca un laborator de experimente, iar pe 

viitor la  o Școală Altfel pe tot parcursul anului 

școlar! Misiunea comunității școlare (elevi, cadre 

didactice, părinți, management) este de a 

îmbogăți activitatea de pe tot parcursul anului 

cu metode testate în Școala Altfel și care se 

dovedesc eficiente în dezvoltarea  motivației 

pentru învățare și competențelor cheie în rândul 

elevilor. 

Nu există o viziune pe termen lung! 

[Să definim scopul educațional al Școlii 

Altfel:] 

P2: Vă propunem să unim eforturile comunității 

școlare în jurul unui scop educațional clar și 

specific: dezvoltarea motivației pentru învățare 

și competențelor cheie (competențe sociale și 

civice, a învăța să înveți, comunicarea în limba 

maternă, comunicarea în limbi străine, 

competențe matematice și competențe de bază 

în științe și tehnologii, competenețe digitale).  

„Scopul acestui program este […] să 

răspundă intereselor și preocupărilor 

diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să 

pună în valoare talentele și capacitățile 

acestora în diferite domenii, nu neapărat în 

cele prezente în curriculumul național, și să 

stimuleze participarea lor la acțiuni variate, 

în contexte nonformale.”  

P3: Drept urmare, programul Școala Altfel este 

curricular, unitățile școlare au responsabilitatea 

să desfășoare activități educative care să 

contribuie la atingerea obiectivelor educaționale 

din curriculum național (*competențele cheie).   

„Săptămâna 6–10 aprilie 2015 va fi dedicată 

activităților educative extracurriculare și 

extrașcolare, în cadrul programului numit 

„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”.” 

[Să definim ce înseamnă activități “altfel”:] 

P4: Atingerea scopului educațional al 

programului (dezvoltarea motivației pentru 

învățare și competențelor cheie) se va face prin 

„Se recomandă […]activități care, în 

programul normal din perioada cursurilor, 

nu se pot derula. Atât elevii, cât și cadrele 

didactice vor alege activitățile la care doresc 
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activități educaționale care respectă cât mai 

multe dintre următoarele caracteristici: 

 Centrate pe elevi – preșcolarii/elevii sunt 

întrebați ce & cum vor să învețe, activitățile 

alese răspund intereselor și preocupărilor lor, 

elevii sunt implicați în organizarea propriu-

zisă a activităților,  într-un final, elevii sunt 

încurajați să reflecteze dacă au învățat ceea 

ce și-au dorit să învețe;  

 Transdiciplinare – preșcolarii/elevii vor 

explora în profunzime un fenomen/o 

problemă actuală (ex. criza refugiaților) 

reunind cunoștințe din mai multe discipline 

și relațiile dintre acestea;  

 Experiențiale – preșcolarii/elevii vor fi 

implicați într-o activitate practică, marcantă 

(ex. un joc de rol, o vizită la închisoare, 

construirea unei bărci etc.), după derularea 

activității vor analiza în grup: ce au simțit, 

observat, ce merită reținut, ce ar schimba la 

viața lor ca urmare a experienței. 

 Colaborative – elevii vor fi implicați în 

activități organizate și derulate în colaborare 

cu alți profesori, părinți și parteneri din 

comunitate (specialiști, instituții, organizații 

non-profit etc.) 

să participe, din lista celor propuse. De 

asemenea, se va avea în vedere posibilitatea 

implicării părinților care doresc acest lucru, 

precum și a altor parteneri.” 

Implementarea Școlii Altfel (măsuri noi și completări): 

P5: E nevoie... Să permitem unităților școlare să 

aleagă perioada  de desfășurare a 

programului Școala Altfel și să dăm posibilitatea 

olimpicilor să participe la programul Școala 

Altfel! 

 

 Săptămâna 6–10 aprilie 2015 va fi dedicată 

activităților educative extracurriculare și 

extrașcolare [...]vor fi incluși toți copiii 

preșcolari/elevii și toate cadrele didactice 

care nu participă la etapele naționale ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare. ” 

P6: E nevoie... Să degrevăm consilierul 

educativ și să distribuim responsabilitățile de 

„Consilierul educativ din unitatea de 

învățământ centralizează propunerile 
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organizarea ale programului Școala Altfel unei 

echipe de coordonare (formată din 

reprezentanți ai Consiliului Administrație, 

Consiliului Elevilor și Comitetul de Părinți) 

constituită de directorul școlii!  

agreate, în vederea includerii acestora în 

Calendarul Activităților Educative al 

unității de învățământ, ca domeniu distinct: 

programul „Școala altfel: Să știi mai multe, 

să fii mai bun!”.” 

P7: E nevoie... Să acordăm punctaj 

suplimentar în fișa cadru de evaluară anuală, 

profesorilor care au activat în echipa de 

organizare a programului Școala Altfel! 

Nu există prevederi! 

P8: E nevoie... Să reducem birocrația prin 

definirea un set standard de informații care 

vor fi colectate de la unitățile școlare de către 

toate Inspectoratele Școlare Județene  

 

„La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele 

școlare vor include în raportul privind 

starea învățământului un capitol referitor la 

relevanța și valoarea formativă a tuturor 

activităților desfășurate în cadrul 

programului […]” Însă, consultările noastre 

au arătat că inspectoratele  cer informații 

diferite, iar o parte din ele  cer prea multe 

informații.   

P9: E nevoie... Să formăm directorii, 

metodiștii și inspectorii școlari să faciliteze 

ședințe participative de (auto)reflecție, co-

creeare de soluții și strategii pentru viitor (ex. 

metode Art of Hosting), pe baza cărora să scrie 

rapoarte succinte.  

După încheierea vacanței de primăvară, în 

fiecare unitate de învățământ, în cadrul 

primului consiliu profesoral se va analiza 

calitatea activităților organizate, rezultatele 

educaționale ale acestora, precum și 

modalitățile de ameliorare a planificării și 

organizării programului „Școala altfel: Să 

știi mai multe, să fii mai bun!”. […] 

Directorul unității de învățământ va 

prezenta un raport de monitorizare a 

calităţii activităţilor planificate. 

P10: E nevoie... Să formăm directorii să 

semnaleze CCD-urilor nevoile (dar și 

rezultatele) de formare ale echipei lor de 

profesori privind dezvoltarea motivației de 

învățare, competențelor cheie și folosirea 

metodelor “altfel”.   

 

Nu există prevederi! 
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P11: E nevoie... Să dezvoltăm, un mecanism 

universal și echitabil de finanțare a 

programului Școala Altfel pe baza unei analize 

economico-financiare a costului real.   

Nu există prevederi! 

P12: E nevoie... Să dezvoltăm un sistem 

necompetitiv , de recunoaștere a 

profesorilor care au experimentat metode 

“altfel”, au obținut efecte pozitive în 

motivația/comportamentul copiilor și pot 

propune soluții de adaptare a metodelor pentru 

“la ore”.  

Cele mai interesante 10 activități 

desfășurate în cadrul săptămânii „Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

stabilite la nivelul fiecărui județ și al 

municipiului București, conform pct. 30-32, 

vor participa la competiția organizată la 

nivel național, de Ministerul Educației 

Naționale. 

P13: E nevoie... Să îmbunătățim platforma 

online a Școlii Altfel (edu.ro) astfel încât să 

permită profesorilor să împărtășească modele de 

activități și resurse, să se inspire din experiențele 

altora și să identifice potențiali parteneri.   

În acest moment, platforma permite 

profesorilor să identifice potențiali 

parteneri.  

P14: E nevoie... Să existe acorduri 

interministeriale în baza cărora, instituțiile 

publice din România să colaboreze cu unitățile 

școlare pentru a a îndeplini misiunea 

programului Școala Altfel. 

Nu există acorduri! 

P15: E nevoie... de un ghid de implementare, de sec. XXI: să descrie clar și concis vizunea 

programului pe termen scurt și lung, să ofere recomandări privind proiectarea, derularea și 

evalurea programului respectând și încurajând autonomia școlilor, să includă un glosar de 

termeni și anexe clarificatoare (ex descrierea responsabilităților echipei de coordonare, setul 

standard de informații necesare de la școli etc.) 

Fundația Noi Orizonturi își exprimă angajamentul să susțină MENCȘ în elaborarea 

descrierii responsabilităților echipei de coordonare, reducerea birocrației prin definirea 

setului standard de informații colectate de la unitățile școlare, dezvoltarea sistemului 

necompetitiv de recunoaștere a profesorilor, îmbunătățirea platformei online a Școlii 

Altfel și elaborarea ghidului de implementare. 
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IV. Componența grupului de lucru Școala Altfel. Tot educație! 

Diana Certan (director executiv, Concordia), Ionuț Iancu (trainer Google for education 

Romania), Paula Ciucur (Coordonator Consiliul Județean al Elevilor Sibiu), Denis Andrei 

(vicepreședinte Consiliul Național al Elevilor), Cristina Gherman (director adjunct la 

Colegiul Național Doamna Stanca, Satu Mare), Cristina Grigore (director executiv, 

Fundația Părinți din România), Marlena Melinescu (director executiv, C.R.O.N.O. -  

Centrul de Resurse pentru Organizațiile Nonprofit din Oltenia), Laura Borbe (profesor 

Colegiul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca, lider voluntar IMPACT), Elisabeta Ciocan 

(profesor metodist, CCD Dolj), Raluca Iacob (Președinte Asociația MetruCub)  

Consultări: Maria Kovacs (ALSDGC România), Octavia Borș (Fundația Noi Orizonturi) 

Consultant: Lavinia Chiburte (CeRe) 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor 

SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor 

prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile 

SEE şi Norvegiene accesaţi http://www.eeagrants.org. 

Educația nonformală. TOT Educație! – Proiect finanțat prin granturile SSE 2009-2014, în 

cadrul Fondului ONG  în România.  
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