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Despre World Vision România 

 World Vision România este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de 

intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy. Organizaţia se concentrează asupra 

muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de 

valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de reli-

gie, rasă, etnie sau gen. 

 World Vision România  face parte din parteneriatul World Vision International prezent 

în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 22 de ani de prezenţă în România am ajutat peste 

350.000 de copii şi adulţi, în 394 de comunităţi din 8 judeţe. 

 World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş 

şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare 

comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi 

protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se 

facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în 

care trăiesc. Prin proiectele sale, fundaţia se concentrează pe transformarea comunităţilor şi 

membrilor acestora pentru a realiza o viaţă împlinită pentru fiecare copil. 



I. Obiectul raportului şi consideraţii metodologice

 Prezentul raport îşi propune să evidenţieze nevoia de programe de tip „Şcoală după 

şcoală” (ŞDŞ) în vederea adaptării acestora nevoilor socio-educaţionale ale copilului şi a unei 

corecte dimensionări a viitoarelor servicii faţă de nevoile identificate de părinţi.

 Demersul vine în completarea cercetării „Şcoala – Inima comunităţii” realizate de World 

Vision Romania care a identificat tipologii de servicii socio-educaţionale, atât la nivelul României 

cât şi la nivel European şi încearcă să creioneze răspuns la o serie de întrebări rămase încă 

deschise:

 -Care este în prezent nivelul de accesare al serviciilor de acest tip?

 -Care este efortul financiar suportat de parinţi pentru accesarea serviciului?

 -Care este nivelul satisfacţiei faţă de serviciile primite în serviciile de tip „Şcoală după   

şcoală“?

 -Care sunt aşteptările părinţilor de la aceste servicii?

 -Care este nevoia actuală pentru serviciile „Şcoală după şcoală” şi care sunt 

disponibilităţile financiare ale părinţilor pentru accesarea acestor servicii?

 -Care este impactul accesării acestor servicii socio-educaţionale asupra reducerii 

abandonului şcolar şi a creşterii performanţelor şcolare ale elevilor?

 -Care sunt modalităţile care să asigure menţinerea calităţii serviciilor prestate în 

serviciile publice dar şi cele private, şi să asigure egalitatea de şanse în accesarea acestor 

servicii de către toţi copiii, indiferent de mediul de rezidenţă, etnie, veniturile familiei.

 Pentru a răspunde la aceste întrebări, demersul metodologic utilizat de World Vision 

România a îmbinat metoda analizei documentelor (legislaţia în vigoare cu referire la Programele 

ŞDŞ, rapoartele de evaluare a impactului Programelor ŞDŞ implementate de World Vision 

România în judeţele Iaşi, Vaslui şi în Sectorul 5 din Bucureşti pentru dezvoltarea copilului) şi o 

amplă acţiune de colectare a informaţiilor cu privire la interesul părinţilor pentru acest tip de 

programe, în 6 judeţe în care organizaţia desfăşoară sau a desfăşurat programe (Cluj, Constanţa, 

Dolj, Ialomiţa, Vaslui, Vâlcea) şi în alte 5 judeţe, limitrofe acestora (Alba, Bistriţa, Dâmboviţa, 

Hunedoara şi Maramureş).

 Au fost utilizate 6 tipuri de instrumente de lucru; chestionarul cu autoaplicare pentru 

părinţi (830) în vederea surprinderii interesului acestora pentru programele ŞDŞ, chestionarele 

pentru copii, părinţi şi cadre didactice,  focus group-ul şi interviul (aplicate pentru 80% dintre 

beneficiarii direcţi sau indirecţi ai programelor World Vision Romania din Comuna Rebricea 

Judeţul Vaslui, Vlădeni Judetul Iaşi şi şcoala 126 din sectorul 5 Bucureşti) pentru măsurarea 

impactului acestor servicii asupra copilului. 
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 Chestionarul cu autoaplicare pentru părinţi a fost transmis prin implicarea Federaţiei 

Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar şi a copiilor membri ai Consiliilor 

Elevilor din şcoli, ceea ce a dus la reducerea costurilor de aplicare, dar a determinat apariţia unei 

constrângeri metodologice, şcolile, părinţii investigaţi şi mediul de rezidenţă fiind selectate 

oportunist şi în consecinţă eşantionul să nu fie de tip probabilist. Colectarea datelor s-a realizat 

in perioada iunie-iulie 2013. Numărul de chestionare autocompletate de părinţi a fost de 830, 

repartizate pe judeţe şi medii de rezidenţă după cum urmează (tabelul 1). 

Tabel 1. Chestionare completate pe judeţe şi medii de rezidenţă.

 Instrumentele de lucru utilizate pentru evaluarea impactului programelor ŞDŞ pentru 

dezvoltarea copilului, chestionarul pentru părinţi, copii, focus group-ul pentru copii şi părinţi şi 

interviul (aplicate la 80% dintre beneficiarii direcţi şi indirecţi ai programului) au fost valorificate 

în rapoarte de evaluare. Concluziile rapoartelor sunt preluate în acest document pentru a 

evidenţia beneficiile pentru copil dar şi limitele şi constrângerile pentru autorităţile responsabile 

rezultate din implementarea acestor programe utilizând actuala metodologie elaborată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

1. Caracteristici demografice şi socio-economice ale populaţiei investigate

  Din totalul chestionarelor autocompletate de părinţi, numai aproximativ un sfert au fost 

completate de taţi (25%), mamele (75%), oferind în cel mai mare număr informaţiile cerute 

(tabelul 2).

Judeţul Număr chestionare completate

Total Urban Rural

Constanţa

Cluj

Dolj

Ialomiţa

Vaslui

Vâlcea

Bistriţa

Maramureş

Dâmboviţa

Hunedoara

Alba

Total

%

65

84

100

91

113

100

53

41

88

50

45

830

100

19

39

50

26

47

28

43

35

41

39

45

412

49,6

46

45

50

65

66

72

10

6

47

11

-

418

50,4
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Tabel 2. Repartiţia după gen a populaţiei investigate

 

 Pe categorii de vârstă, populaţia investigată este în cea mai mare parte sub 40 ani, aşa 

cum se prezintă în tabelul 3. 

Tabel 3. Repartiţia pe categorii de vârsta a populaţiei investigate

 Familiile respondenţilor au în majoritate unul sau doi copii preşcolari sau şcolari. Având 

în vedere subiectul avut în discuţie, părinţii cu copii şcolari din clasele I-IV au completat într-un 

număr mai mare chestionarul primit, comparativ cu părinţii copiilor preşcolari sau şcolari din 

clasele V-VIII (Figura 1).

Judeţul Masculin Feminin

Constanţa

Cluj

Dolj

Ialomiţa

Vaslui

Vâlcea

Bistriţa

Maramureş

Dâmboviţa

Hunedoara

Alba

8

11

28

25

26

29

11

12

25

21

17

57

73

72

66

87

71

42

29

63

29

28

Judeţul

Constanţa

Cluj

Dolj

Ialomiţa

Vaslui

Vâlcea

Bistriţa

Maramureş

Dâmboviţa

Hunedoara

Alba

Vârsta

Sub 25 ani 25-30 ani 31-35 ani 36-40 ani Peste 40 ani

-

1

-

1

2

1

-

1

-

-

-

8

10

14

15

22

14

13

16

22

11

9

15

22

34

37

23

27

9

14

22

20

8

25

40

36

28

50

45

25

7

29

17

20

17

11

16

10

16

13

6

3

15

2

8
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Figura 1. Copii preşcolari şi şcolari în familiile investigate

 Situaţia este asemănătoare pentru toate judeţele cuprinse în investigare (tabel 4).

Tabel 4. Repartiţia pe judeţe a copiilor  preşcolari şi şcolari din familiile investigate (%)

 Din punct de vedere al venitului mediu lunar al familiilor, declarat de respondenţi, acesta 

are valori până la 2.250 lei familie/lună pentru 78,8% dintre persoanele investigate, iar dintre 

acestea 31,8% au venituri sub 750 lei/lună/familie (Figura 2).
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Figura 2. Venitul mediu lunar pe familie al respondenţilor

 Pe judeţe, situaţia este diferenţiată. Astfel, mai mult de jumătate (51% respectiv 54,8%) 

din persoanele investigate în judeţele Dolj şi Vaslui, declară că au un venit mediu lunar pe familie 

de sub 750 lei. În acelaşi timp aproape trei sferturi dintre respondenţii din judeţele Constanţa, 

Vaslui şi  Vâlcea, şi 94% (marea majoritate) din Dolj, declară venituri sub 1500 lei/lună/familie. 

Doar în judeţele Bistriţa şi Hunedoara, respondenţii, în proporţie de 24,5% şi respectiv 36% 

declară venituri de peste 3.000 lei/lună/familie (tabel 5). Aceste cifre sunt consistente harta 

judeţelor cu privire la sărăcie comunicată de autorităţi.

Tabel 5. Distribuţia pe judeţe a venitului mediu lunar în familiile cuprinse în investigaţie

Venitul mediu lunar pe familie al respondenţilor

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

5,30

5,10

10,50

14,10

32,90

31,80

Peste 4000 lei

3001 - 4000 lei

2251 - 3000 lei

1501 - 2250 lei

751 - 1500 lei

Sub 750 lei

Constanţa

Cluj

Dolj

Ialomiţa

Vaslui

Vâlcea

Bistriţa

Maramureş

Dâmboviţa

Hunedoara

Alba

Judeţul Venit mediu lunar/familie (lei)

750-1500 1501-2250 2251-3000 3001-4000Sub 750 Peste 4000

40,0

16,7

51,0

42,9

54,8

35,0

5,7

14,8

30,8

12,0

4,4

29,3

35,7

43,0

45,1

22,1

45,0

13,2

48,8

23,8

20,0

31,1

13,8

15,5

6,0

9,8

8,0

11,0

30,2

12,1

18,2

10,0

40,2

9,2

16,6

-

1,1

3,5

7,0

26,4

12,1

11,3

22,0

17,7

3,1

11,9

-

-

6,2

-

11,3

9,8

6,8

18,0

-

4,6

3,6

-

1,1

5,3

2,0

13,2

2,4

9,1

18,0

6,6
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II.  Aria de acoperire a programului ŞDŞ

 Puţin peste un sfert din respondenţi declară că în comunitatea din care fac parte există 

servicii publice de tip „Şcoală după Şcoală” şi doar puţin peste 10% ştiu că în comunitatea lor să 

existe servicii private. Peste jumătate din respondenţi însă, afirmă că în comunitatea lor nu există 

acest tip de serviciu sau nici măcar nu cunosc (figura 3). 

Figura 3.  Acoperirea cu servicii ŞDŞ în prezent

 Situaţia prezentată trebuie să fie analizată din cel puţin două puncte de vedere. În primul 

rând, lipsa de servicii constituie un impediment pentru copiii care au nevoie de un astfel de 

serviciu şi totodată un motiv de nemulţumire pentru părinţii care ar dori să-şi înscrie copiii la 

acest tip de program în anul şcolar 2013-2014. Mai mult, analizând situaţia în funcţie de mediul de 

rezidenţă, se constată diferenţe semnificative în privinţa disponibilităţii serviciului între urban şi 

rural, în defavoarea mediul rural. Putem aprecia astfel că există o inegalitate de şanse pentru 

copiii de la sate faţă de cei din urban (şi mai mult a celor proveniţi din familii foarte sărace), 

privind beneficiile pe care acest tip de servicii le-ar putea avea pentru dezvoltarea personalităţii 

lor (Figura4.).

Figura 4.  Acoperirea cu servicii ŞDŞ în urban şi rural

Acoperirea cu servicii „Şcoală după şcoală”, în prezent
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 O altă problemă ce trebuie pusă în discuţie este legată de posibilitatea înfiinţării 

serviciilor „Şcoală după şcoală” în mediul rural. Există o diferenţă semnificativă în privinţa 

resurselor materiale, financiare şi umane disponibile la nivelul autorităţilor locale rurale dar şi în 

privinţa disponibilităţii financiare ale părinţilor pentru susţinerea acestor servicii. 

 Mai mult, analiza pe judeţe a gradului de acoperire a acestui tip de servicii la nivelul 

comunităţii, scoate în evidenţă că absenţa serviciilor este corelată cu gradul de sărăcie. Astfel, 

familiile cu venituri mai mici şi în care copiii ar putea beneficia cel mai mult de existenţa unui 

asemenea serviciu au acces mai redus la serviciul ŞDŞ.  Aşa cum se poate constata din figura 5, 

rata cea mai mare de răspunsuri ”nu există servicii” este înregistrată mai ales în judeţele sărace 

ale ţării, respectiv în judeţele în care venitul mediu lunar pe familie este sub 750 lei (Figura 5 şi 6 ). 

Figura 5.  Acoperirea cu servicii „Şcoală după şcoală” în judeţe

În acelaşi timp, având în vedere corelarea puternică între veniturile familiei şi răspunsul ”nu există 

servicii” din figura 6, este posibil ca cele mai sărace familii să nu fi fost niciodată informate cu 

privire la posibilitatea creării unui astfel de serviciu la nivelul şcolii sau comunităţii lor şi de aceea 

să nu fi auzit de existenţa sa. Dar, conform metodologiei MEN şcolile ar fi trebuit ca până în acest 

moment să fi făcut o evaluare cu privire la necesitatea de a crea un astfel de serviciu.
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Figura 6. Acoperirea cu servicii, după venitul respondenţilor

Acoperirea cu servicii după venitul respondenţilor (%)
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Lipsa programelor ŞDŞ, publice sau private, este înregistrată cu precădere în 

judeţele sărace ale ţării şi în mediul rural. Lipsa serviciilor este cu atât mai mare cu 

cât venitul mediu lunar pe familie este mai mic (sub 750 lei/lună/familie). 

Acoperirea cu servicii ŞDŞ este de cinci ori mai mică în rural faţă de urban.

12



III.  Nivelul accesării serviciilor „Şcoală după şcoală”, în prezent 

 Slaba acoperire cu servicii „Şcoală după şcoală” în prezent este explicaţia frecventării 

reduse a acestor servicii în judeţele în care părinţii au oferit informaţii.  Numai 11,6% dintre 

părinţii intervievaţi declară că au copii înscrişi în programe publice şi 5,6% în programe private 

(Tabel 6). 

Tabel 6. Copii în servicii ŞDŞ  în anul şcolar 2012-2013

 Există o slabă corelaţie între afirmaţiile părinţilor că în comunitatea din care fac parte 

există servicii publice sau private ŞDŞ şi frecventarea de către copiii lor a acestor servicii (Figura 

7). 

Figura 7. Frecventarea serviciilor ŞDŞ de către copiii părinţilor care ştiu că în comunitatea din 

care fac parte există acest tip de serviciu

 Această situaţie  poate fi explicată prin faptul că numai existenţa serviciilor nu asigură 

garanţia frecventării lor de către copii. De altfel, părinţii invocă drept cauze ale neparticipării 

copiilor la programele de tip ŞDŞ lipsurile materiale. Participarea copiilor la serviciile ŞDŞ, şi aşa 

redusă, ar fi putut fi şi mai scăzută dacă serviciile publice existente nu ar fi avut finanţări din alte 

surse decât părinţii. De aceea, în analiza funcţionării în viitor a serviciilor ŞDŞ trebuie identificate 

multiple surse de finanţare, contribuţia părinţilor în funcţie de venitul lunar şi numărul de copii, 

alocaţii de la bugetul public, local, sponsorizări şi voluntariat.  

 Efortul financiar făcut de părinţi pentru susţinerea copiilor în program, în anul şcolar 

2012-2013 a fost scăzut, conform declaraţiilor părinţilor,  în special pentru serviciile publice. 
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Astfel, pentru jumătate dintre copiii care frecventează servicii publice „Şcoală după şcoală” şi sub 

un sfert din cei care au frecventat servicii private, părinţii nu au plătit nimic, indiferent de venitul 

mediu al familie. Părinţii au plătit mai mult pentru accesarea serviciilor private faţă de cele 

publice. Astfel, dacă cele mai mari sumele plătite pentru serviciile publice (de doar 7,3% dintre 

părinţi) nu au depăşit 400 de lei/copil/lună, peste jumătate dintre părinţii copiilor care au accesat 

serviciile private au plătit peste 400 lei pentru fiecare copil pe lună (Figura 8.)  Devine evident din 

graficul de mai jos că doar 18,9% dintre serviciile furnizate în regim privat sunt acoperite de 

organizaţii neguvernamentale în parteneriat cu sectorul public (unităţi de învăţământ, autorităţi 

locale)  pentru care părinţii nu au contribuit cu nimic, în timp ce restul de 81,1% funcţionează în 

regim de serviciu plătit. Costurile în unele cazuri pentru un serviciu privat sunt prohibitive şi 

generează surse de inegalitate între copii. 

Figura 8.  Sume plătite de părinţi pentru ŞDŞ, în anul şcolar 2012-2013 

 Analiza răspunsurilor părinţilor după judeţe demonstrează că există diferenţe mari în 

privinţa accesului copiilor la ŞDŞ. Constatăm o situaţie dificilă în judeţele Dolj şi  Vâlcea, unde 

nici un copil, din eşantionul analizat,  nu a accesat servicii publice ŞDŞ, iar în judeţele Constanţa şi 

Hunedoara doar câte un copil. Se înregistrează de asemenea un nivel scăzut de participare a 

copiilor în judeţele Cluj şi Dâmboviţa, unde 2,2% şi respectiv 3,2% dintre copiii părinţilor 

intervievaţi au accesat serviciile în anul şcolar 2012-2013.  Serviciile private „Şcoală după şcoală” 

nu au fost deloc accesate în judeţele Constanţa, Cluj, Vaslui, Alba şi Dâmboviţa în anul şcolar 

2012-2013. 

 Motivele menţionate de părinţi pentru a explica neaccesarea acestor servicii (publice sau 

private) sunt diverse. Cele mai des invocate sunt: lipsa acestor servicii în comunitatea din care 

fac parte (37%), copiii sunt îngrijiţi de bunici (14,9%), programul părinţilor (15,2%) sau costul 

prea mare al accesării serviciului (11,7%).  (Tabel 7)
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Tabel 7. Motivele invocate de părinţi pentru lipsa accesării serviciilor „Şcoală după şcoală”

 În urma analizei mediul de rezidenţă, se înregistrează discrepanţe semnificative între 

rural şi urban pentru trei dintre variabile.  Astfel, lipsa serviciului din comunitate este invocată în 

proporţie de 30,1% de părinţii din rural, comparativ cu 6,9% în urban (figura 9).

Figura 9. Motivul  invocat de părinţii din urban şi rural pentru neaccesarea serviciului

 În schimb, instituţia „bunicului” pare a fi utilizată mai mult în urban (11,3%) faţă de rural 

(3,9%) ca motiv pentru neaccesarea serviciilor precum şi îngrijirea copilului de către părinţi 

(figura 10). 
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 Motivaţia neutilizării serviciilor „Şcoală după şcoală” este importantă în contextul 

analizei de nevoi pentru crearea acestor tipuri de servicii în comunitate. Lipsa serviciilor ar 

trebui să facă obiectul unor dezbateri cu privire la analiza resurselor de la nivelul comunităţii 

pentru înfiinţarea lor. În acelaşi timp costurile care ar trebui suportate de părinţi trebuie 

analizate în strânsă legătură cu veniturile familiei şi numărul de copii din familie.  Astfel, decidenţii 

de la nivelul comunităţilor locale pot evalua cu realism sprijinul necesar pentru susţinerea 

copiilor din familii sărace în serviciile „Şcoală după şcoală”, asigurând astfel premisele egalităţii de 

şanse la educaţie între copiii din mediul rural cu cei din urban şi a copiilor proveniţi din familiile 

sărace faţă de ceilalţi copii.

 În aceeaşi măsură este importantă şi analiza celorlalte motive invocate de părinţi pentru 

neutilizarea serviciilor. Pentru o corectă dimensionare a acestor servicii nu trebuie neglijată 

populaţia de copii cu alternative la îngrijirea după şcoală, ca de exemplu bunicii. Pentru această 

categorie de copii trebuie avut în vedere, totuşi, implicarea lor cel puţin în activităţi extraşcolare 

necesare pentru dezvoltarea copilului.
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IV.  Nevoia de servicii „Şcoală după şcoală” în anul şcolar 2013-2014

 1. Reaccesarea serviciilor

 Analiza nevoii de servicii „Şcoală după şcoală” pentru anul şcolar 2013-2014 a fost 

realizată prin răspunsurile părinţilor (care au avut copii ce au accesat serviciul în anul precedent) 

privind intenţia de a-şi reînscrie copiii în acest program dar şi a celorlalţi copii, cu indicarea sumei 

de bani care sunt dispuşi să o plătească pentru aceasta. S-a apreciat că alocarea de către părinte a 

unei sume de bani pentru susţinerea copilului în program demonstrează determinarea acestuia 

de a accesa serviciul şi ca atare o evaluare mai apropiată de real a nevoii pentru acest tip de 

servicii.

 Întrebaţi dacă intenţionează să-şi reînscrie copiii în program în anul şcolar 2013-2014, 

trei sferturi dintre părinţi au confirmat reînscrierea. Dintre motivele invocate de părinţii care nu  

îşi vor reînscrie copii în aceste servicii, au fost implicarea bunicilor sau altor membri ai familiei în 

supravegherea copiilor, lipsa resurselor financiare şi, în mai mică măsură, nemulţumirea faţă de 

calitatea serviciilor.

 2. Înscrieri noi în serviciile ŞDŞ

 Pentru măsurarea determinării părinţilor de a-şi înscrie copiii în programe „Şcoală după 

şcoală” (dacă acestea ar exista în comunitatea lor) aceştia au fost întrebaţi şi ce sumă ar aloca 

pentru aceste servicii, pe lună pentru un copil. Într-o majoritate de 93%, părinţii intervievaţi îşi 

exprimă dorinţa de a-şi înscrie copiii în programe „Şcoală după şcoală”. Întrebaţi însă ce sumă ar 

aloca pentru aceasta, un sfert dintre respondenţi declară că nu au resurse financiare pentru 

susţinerea unui astfel de program. 

 Pornim de la premiza că alocarea unei sume cât de mici reprezintă determinarea şi 

hotărârea părinţilor de a-şi înscrie copiii în programul „Şcoală după şcoală”. În acelaşi timp 

trebuie avute în vedere acele familii care, chiar dacă ar fi interesate să plătească pentru un 

program ŞDŞ, nu au lichidităţi care să le permită o astfel de contribuţie (de exemplu părinţii din 

mediul rural care lucrează pământul şi nu primesc salariu). Cu toate acestea, analiza directă a 

chestionarelor arată disponibilitatea a trei sferturi dintre părinţi (72,8%) de a-şi înscrie copiii în 

programul „Şcoală după şcoală” contra unei contribuţii fie şi minime.

 Comparând aceste date cu rezultatele cercetării cu acelaşi subiect realizată în 2011 de 

World Vision România, pe un eşantion de 2.892 părinţi, cu copii înscrişi în clasele I-IV din 37 şcoli, 

constatăm că procentul părinţilor care doresc să-şi înscrie copilul în program, în anul şcolar 

2013-2014, a crescut cu 12,3%.  

 Analiza posibilităţii implementării dorinţei a cel puţin 72,8% dintre părinţi de a-şi înscrie 

copiii în programe ŞDŞ trebuie făcută din mai multe puncte de vedere:  

 a. Există în anul şcolar 2013-2014 suficiente locuri în serviciile „Şcoală după şcoală”   
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pentru a acoperi necesarul?

 b.  Ce disponibilităţi financiare au părinţii pentru susţinerea copilului în program?

 c. Există suficiente resurse umane dedicate şi motivate pentru a asigura calitatea 

serviciilor prestate?

  • Răspunsul la prima întrebare este categoric “Nu“. Chiar dacă am lua în 

considerare dorinţa a 72,8% dintre părinţii care declară că ar dori în anul şcolar 

2013-2014 să-şi înscrie copilul într-un  program „Şcoală după şcoală”, alocând 

pentru aceasta diferite sume de bani,  în prezent locurile disponibile ar acoperi 

numai 41,5%  din nevoi, din care 28,2% în servicii publice şi 13,3% în servicii 

private. 

  • Situaţia devine mai complicată dacă analizăm disponibilităţile financiare ale 

respondenţilor pentru înscrierea copiilor în program (figura 11).

Figura 11. Resurse financiare cu care părinţii pot contribui pentru programul „Şcoală după 

şcoală”

 Din cei 72,8% părinţi care ar fi dispuşi să aloce o sumă de bani pentru program, 37,9% 

alocă sub 100 lei pe lună pentru un copil. Comparativ cu rezultatele cercetării menţionate mai 

sus, situaţia este mult îmbunătăţită. În 2011,  51,3% nu erau dispuşi să plătească nimic pentru 

acest program faţă de 27,2% în 2013. Iar dintre cei dispuşi să aloce fonduri, 75,3% alocau sub 100 

lei în 2011 faţă de 37,9% în 2013. 
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 Suma cu care părinţii afirmă că sunt dispuşi să contribuie pentru susţinerea copilului  

într-un program „Şcoală după şcoală” este diferenţiată după mediul de rezidenţă al responden-

ţilor. Părinţii din mediul rural într-o proporţie mai mare faţă de cei din urban declară că nu pot 

aloca nici un ban pentru program sau sumele alocate sunt de sub 100 lei/lună/copil. La celălalt pol, 

chiar dacă vorbim de procente deosebit de mici, sume de peste 100 lei/lună/copil, sunt dispuşi să 

plătească mai mulţi părinţi din mediul urban (52,2%) faţă de mediul rural (18,3%) (Tabel 8 şi 

Figura 12).   

Tabel 8.  Sume alocate pentru programul „Şcoală după şcoală” în funcţie de mediul de rezidenţă

Figura 12. Sume alocate pentru programul Şcoală după şcoală în funcție de mediul de rezidenţă

 Şi venitul mediu lunar al familiei influenţează cuantumul disponibil pentru susţinerea 

programului. Cuantumul alocat, creşte proporţional cu venitul mediu lunar al familiilor 

respondenţilor.  Astfel, 41% dintre respondenţii cu un venit sub 750 lei familie/lună, declară ca nu 
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pot contribui cu nimic pentru susţinerea copilului într-un program „Şcoală după şcoală” şi un 

procent de sub 1% dintre aceşti respondenţi pot aloca sume între 200 şi 400 lei/lună/copil. La 

polul opus, jumătate din respondenţii care declară venituri de peste 4000 lei/lună/familie (29 

respondenţi) afirmă că pot aloca sume de peste 300 lei lună/copil (Figura 13 şi tabel 9).  

Figura 13. Sume alocate pentru susţinerea copilului într-un program „Şcoală după şcoală”, în 

funcţie de venitul lunar al familiei

Tabel 9.  Alocări de resurse financiare pe copil,  în funcţie de venitul lunar al familiei

 Vârsta respondenţilor, numărul de copii şi vârsta acestora nu influenţeaza în nici un fel 

decizia părinţilor cu privire la bugetul ce-l pot aloca pentru accesarea programului „Şcoală după 

şcoală”.
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  Trei sferturi dintre părinţii intervievaţi declară că ar dori să-şi înscrie copi-•

lul într-un program ŞDŞ în anul şcolar 2013-2014;

  Disponibilităţile de locuri în programele ŞDŞ, publice sau private nu acope-•

ră decât cel mult jumătate din necesar;

  Aproape jumătate din părinţii intervievaţi care câştigă sub 750 lei/lună/fa-•

milie, declară că nu pot contribui cu nimic pentru a-şi susţine copilul într-un 

program ŞDŞ;

  Sumele pe care părinţii sunt dispuşi să le plătească pentru un program ŞDŞ •

diferă în funcţie de mediul de rezidenţă, venitul mediu al familiei şi numărul 

de copii. Părinţii din mediul rural într-o proporţie mai mare faţă de cei din 

urban declară că nu pot aloca nici un ban pentru program sau sumele 

alocate sunt de sub 100 lei/lună/copil. În acelaşi timp, chiar dacă vorbim de 

procente deosebit de mici, sume de peste 100 lei/lună/copil, sunt dispuşi să 

plătească mai mulţi părinţi din mediul urban (52,2%) faţă de mediul rural 

(18,3%).

  Având în vedere diferenţele mari cu privire la disponibilitatea părinţilor de •

a plăti pentru un asemenea serviciu, se impune re-analizarea programului 

ŞDŞ ca serviciu socio-educaţional integrat. Fiecare serviciu creat în 

comunitate trebuie dezvoltat în strânsă legătură cu Serviciile Sociale şi 

centrat pe nevoile unice ale copilului şi familiei pentru a asigura cu 

adevărat egalitatea de şanse la educaţie a copiilor.
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V.  Aşteptările părinţilor de la programul „Şcoală după şcoală”

 Întrebaţi ce aşteptări au de la un serviciu „Şcoală după şcoală”, părinţii dau răspunsuri 

nuanţate. Un sfert dintre respondenţi indică „sprijinul pentru efectuarea temelor” şi „servirea 

unei mese calde”,  ca prioritare. Sunt indicate aici, două categorii de nevoi, hrana şi educaţia, care 

cresc în intensitate, ca opţiuni, dacă asociem meditaţiile şi limbile străine la nevoile educaţionale 

(48.6%) şi timpul liber şi odihnă/somn la nevoile de îngrijire/sănătate ale copilului (37%). 

 Printre opţiunile referitoare la aşteptările părinţilor de la programele „Şcoală după 

şcoală", apar în procente deloc neglijabile domenii noi, referitoare la trebuinţe psihologice 

(consiliere copii - 5% şi consiliere părinţi - 2,3%), alături de nevoi educaţionale de susţinere 

(educaţie remedială - 6,7%) (Figura 14 şi tabel 10). 

Figura 14. Ce ar trebui să cuprindă un program „Şcoală după şcoală”

Tabel 10. Aşteptările părinţilor de la un program „Şcoală după şcoală”
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 Apariţia de peste 10 ani şi în România, a serviciilor de tip „Şcoală după şcoală“ pare a fi 

contribuit un numai la identificarea acestui serviciu ca necesar, suplinind un rol substanţial al 

părintelui în sfera educaţională, de îngrijire şi siguranţă a copilului după orele de şcoală, dar a 

contribuit şi la identificarea altor nevoi, calitative, care au un rol esenţial în dezvoltarea 

psihologică a copilului.

 Cu atât mai mult, se pune în aceste condiţii problema resurselor umane necesare pentru 

a menţine calitatea serviciilor prestate dar şi problema calificării lor pentru acoperirea tuturor 

categoriilor de nevoi identificate din răspunsurile părinţilor.

  Sprijinul pentru efectuarea temelor şi meditaţiile sunt principalele activi-•

tăţi pentru copiii din programele ŞDŞ,  în viziunea părinţilor;

  Deşi într-un procent scăzut, alături de activităţile din sfera educaţională, •

părinţii încep să acorde importanţă dezvoltării psihologice a copilului, dez-

voltării creativităţii, învăţarea limbilor straăine;

  Pregătirea, formarea, specializarea şi profesionalizarea resurselor umane •

implicate în programele ŞDŞ este cu atât mai importantă cu cât obiec-

tivele ŞDŞ nu se limitează la servirea unei mese calde şi oferirea unui 

mediu securizant după orele de şcoală ci acoperă toate ariile de dezvol-

tare a copilului.
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VI.  Impactul serviciilor „Şcoală după şcoală” pentru dezvoltarea copilului

 Programele desfăşurate de World Vision România în Comuna Rebricea din judeţul Vaslui, 

Vlădeni din judeţul Iaşi şi Şcoala 126 din sectorul 5 Bucureşti au cuprins un număr de 90 copii (20 

din Rebricea, 20 din Vlădeni şi 50 din Bucureşti) şi au fost implementate în anii şcolari 2011- 2013. 

Copiii din Rebricea  Vlădeni şi din Bucureşti au fost înscrişi în învăţământul primar, iar 25 dintre 

elevii din Bucureşti au fost din clasele V -  VIII.

 Criteriile de cuprindere în programele ŞDŞ au fost ţintite pentru acoperirea unor nevoi 

urgente ale copiilor proveniţi din familii sărace, cu risc de abandon şcolar şi neglijare şi cu o 

raportare neconstructivă a părinţilor la procesul educaţional al copiilor evidenţiată adesea prin 

rezultate slabe la învăţătură. 

 Pe parcursul anului şcolar copiii au beneficiat zilnic de un program de 4 ore, adaptat 

nevoilor grupului tinta, derulat dupa urmatoarea schema:

 - Servirea mesei

 - Activitate de relaxare/odihnă

 - Asistenţă şi sprijin în efectuarea temelor pentru a doua zi

 - Activităţi re/creative de timp liber şi dezvoltare personală

Activităţile organizate au vizat în principal:

 - Creşterea înţelegerii sarcinilor de către copii şi consolidarea noţiunilor predate la 

şcoală prin realizarea temelor – s-a urmărit ca fiecare copil să-si finalizeze temele pentru 

a doua zi în cadrul programului ŞDŞ

 - Autodisciplinarea copiilor

 - Însuşirea regulilor de igienă 

 - Creşterea competenţelor de management al timpului

 - Dezvoltarea de abilităţi de viaţă, inclusiv abilităţi practice

 Programul copiilor din clasele I-IV a fost 12.00 (13.00) – 17.00, zilnic, iar al celor din 

clasele V-VIII a fost săptămânal şi s-a focalizat mai mult pe un program de dezvoltare personală şi 

nu pe un program zilnic de tip “ înainte de şcoală“. 

 La programul zilnic oferit copiilor se adaugă cursurile de educaţie parentală oferite 

părinţilor şi susţinute de personalul proiectului. Metodologia de lucru cu părinţii a preluat cursul 

de educaţie parentală al Fundaţiei Holt, structurat pe 8 module, completând acest pachet cu 

şedinţe de consiliere parentală susţinute de echipa de proiect în acord cu nevoile individuale ale 

copiilor şi părinţilor.

24



 Funcţionarea proiectului ŞDŞ s-a realizat pe parcursul unui singur an în Vlădeni şi 

Rebricea şi doi ani la Şcoala 126 din Bucureşti. Această perioadă este relativ scurtă pentru a 

produce modificări majore în dezvoltarea copilului, în atitudinea faţă de şcoală atât a părinţilor 

cât şi a copiilor şi în schimbarea climatului familial. Cu toate acestea au fost identificate aspecte 

pozitive cu impact semnificativ asupra dezvoltării personalităţii copiilor participanţi, asupra 

părinţilor, dar şi în ceea ce priveşte cooperarea inter-instituţională la nivel local. În analiza 

impactului asupra copilului determinat de participarea la progranul ŞDŞ s-a realizat o evaluare a 

copilului la intrarea în program, iar datele obţinute au fost comparate cu rezultatele obţinute la 

sfârşitul anului şcolar. S-au luat în calcul de asemenea performanţele şcolare ale copiilor la 

intrarea şi ieşirea din program.  Acestea au fost analizate ţinând cont de faptul că unul din cri-

teriile de înscriere în program, determinate de către reprezentanţii şcolilor şi ai autorităţilor 

locale, au fost rezultatele slabe la învăţătură (cu excepţia programului din Bucureşti care nu a 

avut un astfel de criteriu în selectarea copiilor). Astfel grupurile constituite în cele două 

programe din mediul rural au pornit de la rezultate extrem de slabe la învăţătură (în Vlădeni nici 

un calificativ de B şi FB la limba româna şi nici un calificativ de FB la matematică în anul şcolar 

anterior intrării în proiect) aşa încât orice creştere a rezultatelor poate fi considerată un 

beneficiu pentru copil. 

 Supravegherea copiilor după programul de şcoală şi asigurarea unui mediu 

securizant din punct de vedere fizic şi psihologic.  

 Unul din principalele beneficii ale funcţionării programului ŞDŞ a fost asigurarea unui 

mediu securizant în care copilul să rămână după terminarea orelor de şcoală.  Părinţii au apreciat 

faptul că participarea copiilor în programul ŞDŞ, care oferea un cadru securizant faţă de 

alternativa „cheia de gât“, le-a oferit timpul necesar pentru a putea să-şi găsească sau să-şi 

păstreze un loc de muncă, determinând astfel creşterea nivelului de trai al întregii familii.  Astfel, 

90% dintre părinţii intervievaţi la şcoala 126 din Bucureşti îşi găsiseră sau îşi menţinuseră locurile 

de muncă la sfârşitul anului şcolar, fiind degrevaţi de activităţile cotidiene de după orele de şcoală 

ale copiilor.

 Supravegherea copilului după orele de şcoală este identificată şi de către părinţii din 

mediul rural (90% dintre părinţii din Vlădeni şi Rebricea) ca unul dintre avantajele majore ale 

programului, întrebaţi fiind despre utilitatea programului ŞDŞ la care au participat copiii lor 

(figura 13).

 Participarea copiilor la proiect prin petrecerea timpului la programul ŞDŞ a fost 

percepută de către comunitate ca un mod eficient de protejare a copilului faţă de posibile situaţii 

de abuz,  neglijare şi exploatare din familie. 

25



 

• Efectuarea temelor cu personal specializat determină creşterea performanţelor 

şcolare ale elevilor

 Majoritatea absolută a părinţilor şi profesorilor intervievaţi în Vlădeni şi Rebricea, 

(100%) au declarat că proiectul a avut o influenţă asupra rezultatelor şcolare ale copiilor. Mai 

precis, părinţii au apreciat ca fiind foarte util sprijinul primit de copii lor pentru efectuarea 

temelor.  Acest lucru a dus la creşterea sau menţinerea nivelului performanţelor şcolare faţă de 

anul anterior, dar şi la creşterea calităţii timpului petrecut cu copiii lor după întoarcerea acasă, 

fiind degrevaţi de stresul efectuării temelor (Figura 15).

 În viziunea învăţătorilor de la clasele copiilor cuprinşi în program, timpul petrecut în 

program, rezolvarea temelor,  activităţile de dezvoltare personală şi petrecere a timpului liber au 

contribuit la creşterea uşoară a performanţelor şcolare, îmbogăţirea vocabularului, creativităţii, 

comportamentului şi atitudinii faţă de învăţătură a copiilor.

Figura 15.  Opinia părinţilor cu privire la utilitatea programului ŞDŞ din Vlădeni şi Rebricea

Sursa:  Raport final program ŞDŞ,  WV Iaşi/Vaslui 

Utilitatea programului „Şcoală după Şcoală” 

Consilierea părinţilor

Socializarea cu ceilalţi copii

Prânzul

Activităţile de timp liber (jocurile) 
pe care copilul le-a realizat în timpul ŞDŞ

Consilierea copilului

Supravegherea copilului

Efectuarea temelor cu personal specializat

55%

5 - foarte util        4 - util        3 -  mediu        2 - puţin util        1 - deloc util

36%

55% 42% 6%

61% 30% 3% 6%

64% 33% 3%

76% 21%

76% 24% 3%

88% 12%
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„Aceşti copii nu ar fi avut sprijin la teme! Dacă nu ar fi fost programul, unii sigur ar fi fost puşi la treabă. 
Copiii au fost supravegheaţi, nu mai aveau timp de făcut prostii când părinţii erau la câmp.” 

                                                                                       Invăţător mediul rural



 Comparând rezultatele testărilor iniţiale (2012) cu cele finale (2013) aplicate copiilor 

beneficiari ai programului ŞDŞ, pe comunităţi şi materii de studiu, se pot observa progrese la 

limba română şi matematică la copiii din Vlădeni, în sensul scăderii calificativelor de insuficient de 

la 75% la 65%, şi creşterii calificativului suficient de la 25% la 35% la limba româna concomitent cu 

scăderea rezultatelor de insuficient de la 70% la 40% la matematică.  S-a menţinut în schimb lipsa 

calificativelor de bine şi foarte bine la limba română dar acestea au crescut la matematică de la 

6% la 15%.  

 • Schimbări pozitive determinate de proiect au fost menţionate şi în relaţie cu atitudi-

nea copiilor faţă de şcoală. Prin expunerea la activităţile din cadrul programului ŞDŞ copiii au 

fost stimulaţi să gândească, să lucreze mai mult, ceea ce le-a oferit copiilor satisfacţie faţă de 

propria muncă şi încurajare că pot face faţă situaţiilor dificile pe care în trecut le considerau 

insurmontabile. În răspunsurile la chestionarele de evaluare finală a serviciului copiii confirmă 

acest lucru. Procentul de copii care cred că uneori pot face ce fac şi ceilalţi copii de vârsta lor a 

crescut pe parcursul unui singur an de ŞDŞ de la 25% în 2012 la 53% în 2013. Cadrele didactice de 

la clasele copiilor observă o creştere a responsabilităţii copiilor faţă de şcoală, prin grija crescută 

manifestată în modul de scriere la limba română, materialele didactice deţinute – caiete şi cărţi 

păstrate în ordine, fată de spaţiul şcolar,  precum şi în rezolvarea sarcinilor primite. 

 • Prin participarea la program, copiii şi-au îmbunătăţit şi abilităţile de comunicare, un 

rol important având activităţile de autocunoaştere şi de dezvoltare personală derulate. Copiii au 

devenit mai liberi în exprimare şi în manifestare, mai comunicativi şi mai puţin interiorizaţi. 

Petrecând timp împreună în cadrul ŞDŞ, copiii au legat prietenii şi au devenit mai sociabili. S-au 

observat schimbări şi în raporturile pe care copiii participanţi la ŞDŞ le au cu ceilalti colegi 

dovedind abilităţi de lucru în echipă,  integrare în colectivul de elevi şi grija faţă de ceilalţi colegi. 

 • Servirea mesei calde copiilor din program, contribuie la acumularea unor 

deprinderi de igienă şi îmbunătăţire a statusului nutriţional.

 Programul de masă şi activităţile de organizare a spaţiului în care s-au desfăşurat 

activităţile ŞDŞ au condus şi la formarea unor deprinderi de igienă (spălarea mâinilor înainte de 

masă, spălatul dinţilor după masă, folosirea corectă a tacâmurilor, etc). 

„Unii copii se descurcau foarte greu şi acum merg binişor, acum au şi calificative de bine şi foarte bine 
spre deosebire de anul trecut. Unii dintre ei cer să lucreze pe caietul suplimentar – după ce termină 
tema mai doresc să rezolve şi alte sarcini…Au înregistrat progrese la nivelul performanţei.  Au 
calificative mai bune, progresul este clar în ce priveşte inţelegerea sarcinilor.”

                            Învăţător mediul rural
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 Efecte pozitive a determinat şi oferirea unei mese calde, la prânz, copiilor participanţi la 

program din punctul de vedere al dezvoltării fizice.  Astfel, per total în programul din Vlădeni şi 

Rebricea, au recuperat în înălţime, 7 copii (aproape jumătate din copiii care au fost sub nivelul 

standard de dezvoltare corespunzător vârstei la data măsurării iniţiale) iar în greutate, 6 copii 

(peste 1/3 din cei care erau sub nivelul standard al vârstei la data măsurării iniţiale).

 • Programul a avut impact şi pentru ceilalţi copii din familie dar şi pentru 

întreaga familie. Aproape trei sferturi dintre părinţii intervievaţi, au constatat un impact 

pozitiv şi pentru ceilalţi copii din familie.  Astfel copilul beneficiar al programului ŞDŞ:

 - a devenit un model pentru fraţii mai mici, încurajându-i să înveţe şi să aibă un comporta-

ment proactiv la şcoală;

 - le-a oferit sprijin la teme fraţilor mai mici;

 - şi-a învăţat fraţii şi surorile jocuri învăţate în cadrul ŞDŞ;

 - a împărţit din porţia de mâncare primită în cadrul programului ŞDŞ cu fraţii mai mici.

 Programele ŞDŞ experimentale, derulate în cele trei locaţii au avut în vedere şi o activi-

tate susţinută cu părinţii în vederea creşterii implicării şi interesului acestora pentru educaţia 

copilului şi susţinerii şcolare a acestora. Procentul relativ redus, de sub o treime dintre părinţi 

care au participat la întâlnirile tematice organizate, confirmă idea lipsei unei culturi de învăţare 

pe tot parcursul vieţii, inclusiv în privinţa unor roluri tradiţionale, ca acela de părinte. Cu toate 

acestea, părinţii care au ales să participe la programul de educaţie parentală au apreciat utilitatea 

sa nu doar prin îmbunătăţire relaţiei cu copilul participant la ŞDŞ, ci chiar prin adoptarea unor 

strategii de comportament constructive în familie în general.  Astfel, a fost foarte util că părinţii 

au înţeles să folosească timpul în care copiii lor sunt în programele ŞDŞ pentru a găsi sau menţine 

un loc de muncă. Desigur, o sursă suplimentară de venit în familie nu poate fi decât benefică 

pentru toţi membrii săi. Dar pe lângă acest beneficiu creşterea calităţii timpului petrecut în 

familie, cu toţi copiii, despre care unii dintre părinţi afirmă că au învăţat în sesiunile organizate în 

program, este cel puţin la fel de benefic.
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VII.  Analiza critică a metodologiei pentru înfiinţarea de servicii ŞDŞ 

 Legea Educaţiei Naţionale (legea 1/2011) prevede la art.  58  faptul că unităţile şcolare au 

posibilitatea de a înfiinţa servicii de „Şcoală după şcoală”. Pentru a veni în sprijinul unităţilor 

şcolare, Ministerul Educaţiei Naţionale a emis, în data de 07.09.2011, Ordinul 5349 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală” (OMECT 5349). La data 

apariţiei acestei metodologii atât şcolile cât şi societatea civilă au considerat că dificultăţile 

organizatorice, financiare şi cele care ţin de asigurarea resursei umane vor fi rezolvate. Cu toate 

că marea majoritate a actorilor implicaţi în implementarea serviciilor de tip ŞDŞ şi-au propus să 

respecte această metodologie, implementarea acesteia s-a dovedit o sarcină foarte dificilă, în 

cele mai multe cazuri imposibil de pus în practică.

 Conform metodologiei, programul „Şcoală după şcoală” este considerat a fi comple-

mentar programului şcolar obligatoriu.  Aceasta impune o organizare separată a programului, 

indiferent dacă se va desfăşura în incinta unităţii şcolare sau în spaţiile puse la dispoziţie de 

autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale, biserică. Resursele umane implicate în program 

pot include atât personalul din învăţămant, cât şi alţi membri ai comunităţii sau reprezentanţi ai 

partenerilor.  De asemenea, Statutul Cadrelor Didactice permite conducerilor unităţilor şcolare 

să treacă în fişa de post atribuţiuni legate de programul „Şcoală după şcoală”. „Toate activităţile din 

cadrul Programului ŞDŞ se derulează fie de cadre didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în 

situaţia în care activităţile sunt coordonate de personal extern şcolii” cf. OMECT 5349, art. 14 (1). 

Ordinul menţionat nu precizează cine are competenţele necesare în coordonarea programului. 

În schimb, testarea pe teren a funcţionării serviciilor de tip ŞDŞ, atât în mediu urban cât şi rural 

realizată de World Vision Romania şi de alte organizatii neguvernamentale cu expertiză în 

domeniul social şi educaţional, a arătat indubitabil că succesul programului este direct 

influenţat de existenţa unui coordonator desemnat al programului, altul decât 

directorul şcolii,  şi de constituirea unei echipe care să  implementeze programul.

 Pentru înfiinţarea programelor ŞDŞ, metodologia prevede efectuarea unei analize de 

nevoi prin consultarea elevilor, părinţilor, comunităţii etc. Cu toate acestea, metodologia nu 

pune la dispoziţia şcolilor nici un instrument (criterii de selecţie a elevilor, 

proceduri de lucru, precizări pentru construirea bugetului, formularistică) prin 

aplicarea căruia analiza de nevoi să fie relevantă pentru organizarea programului 

ŞDŞ, şi nici nu face referire la tipuri de nevoi care trebuie luate în calcul pentru 

alcătuirea pachetelor educaţionale din program. 

 Metodologia impune să fie luate în considerare cu prioritate  nevoile elevilor care provin 

din grupuri dezavantajate, fără a defini aceste grupuri sau tipurile de dezavantaje cu care se 

confruntă. Satisfacerea tipurilor de nevoi pe care le-am întâlnit în comunităţi implică resurse 

financiare, umane şi materiale de care unităţile şcolare sau chiar comunitatea nu dispun. În acest 
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caz este necesară o precizare clară a surselor de finanţare, standardelor de cost şi 

bugetului minim/maxim pentru organizarea în sistemul public a unui program 

ŞDŞ.

 După efectuarea analizei de nevoi, în lunile ianuarie – februarie, directorul şcolii, 

reprezentantul comitetului părinţilor, patru cadre didactice (două din învăţământul primar şi 

două din cel secundar) sunt desemnaţi pentru a redacta un proiect pentru Programul ŞDŞ sub 

formă de pachete educaţionale, ce trebuie depus la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) spre 

avizare, până la data de 1 martie pentru anul şcolar următor.

 

 Lipsa unor instrumente clare care să faciliteze elaborarea documentaţiei pentru 

înfiinţarea programelor ŞDŞ, precum şi drumul lung până la implementarea lor, descurajează 

unităţile de învăţământ să iniţieze aceste acţiuni. În judeţele Cluj, Iaşi, Vaslui, Dolj, Constanţa, 

Ialomiţa şi Vâlcea spre exemplu, WVR a colectat în luna septembrie 2013 informaţii de la un 

număr de 38 de scoli cu clasele I-IV şi I-VIII. Dintre acestea doar 3 şcoli au depus proiect (Jud. 

Vaslui şi Dolj), unul a primit aviz favorabil de la ISJ (jud. Dolj), două nu au primit aviz, iar 

majoritatea nu au depus nici un  proiect  pentru înfiinţarea unui astfel de program. 

 La acest moment nu există o evidenţă a procentului de şcoli care au realizat 

analiza de nevoi cu privire la programul ŞDŞ la nivel naţional, ceea ce ne 

îndreptăţeşte să credem că nu este încurajată crearea programului în fiecare 

comunitate în care ar putea fi necesară.

 De asemenea, practica a arătat că este o neconcordanţă între calendarul după care se 

construiesc normele didactice şi calendarul de depunere a proiectelor pentru Programul ŞDŞ. 

Inspectoratele şcolare judeţene, încheie şi trimit către Ministerul Educaţiei Naţionale necesarul 

de norme didactice, de regulă înainte de 1 martie, pentru anul şcolar următor (de obicei în luna 

decembrie).  Aceasta îngreunează foarte mult obţinerea dupa această dată a unor modificări cu 

privire la norme didactice/ore de completare a catedrei. Unele inspectorate şcolare judeţene au 

informat unităţile şcolare că indiferent dacă au organizat sau nu programe ŞDŞ, ele trebuie să se 

încadreze în numărul de ore/catedre alocat, ceea ce face imposibilă remunerarea celor cărora 

metodologia le-ar fi permis acest lucru. 

 În plus faţă de acestea, se realizează o situaţie potenţial discriminatorie unde aceeaşi 

cantitate de muncă, în condiţii identice este retribuită sau nu în funcţie de statutul persoanei care 

o prestează.  Astfel,  Art. 15 din Ordinul 5349 prevede următoarele:

” Implicarea personalului din învăţământ se face în următoarele condiţii:

 a) pentru completarea normei de predare (maximum 4 ore pe săptămână), pentru 

situaţiile prevăzute la art. 263 alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

 b) ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână,  în afara normei 

de predare/postului (cel mult două ore pe săptămână).”

30



 În consecinţă, în cazul în care un cadru didactic efectuează ore de predare în afara nor-

mei de predare, dar în cadrul normei didactice, din punct de vedere al sistemului educaţional 

aceste ore nu vor fi plătite, mergându-se pe considerentul că în norma didactică de 40 de ore pe 

săptămână există timp suficient pentru a efectua şi activitatea din cadrul serviciului ŞDŞ. În 

schimb, pentru cei care au norma de predare incompletă, orele efectuate în cadrul ŞDŞ sunt 

recunoscute ca ore de predare sau de activitate didactică şi plătite în consecinţă, de unde rezultă 

că pentru aceeaşi muncă prestată (chiar dacă aceasta este efectuată în cadrul aceluiaşi program 

„Şcoală după şcoală”) un cadru didactic este plătit şi altul nu.

 

 Metodologia face precizarea că în celelalte cazuri (fără a preciza care sunt acelea, 

probabil se face referire la personalul didactic auxiliar sau alt personal ), personalul poate fi 

retribuit. Ori, experienţa practică arată că pentru a organiza un astfel de program, care 

presupune prezenţă ritmică (în cele mai multe cazuri zilnică), asumarea de responsabilităţi 

concrete (securitatea elevilor, asistenţă educaţională, dezvoltarea de abilităţi de viaţă 

independentă etc.) nu se poate utiliza numai personal neremunerat sau voluntar.

 Deşi metodologia de înfiinţare a serviciilor de tip ŞDŞ abordează în art. 17 modalităţile 

de finanţare ale acestor programe, pentru aplicarea unora dintre prevederi este necesară 

armonizarea legislativă şi emiterea unor noi prevederi legislative, care să permită 

transferul interinstituţional de fonduri sau contribuţii din partea părinţilor pentru 

susţinerea funcţionării acestora.

   

  De exemplu, potrivit art. 17, alin.d) din OMECT 5349, finanţarea serviciilor ŞDŞ, poate fi 

făcută din bugetul de stat, pentru elevii proveniţi din grupurile dezavantajate.  Teoretic, prevederea este 

necesară şi ar trebui să permită Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 

finanţarea serviciilor pentru categoria de copii proveniţi din grupurile dezavantajate, potrivit legii. Una 

dintre valenţele cele mai importante ale Programului ŞDŞ ar putea fi abordarea interdis-

ciplinară şi integrată a copilului îmbinând armonios nevoile socio-economice cu 

cele educaţionale, ceea ce ar presupune un cumul de servicii strânse în jurul 

copilului (serviciile de asistenţă socială şi protecţia copilului, servicii educaţionale, 

servicii de suport oferite de organizaţii neguvernamentale şi biserici). Însă 

ambiguitatea legislaţiei face imposibilă această cooperare. 

 De pildă, resursele serviciilor de asistenţă socială şi protecţia copilului nu pot susţine încă 

programul ŞDŞ desfăşurat în unităţile şcolare, cu personal din rândul cadrelor didactice, întru-

cât nu au nici o procedură legală prin care să aloce buget unei unităţi şcolare pentru organizarea 

unui astfel de program. De asemenea, programul ŞDŞ poate acoperi o zonă largă de beneficiari 

ce provin din grupuri dezavantajate şi ar putea fi asimilat, în cazul în care legislaţia din domeniul 

protecţiei copilului şi al educaţiei ar fi armonizate. Modelul este comun: centrele de îngrijire pe 

timpul zilei care, conform Ordinului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 24 din 
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4 martie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, centre 

înfiinţate de autorităţile locale, au misiune similară cu cea a serviciilor ŞDŞ pentru categoria de 

copii din grupurile dezavantajate, iar diferenţa constă în faptul că serviciile ŞDŞ sunt înfiinţate de 

unităţile de învăţământ. 

 Astfel, centrele de zi, sunt servicii pentru protecţia copiilor a căror misiune este de a 

preveni abandonul şi instituţionalizarea acestora, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi 

de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă inde-

pendenţa, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, 

consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane 

care au în îngrijire copii. 

 În accepţiunea pe care o intuim în sintagma „copii din grupuri dezavantajate”, Meto-

dologia Ministerului Educaţiei ţinteşte de fapt aceeaşi categorie de copii care sunt deja vizaţi de 

serviciile tip Centru de Zi, lasând o altă categorie mare de copii care nu sunt în risc imediat social 

sau economic, total lipsiţi de servicii.

 Prin armonizarea procedurilor folosite de serviciile educaţionale şi cele de 

asistenţă socială şi protecţia copilului ar fi  posibilă abordarea integrată a copilului 

indiferent de statutul său social. Astfel, efectul pozitiv al acestei armonizări ar fi 

înlăturarea stigmatului social în sensul că acest tip de program ar avea beneficiari 

care provin din diverse categorii sociale, programul  nefiind destinat doar copiilor 

care se confruntă cu situaţii socio-economice grave.  

 Valoarea pe care o aduce programul ŞDŞ având ca principii de lucru nondiscriminarea şi 

participarea, a fost demonstrată în cadrul programelor pilot testate de WVR. Finanţarea ser-

viciilor oferite copiilor care proveneau din familii dezavantajate le-a permis să participe la 

program, alături de alţi copii pentru care costurile au fost acoperite de părinţi.  Experienţa prac-

tică a Fundaţiei World Vision România a arătat că este posibil ca în cadrul aceleiaşi grupe de 

program ŞDŞ să fie incluşi atât copii susţinuţi de către Serviciul de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului cât şi copii proveniţi din familii fără dificultăţi materiale sau de altă natură (violenţă 

domestică, abuzuri asupra copilului, infracţionalitate, dependenţă de alcool, dizabilităţi, etc.) ce 

pot susţine financiar funcţionarea programului. Trebuie însă, clarificate foarte bine aspectele 

financiare, modul de alocare a resurselor, precum şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot 

utiliza resursele respective.  

 O categorie foarte importantă de cheltuieli o reprezintă cheltuielile legate de hrană. 

Metodologia face referire la faptul că ”în situaţia în care programul ŞDŞ se desfăşoară în continuarea 

programului şcolar obligatoriu, în învăţământul primar se alocă un interval de timp de aproximativ o oră 

şi jumătate necesar servirii mesei,  precum şi activităţilor recreative în aer liber” (OMECT 5349, art. 4).  

Din experienţa acumulată de organizaţia noastră, dar şi de alte organizaţii care desfăşoară astfel 

de programe putem argumenta faptul că masa caldă reprezintă un punct de maxim interes 
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pentru construcţia programului ŞDŞ atât pentru copiii care provin din grupuri vulnerabile, cât şi 

pentru copiii care provin din familii cu venituri medii sau peste. 

 Cercetările anterioare ”Şcoala, inima comunităţii” (World Vision, 2011) arată că 47,4% 

dintre părinţi ar fi total de acord şi 32,8 % ar fi parţial de acord cu înlocuirea programului 

”Cornul şi Laptele” cu o masă caldă. Organizarea programului ŞDŞ,  în lipsa asigurării accesului la 

o masă caldă poate fi compromisă sau să îşi piardă interesul, în faţa categoriei de părinţi pentru 

care acest beneficiu este prioritar. Chiar dacă metodologia prevede faptul că masa poate fi 

asigurată de familie prin ”pachet de hrană de acasă”, această soluţie poate fi dăunătoare. Pe de o 

parte ar avea un impact economic negativ asupra familiilor vulnerabile, care în lipsa resurselor nu 

vor putea susţine participarea copiilor.  Pe de altă parte ar putea avea un impact negativ din punct 

de vedere nutriţional ţinând cont de faptul că 5 zile pe săptămână copiii ar mânca în locul mesei 

de prânz doar hrană rece,  păstrată în cele mai multe cazuri în condiţii improprii.  Totodată 

soluţia ”pachetului de acasă” poate genera situaţii discriminatorii deoarece copiii care au o stare 

materială mai bună vor avea acces la hrană în cantitate mai mare şi de calitate mai bună pe care o 

vor consuma în prezenţa copiilor cu stare materială precară.

 

 Revenind la sursele de finanţare  constatăm că deşi Art.17 din OMECT 5349, permite ca 

programul ŞDŞ să funcţioneze pe baza contribuţiilor financiare din partea părinţilor, acest 

demers este aproape imposibil de realizat, pentru că legislaţia după care funcţionează unităţile 

şcolare de nivel preuniversitar de stat, interzice colectarea de taxe de la părinţi. Pentru 

depăşirea acestei situaţii, o soluţie ar putea fi infiinţarea asociaţiilor de părinţi cu personalitate 

juridică la nivel de unitate şcolară, care să preia organizarea de programe ŞDŞ.

 Un alt capitol bugetar complet ignorat, este acela al materialelor didactice şi rechizitelor, 

asupra cărora nu există nici un fel de menţiune. Şi aici, experienţa practică acumulată de WVR şi 

alte organizaţii neguvernamentale care au dezvoltat astfel de servicii, arată faptul că pentru 

funcţionarea în bune condiţii a programului ŞDŞ este nevoie de consumabile (hârtie, pixuri, 

creioane, plastilină, lipici etc.), materiale sportive, auxiliare curriculare, material didactic, podea 

amenajată pentru activităţi care implică aşezarea direct pe aceasta etc.  Aceste costuri se adaugă 

celor legate de personal şi de masa caldă. 

 Metodologia de organizare a programului ŞDŞ nu este încă completată de prevederi care 

să impună standarde de calitate bine definite şi lasă la latitudinea unităţilor şcolare din sistemul 

public şi cel privat, nivelul de calitate la care se livrează programul ŞDŞ. Deşi nu este explicit 

formulat, se constată o diferenţă clară de abordare a serviciilor de tip ŞDŞ în sistemul public şi cel 

privat, pentru care nu există încă reglementări specifice. Cu excepţia costurilor aferente, 

programele de tip ŞDŞ private, pot deveni model prin complexitatea pachetului de 

servicii oferite. Mai mult, ele pot contribui cu expertiză practică, la creionarea unor 

standarde minime de calitate pentru aceste servicii, indiferent dacă prestatorul este 
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sistemul public sau privat, indiferent de mediul în care serviciul funcţionează, de veniturile 

părinţilor, de nivelul performanţelor şcolare ale elevilor, de aptitudini, etc. Numai în acest fel 

putem să asigurăm respectarea drepturilor fiecărui copil la educaţie, sănătate şi 

protecţie şi se poate vorbi despre oportunităţi egale de dezvoltare. În lipsa unui 

astfel de serviciu de calitate riscul de marginalizare a copiilor din medii 

defavorizate şi de polarizare a societăţii creşte semnificativ.

 • În practică, succesul programului este direct influenţat de existenţa unui 

coordonator desemnat al programului, altul decât directorul şcolii, si de 

constituirea unei echipe care să  implementeze programul.

 • Este necesară o precizare clară a surselor de finanţare, standardelor de 

cost şi bugetului minim/maxim pentru organizarea în sistemul public a 

unui program ŞDŞ.

 • Metodologia nu pune la dispoziţia şcolilor nici un instrument (criterii de 

selecţie a elevilor, proceduri de lucru, precizări pentru construirea 

bugetului, formularistică) pentru analiza de nevoi şi nici nu face referire la 

tipuri de nevoi care trebuie luate în calcul pentru alcătuirea pachetelor 

educaţionale din program.

 • În acest moment nu există o evidenţă a procentului de şcoli care au realizat 

analiza de nevoi cu privire la programul ŞDŞ la nivel naţional, ceea ce ne 

îndreptăţeşte să credem că nu este încurajată crearea programului în 

fiecare comunitate în care ar putea fi necesară.

 • Prin armonizarea procedurilor folosite de serviciile educaţionale şi cele de 

asistenţă socială şi protecţia copilului ar fi  posibilă abordarea integrată a 

copilului indiferent de statutul său social. Astfel, efectul pozitiv al acestei 

armonizări ar fi înlăturarea stigmatului social în sensul că acest tip de 

program ar avea beneficiari care provin din diverse categorii sociale, 

programul  nefiind destinat doar copiilor care se confruntă cu situaţii 

socio-economice grave.  

 • Programul ŞDŞ ar putea fi abordarea interdisciplinară şi integrată ce 

răspunde nevoilor copilului şcolar îmbinând armonios nevoile socio-

economice cu cele educaţionale, ceea ce ar presupune un cumul de servicii 

strânse în jurul copilului (servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

servicii educaţionale, servicii de suport oferite de organizaţii neguverna-

mentale şi biserici). Însă ambiguitatea legislaţiei face imposibilă aceasta.

 • Cu excepţia costurilor aferente, programele de tip ŞDŞ private, pot deveni 

model prin complexitatea pachetului de servicii oferite. Mai mult, ele pot 

contribui cu expertiză practică, la creionarea unor standarde minime de 

calitate pentru aceste servicii. Numai în acest fel putem să asigurăm 

respectarea drepturilor fiecărui copil la educaţie, sănătate şi protecţie şi se 

poate vorbi despre oportunităţi egale de dezvoltare. În lipsa unui astfel de 

serviciu de calitate riscul de marginalizare a copiilor din medii 

defavorizate şi de polarizare a societăţii creşte semnificativ.
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VIII:  Spre ce ne îndreptăm?

 Incontestabil, experienţele de până acum cu programul ŞDŞ au demonstrat impactul 

unui mediu securizant şi a unui program structurat, după orele de şcoală, pentru dezvoltarea 

copilului. Ocuparea părinţilor cu diverse activităţi pe timpul zilei, lipsurile materiale şi nivelul 

scăzut al educaţiei în unele familii, crează probleme în asigurarea acestor condiţii, care însă pot fi 

suplinite în prezent prin programe de tip ŞDŞ pentru a asigura creşterea performanţelor şcolare 

şi a protejării copiilor.

 Apariţia pe „piaţă” a ofertelor de programe de tip ŞDŞ vine în întâmpinarea nevoii 

exprimate de peste trei sferturi dintre părinţii intervievaţi. Totuşi, analiza disponibilităţii 

serviciului, a modului de funcţionare, acoperirea cu astfel  de servicii, dotările, resursele umane, 

calitatea serviciilor oferite, scot în evidenţă unele aspecte ce trebuie semnalate, discutate şi 

pentru care trebuie găsite soluţii în sensul asigurării egalităţii de şanse pentru toţi copiii. Lipsa 

unei reacţii rapide, eficiente şi uneori chiar reparatorie a factorilor responsabili, faţă de unele 

disfuncţionalităţi sesizate în funcţionarea acestor programe care trebuie să ofere egalitate de 

şanse pentru toţi copiii, poate duce la adâncirea unei prăpastii deja existente între copiii din 

mediul rural faţă de cei din mediul urban, pentru copiii provenind din familii sărace sau din medii 

defavorizate, între serviciile publice şi cele private.

 Acoperirea cu servicii ŞDŞ este mai redusă în rural faţă de urban. Deşi nevoia 

de servicii ŞDŞ este relativ similară pentru copiii din rural şi urban, existenţa acestora în mediul 

rural este de cinci ori mai mică faţă de mediul urban.  Analiza disponibilităţilor financiare pe care 

părinţii declară că le pot aloca pentru sustinerea copiilor în ŞDŞ şi nivelul veniturilor, ne 

îndreptăţesc să conturăm şi mai mult tabloul şi aşa sumbru al inegalităţilor dintre copii. Plasarea 

deciziei de înfiinţare a serviciilor publice ŞDŞ, prin Ordinul Ministrului nr. 5349/2011 privind 

aprobarea metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”, la nivelul unităţilor 

de învăţământ, reduce drastic şansa deschiderii acestor programe în special în zonele rurale sau 

defavorizate, exact acolo unde majoritatea copiilor ar trebui să le frecventeze. Invocarea 

lipsurilor financiare, materiale şi umane de către autorităţile locale, conştiente în schimb de 

nevoia acestor servicii, ar trebui să stimuleze găsirea resurselor necesare, prin analiza 

interinstituţională (educaţie, protecţia copilului, sănătate) a oportunităţilor locale, implicarea 

mediului de afaceri, identificarea de sponsorizări, etc. 

 În acest mod, s-ar putea asigura, indiferent de locul în care se desfăşoară programul ŞDŞ, 

respectarea unor standarde minime de calitate în ceea ce priveşte acoperirea cu personal de 

specialitate în acord cu activităţile ce se desfăşoară, dimensiunea numărului de copii în fiecare 

grupă şi nu în ultimul rând a calităţii hranei oferită copiilor. Nu este lipsit de sens chiar, să fie lăsată 

la nivelul unităţilor de învăţământ decizia continuării, limitării sau chiar sistării programului 

„Cornul şi laptele”, în funcţie de analiza locală a acestei nevoi, sumele disponibilizate putând fi 

transferate către susţinerea unor cheltuieli în programul ŞDŞ.
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 • Discrepanţa între serviciile oferite de programele private sau publice, pot 

“eticheta” copiii care le frecventează. „În ceea ce priveşte programul (semiinternat), să fie clar, 

el se adresează copiilor cei mai săraci dintre săraci. Aici copiii nu primesc mâncare, nu au decât un 

pedagog care-i supraveghează, aşa că nu îi poate ajuta să îşi facă lecţiile, ci doar stau în bănci”, spunea 

un director de la o şcoală din Bucureşti în cuvântul de deschidere a anului şcolar 2013-2014. Ce 

argument mai puternic decât acest exemplu poate fi dat pentru a înţelege comportamentul 

copiilor, care la sfârşitul orelor de şcoală, sunt preluaţi cu diverse mijloace de transport şi 

transferaţi la „After school” faţă de colegii lor care rămân la „internat”.  Oferirea unor servicii 

de calitate, contra unui cost suportat de părinţi, este un lucru benefic pentru copii. Ridică 

probleme însă atingerea unor standarde minime de calitate în toate tipurile de servicii, fie că sunt 

publice sau private. Aici, instituţiile pentru protecţia copilului ar trebui să găsească soluţii pentru 

acoperirea costurilor pentru copiii din familiile beneficiare de  protecţie socială, iar locaţia 

serviciului frecventat să se facă pe criteriul distanţei faţă de domiciliu, sau constituirii grupelor de 

copii pe criteriul vârstei, etc. dar în nici un caz pe criteriul venitului familiei sau rezultatelor 

şcolare ale copiilor. 

 • Pregătirea şi remunerarea corespunzătoare a personalului care acordă 

sprijin în programul ŞDŞ sunt definitorii pentru succesul serviciului. Din activitatea 

practică am constantat că se impune recunoaşterea activităţii depuse de cadrele didactice în 

cadrul ŞDŞ ca activitate la catedră şi remunerarea acesteia în conformitate cu normativele de 

plată a cadrelor didactice. Pentru aceasta însă este necesară armonizarea calendarului de 

depunere a proiectelor ŞDŞ cu calendarul mişcării personalului didactic.

 Multitudinea activităţilor desfăşurate în programele ŞDŞ, gama diversă de nevoi 

înregistrată, de la nevoile de supraveghere şi până la cele de educaţie, petrecere a timpului liber, 

educaţie remedială, consiliere psihologică pentru copii şi părinţi, creionează nevoia de personal 

înalt calificat precum şi numărului acestor specialişti. Acoperirea unor activităţi cu voluntari, 

poate fi realizată parţial; totuşi, categorii specializate de personal (învăţători/profesori, psihologi, 

logopezi, specialişti în activităţi de relaxare şi timp liber şi asistent social) se impun pe toată 

durata de funcţionare a serviciului. Desigur, normele didactice trebuie calculate conform 

legislaţiei în vigoare, în funcţie de numărul de ore prestate şi numărul de copii (maximum 12 copii 

cf. Ordinului 5349/2011), aşa încât să poată fi stabilite şi respectate standarde de calitate pentru 

serviciul ŞDŞ. Este necesar să existe standarde minime de calitate care să fie aplicate unitar atât 

pentru serviciile publice cât şi pentru cele private. În aceste standarde trebuie să se regăsească: 

dotarile şi spaţiile minime de care trebuie sa dispună un program ŞDŞ, schema minimă de 

personal, programul şi minimum nutriţional pentru fiecare vârstă (nevoi de dezvoltare ale 

copiilor).

 • Programul ŞDŞ are nevoie de mai multă rigoare pentru a asigura egalitatea 

de şanse ale copiilor care au nevoie să-l acceseze. Astfel, nu poate fi lăsat la latitudinea 

unităţilor de învăţamânt sau chiar a ISJ dacă un copil are sau nu dreptul să beneficieze de sprijinul 
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statului în „dezvoltarea întregului său potenţial”, aşa cum România şi-a asumat prin Convenţia 

ONU cu privire la drepturile copilului dar şi prin legislaţia naţionala, inclusiv Constituţie. De 

aceea, considerăm că legislaţia trebuie să fie mai fermă cu privire la obligativitatea instituţiilor 

statului de a realiza evaluarea nevoii de ŞDŞ în comunitate şi de a răspunde adecvat acestor 

nevoi. Mai mult, metodologia trebuie să includă formulare pentru: analiza de nevoi, proiectarea 

pachetelor educaţionale, buget, aşa cum este introdus deja ”Contractul de parteneriat şcoală – 

familie în cadrul Programului «Şcoală după şcoală»”. În continuare este nevoie de o definire a 

criteriilor de evaluare a proiectelor ŞDŞ depuse de unitatile şcolare pentru avizare.  În felul 

acesta Inspectoratele Şcolare Judeţene nu ar mai putea invoca lipsa resurselor ca argument 

pentru respingerea proiectelor depuse. 

 Acolo unde este necesar şi posibil ca părinţii să susţină costurile programului trebuie 

elaborate proceduri prin care unităţile şcolare pot încasa şi folosi bani de la părinţii care plătesc 

furnizarea ŞDŞ.

 În situaţia în care copiii fac parte din ”grupul vulnerabil” se impune cooperarea şcolii cu 

servicii de asistenţă socială, care să asigure, în virtutea mandatului lor de protecţie a copiilor 

vulnerabili, plata serviciilor de îngrijire pe timpul zilei (în şcoala, alături de colegii lor 

”nevulnerabili”). Nu trebuie să fie rolul şcolii să definească criterii de excluziune socială pentru 

copii, ci mai degrabă să colaboreze cu toţi actorii sociali pentru a asigura condiţii optime pentru 

participarea şcolară nediscriminatorie a copiilor. 

 În acest sens ar trebui organizate grupuri de lucru comune ale Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ONG-

urile cu experienţă în domeniu şi care să coreleze şi să analizeze legislaţia existentă. Principalul 

obiectiv al acestora trebuie să urmărească beneficiul tuturor copiilor şi al vieţii de familie, 

prevenirea unor situaţii de marginalizare, neglijare, abuz şi abandon şcolar, pentru reducerea 

sărăciei şi asigurarea participării copiilor prin finanţarea adecvată a programelor ŞDŞ în fiecare 

şcoală, începând cu copiii din mediul rural unde gradul de sărăcie tinde să fie printre cele mai 

mari din Europa.

 • Există resurse pentru sprijinirea copiilor care provin din categoriilor sociale 

defavorizate, iar intervenţiile trebuie corelate. Conform recomandărilor din 

Comunicatul Comisiei Europene "Investing in children: breaking the cycle of disadvantage" din 20 

februarie 2013, în calitate de Stat Membru, România trebuie:

 • să prioritizeze combaterea sărăciei şi excluziunii sociale a copilului în Programul Naţio-

nal de Reformă pentru Implementarea Strategiei Europa 2020, ca parte a efortului 

general de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale;

 • să promoveze parteneriatul în programarea şi accesarea Fondurilor Structurale prin 

implicarea actorilor relevanţi de la nivel naţional, regional şi local, în special autorităţi 

publice, parteneri sociali şi reprezentanţi ai organizaţiilor ne-guvernamentale pentru  

a-i mobiliza în vederea combaterii sărăciei copilului;

 • să întărească cooperarea inter-instituţională şi abordările intersectoriale destinate 
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combaterii sărăciei copilului prin asigurarea conlucrării între actorii cheie, în particular 

instituţiile implicate în educaţie, integrare pe piata muncii, sănătate, egalitate de sanşe şi 

drepturile copilului;

 • să utilizeze complementar schemele de sprijin financiar cu beneficii legate în special de 

nutriţie, îngrijirea copilului pe timpul zilei, educaţie, sănătate, locuire transport şi acces 

la activităţi socio-culturale. 

 • să utilizeze abordări bazate pe date din teren (evidence-based), inclusiv prin extinderea 

modelelor de intervenţie testate şi care au dovedit că au rezultate. 

 

 World Vision România speră ca prezentul raport şi recomandările de mai sus să 

contribuie la îmbunătăţirea vieţii copiilor din România şi la reducerea decalajelor tot mai mari 

care se înregistrează în ultimii ani între copiii din diferite categorii sociale. În demersul nostru am 

avut în vedere crearea de oportunităţi egale de dezvoltare pentru toţi copiii, inclusiv copiii din 

medii dezavantajate (din mediul rural, familii sărace sau beneficiari de servicii sociale) pentru a 

putea construi o societate coezivă şi puternică şi a diminua riscurile de excludere socială.
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Anexa 1: CHESTIONAR PRIVIND ACCESUL COPIILOR LA PROGRAME 

„ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” (ŞDŞ)

 Stimată doamnă/ Stimate domn,

 Vă mulţumim pentru că aţi acceptat să participaţi la această cercetare cu privire la „Accesul copiilor de 

vârstă şcolară la programe «Şcoală după Şcoală/ After-school»”. Răspunsurile pe care dumneavoastră le 

veţi da vor fi tratate ca răspunsuri anonime, prelucrarea răspunsurilor fiind făcută strict în scop statistic.

A) DATE GENERALE RESPONDENT 

1.SEX (bifaţi căsuţa corespunzătoare): 1. Masculin   2. Feminin 

2.VÂRSTA (ani împliniţi): 

3.DOMICILIAT ÎN MEDIUL (bifaţi căsuţa corespunzătoare): 

                                                       1. URBAN   2. RURAL 

4.VENIT MEDIU LUNAR AL FAMILIEI ÎN RON (bifaţi în dreptul nivelului corespunzător 

de venit al familiei dvs):

1. -Sub 750 ron 

2. -Între 751 şi 1500 ron 

3. -Între 1501 şi 2250 ron 

4. -Între 2251 şi 3000 ron 

5. -Între 3001 şi 4000 ron 

6. -Peste 4001 ron 

5.NUMĂR COPII PREŞCOLARI ÎN FAMILIE:.............................................................................

6.NUMĂR DE COPII ŞCOLARI CLASELE I-IV:..........................................................................

7.NUMĂR DE COPII ŞCOLARI CLASELE V-VIII:......................................................................

B) ÎNTREBĂRI PRIVIND PROGRAMUL „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”

8. ÎN COMUNITATEA MEA EXISTĂ PROGRAME „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” 

(“AFTER-SCHOOL”) PE CARE LE  POT ACCESA PT COPIII MEI (bifaţi 

căsuţa/căsuţele corespunzătoare, după caz)

1.- Există programe PUBLICE (administrate de şcoală, primărie, autorităţi publice) 

2.- Există programe PRIVATE (administrate de organizaţii neguvernamentale sau furnizori 

privaţi) 

3. -Nu există astfel de programe 

4. - Nu ştiu 

9.COPIII MEI SUNT ÎNSCRIŞI LA UN PROGRAM „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” 

(“AFTER-SCHOOL”) răspundeţi doar dacă este cazul dvs.
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10. INTENTIONAŢI SĂ ACCESAŢI ACEST SERVICIU ŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 

URMĂTOR (răspundeţi doar în cazul în care aveţi copii înscrişi într-un astfel de program)?

1. – Da 

2. – Nu 

11. DACĂ LA ÎNTREBAREA  ANTERIOARĂ RĂSPUNSUL ESTE 'NU', CARE 

ESTE MOTIVUL?

1. – Copiii vor fi mai mari şi vor rămâne singuri acasă 

2. – Nu mai avem resurse financiare 

3. – Nu am fost multumiţi de îngrijirea primită până acum 

4. – Copiii vor fi supravegheaţi de alţi membri ai familiei (bunici, fraţi mai mari, unul dintre părinţi) 

5. – Alte motive (specificaţi)..........................................................................................................................

În cazul în care NU aveţi copii înscrişi la PROGRAMUL „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” (“AFTER-

SCHOOL”) vă rugăm să răspundeţi la punctul următor:

12. COPIII MEI NU SUNT ÎNSCRIŞI LA UN PROGRAM „ŞCOALĂ DUPĂ 

ŞCOALĂ” (“AFTER-SCHOOL”) PENTRU CĂ (bifaţi toate căsuţele care corespund 

situaţiei dumneavoastră):

1. – În comunitatea mea nu există astfel de servicii 

2. – Costul e prea mare 

3. – Programul de lucru nu se potriveşte cu nevoile mele 

4. – E greu accesibil (locaţie, distanţa) 

5. – Copiii mei sunt supravegheaţi de bunici 

6. – Programul ne permite să avem noi grijă de copii 

7. – Unul din părinţi este casnic 

8. – Unul sau ambii parinţi sunt în şomaj 

9. – Fraţii mai mari îi supraveghează pe cei mici 

10. – Copilul nu doreşte 

11. – Alte motive (mentionaţi)......................................................................................................................

13. ÎN OPINIA MEA PROGRAMUL ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ (AFTER SCHOOL) 

AR  TREBUI SĂ INCLUDĂ (bifaţi 3 răspunsuri pe care le consideraţi cele mai importante):

1. – Timp liber 

2. – Masă caldă 

3. – Sprijin pentru efecturea temelor 

4. – Odihnă/ somn 

Număr de copii înscrişi

Cost lunar/copil

Program PRIVAT Program PUBLIC
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5. – Meditaţii 

6. – Educaţie remedială (de recuperare a decalajelor) 

7. – Limbi străine, dans, pictură etc.

8. – Consiliere copii 

9. – Consiliere părinţi 

10. – Altele (mentionaţi):...............................................................................................................................

14. ÎN CAZUL ÎN CARE  V-AR INTERESA UN ASTFEL DE PROGRAM, CARE 

ESTE SUMA DE BANI (RON) PE CARE AŢI FI DISPUŞI SĂ O CHELTUIŢI 

LUNAR PENTRU ACCES LA UN PROGRAM ŞDŞ (menţionaţi o suma în RON pentru 

un copil):
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METODOLOGIA 

DE ORGANIZARE  A PROGRAMULUI  

„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” 

 
 

Capitolul I 

 Dispoziții generale 

Art. 1. - Prezenta Metodologie reglementează modul de organizare și desfășurare a 

Programului „Școală după școală”. 

Art. 2. -  (1) Programul „Școală după școală” ( denumit în continuare Programul ȘDȘ ) este 

un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare 

formală și non-formală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a 

învățării prin activități educative, recreative și de timp liber. 

(2) Programul ȘDȘ  se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din 

învățământul secundar. 

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

denumite în continuare ISJ/ ISMB, anunță unitățile de învățământ, autoritățile publice locale, 

alți parteneri sociali  despre posibilitatea organizării Programului ȘDȘ şi popularizează 

condițiile de organizare, precum și beneficiile acestuia pentru comunitatea locală.  

 

Capitolul II 

Organizarea Programului ȘDȘ 

Art. 3 - (1) Programul ȘDȘ  este conceput de unitățile de învățământ sub formă de proiect 

în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, reprezentanților  legali, a cadrelor  

didactice, a comunității locale și a  altor instituții și organizații partenere. Pe baza acestor 

demersuri, unitățile de învățământ stabilesc  grupul țintă  al Programului ȘDȘ. 

(2) Oferta de Program ȘDȘ  este proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor  

elevilor aparținând grupurilor dezavantajate. 

(3) Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern, elaborat de fiecare 

unitate de învățământ. 

(4)  În perioada ianuarie-februarie a fiecărui an școlar în curs, Consiliul de administrație  

al unităţii de învăţământ realizează analiza de nevoi, pentru organizarea programului 

în anul  școlar următor. Pe baza rezultatelor analizei de nevoi și a resurselor existente 

(umane, financiare, materiale), o comisie formată din directorul unității de învățământ, 
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reprezentantul comitetului de părinți al școlii, două cadre didactice din învățământul 

primar și două cadre didactice din învățământul secundar, aleși de consiliul profesoral, 

realizează, până la data de 1 martie, oferta pentru Programul ȘDȘ, sub formă de 

pachete educaționale. Oferta pentru Programul ȘDȘ este prezentată, discutată și 

aprobată de  consiliul profesoral al școlii. 

(5) Programul ȘDȘ se organizează prin decizia Consiliului de administrație al unității de 

învățământ, cu avizul ISJ/ISMB. Directorul unității de învățământ  pune în aplicare 

decizia Consiliului de administrație și înaintează către ISJ/ISMB  Programul ȘDȘ. 

(6) Consiliul de administrație al ISJ/ ISMB avizează proiectul Programul  ȘDȘ, dacă sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta metodologie. 

(7)  Programul ȘDȘ se poate organiza în spațiile disponibile din propria unitate de 

învățământ sau în spațiile din alte unități de învățământ, consorții școlare etc., precum 

și în  palate și cluburi  ale copiilor, cluburi sportive școlare sau în alte spații puse la 

dispoziție de autorități locale, organizaţii neguvernamentale  cu competențe în 

domeniu, biserică etc.  

(8) Se interzice organizarea Programului ȘDȘ în  spații care nu au autorizații de 

funcționare și  în sediile partidelor politice.  

(9) Se interzice organizarea Programului ȘDȘ  în spații private  aparținând personalului 

didactic sau nedidactic implicat în derularea programului.  

Art. 4 - (1) Programul ȘDȘ se va desfășura înainte sau după programul școlar obligatoriu ( în 

funcție de orarul fiecărui nivel de  studiu).  

(2) În situația în care Programul ȘDȘ  se desfășoară în continuarea programului școlar 

obligatoriu, în învățământul primar, se alocă un interval de timp de aproximativ o oră și 

jumătate necesar servirii mesei, precum și activităților recreative în aer liber. 

(3) În situația în care elevii se înscriu la Programul Ș DȘ, se poate asigura servirea mesei. 

Masa de prânz poate fi servită în cantina școlară sau într-un alt tip de spațiu autorizat pentru 

acest tip de activitate. În situația în care nu poate fi amenajat/ identificat un spațiu adecvat 

pentru servirea mesei, hrana poate fi asigurată în sistem de catering sau fiecare participant la 

Programul ȘDȘ își poate aduce pachetul cu hrană de acasă.  

Art. 5 -  (1) Programul ȘDȘ poate fi organizat pe parcursul unui număr de ore, care este 

prevăzut în ofertă și în regulamentul intern de organizare, dar nu mai puțin de 12 ore 

/săptămână. 
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(2) Programul ȘDȘ  oferă tipuri de activități care  vizează formarea și dezvoltarea 

competențelor specifice învățământului primar/ învățământului secundar, dezvoltarea 

personală și interpersonală/ pregătirea pentru viață, dezvoltarea armonioasă a 

personalității elevului. 

(3) Programul ȘDȘ  este conceput astfel încât oferă activități cu caracter universal, 

pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu 

nevoile și interesele sale.  

Art. 6 - (1) În învățământul primar, programul ȘDȘ cuprinde activități cu sprijin  specializat, 

ateliere / activități tematice și alte activități de  tip recreativ. 

(2) Activitățile cu sprijin specializat cuprind: 

a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 

b) recuperare pentru elevii cu  dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj 

prin activități remediale, consiliere, logopedice ; 

c) activități de  dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 

d)  activități de  încurajare a lecturii independente;  

e) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și 

socială.  

(3) Atelierele/ activitățile  tematice/alte activități de  tip recreativ cuprind: 

                   a) activități practic - aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport 

etc.); 

                    b) proiecte  tematice , propuse de către copii sau părinți, cadre didactice etc.; 

                     c) drumeții / excursii/ vizionări de  spectacole. 

(4) Fiecare unitate de învăţământ, în funcție de grupul țintă, constituie module de pachete de 

activități, prin combinarea activităților menționate la art. 6 alin. (2) și (3). 

Art. 7 - În învățământul secundar, programul ȘDȘ cuprinde: 

1. pachetul de activități pentru accelerarea învățării și performanță:  

a) pregătirea pentru participarea la competiții și olimpiade școlare, concursuri sportive, 

artistice, pe discipline, recunoaștere internațională etc. ; 

b) participarea/ organizarea de festivaluri, expoziții, realizarea de publicații școlare;          

c) participarea la activități de cooperare europeană (Comenius, Leonardo da Vinci ).  

2. pachetul de activități de sprijin:   

a) asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare; 

b) activități de suport pentru efectuarea temelor, activități remediale;  
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c) consiliere psihologică; 

d) servicii de logopedie. 

3. pachetul de pregătire pentru viață:  

a) organizarea de activități de dezvoltare personală (autocunoaștere, a învăța să înveți, abilități 

de comunicare); 

b) activități care vizează dezvoltarea atitudinii active și implicarea elevului (integrare socială, 

coduri de conduită, atitudine responsabilă față de mediul înconjurător etc;  

c) stil de viață sănătos (prevenția comportamentelor de risc:alcool, tutun, droguri, alimentație 

sănătoasă, regimul de viață, dezvoltare durabilă etc.); 

d) educație pentru carieră 

4. ateliere/ activități  tematice (microproiecte pe  diferite domenii:  arte, științe, tehnologii, 

sport etc.). 

Art. 8. - (1) Programul ȘDȘ se poate organiza modular, pe unități de timp stabilite la nivelul 

unității de învățământ în funcție de grupul țintă și nevoile identificate, prin combinarea 

pachetelor de activități orientate spre dezvoltarea competențelor transferabile (a învăța să 

înveți, munca în echipă, activități de comunicare și relaționare) stil de viață sănătos, 

comportament civic. 

(2) În cadrul Programului ȘDȘ, timpul alocat sprijinului specializat (efectuarea temelor, 

activități remediale/ de sprijin, de  dezvoltare pentru elevi capabili de performanță) nu poate 

depăși o oră și jumătate pe zi pentru învățământul primar și două – trei ore pentru 

învățământul secundar.   

Art. 9 -  Programul ȘDȘ se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după 

opțiunile și nevoile identificate. Activitățile sunt proiectate, organizate și susținute de cadrele 

didactice din învățământul primar și secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, 

logopezi, laboranți, pedagogi, antrenori, mediatori școlari, voluntari din școală, din instituții și  

organizații partenere abilitate. 

 
Capitolul III 

Înscrierea în program, parcurgerea și retragerea din Programul ȘDȘ 
 

Art. 10 - (1) Programul ȘDȘ este complementar programului școlar obligatoriu și are un 

caracter opțional pentru elev. 

(2) Înscrierea elevilor în Programul  Ș DȘ se face pe baza cererii scrise a părinților/tutorilor 

legali ai elevilor, adresată oricărei unității de învățământ care organizează acest program. În 
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cerere, părintele/tutorele precizează pachetul educațional pentru care optează, după 

consultarea specialiștilor implicați în program și respectând opțiunile elevului.  

(3) La înscriere, părintele/ tutorele semnează cu directorul unității de învăţământ un contract 

de parteneriat în care sunt stipulate rolurile și responsabilitățile atât ale părinților cât și ale 

școlii. Modelele de contracte de parteneriat şcoală-familie în cadrul Programului „Şcoală după 

şcoală” sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

(4) Înscrierea în Programul ȘDȘ se face pe tot parcursul anului școlar pentru un Program ȘDȘ 

care funcționează deja și la începerea anului școlar pentru unul nou. Grupele pot fi constituite 

pe clase, pe ani de studiu și în grupe mixte.  

(5) Prezența elevilor la Programul ȘDȘ este monitorizată zilnic de către cadrele didactice, 

care  înștiințează familia în momentul în care elevul  înregistrează absențe.  

(6) Retragerea din Programul ȘDȘ se face la cererea părintelui/ tutorilor legali, prin înștiințare 

scrisă înaintată unității de învățământ la care s-a depus cererea de înscriere în program. 

 

Capitolul IV 

Resurse necesare derulării programului ȘDȘ 

Art. 11. - Analiza de nevoi care stă la baza alcătuirii Programului ȘDȘ  menționează și 

materialele necesare derulării activității, în funcție de grupul țintă. Materialele pot fi 

achiziționate, pot face obiectul unor donații sau pot fi  proiectate și realizate de către echipele 

pedagogice care sunt implicate în derularea proiectului. Se recomandă a fi create sau 

achiziționate materiale adecvate grupului țintă și tipurilor de activități pentru a asigura un 

suport educațional cât mai eficient. 

Art. 12. - Utilizarea resurselor electronice (TV, calculatoare etc.) se face numai pentru 

atingerea obiectivelor educaționale ale Programului ȘDȘ și nu în scop recreativ. 

Art.  13. -  Resursele umane implicate în derularea Programului ȘDȘ pot fi următoarele: 

1. personal de învățământ: 

a) cadre didactice din școală; 

b) cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale copiilor și 

cluburi sportive școlare; 

c) cadre didactice din  centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională a Municipiului Bucureşti: profesor psiholog, consilier 

școlar, profesor logoped, profesor de sprijin , asistent social; 
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d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor animator, instructor de 

educație extrașcolară, laborant; 

e) mediator școlar; 

f) antrenor etc. 

2. membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite 

domenii, personalități locale, membri ai unor organizaţii neguvernamentale etc.) 

3. reprezentanți ai partenerilor. 

Art. 14. - (1) Toate activitățile din cadrul Programului ȘDȘ se derulează fie de către cadrele 

didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situația în care activitățile sunt 

coordonate de personal extern școlii. 

(2) Fiecare persoană (personal didactic, nedidactic și auxiliar) are roluri și responsabilități 

bine precizate și stipulate în fișa postului. 

Art. 15. -  Implicarea personalului din învățământ se face în următoarele condiții  : 

a) pentru completarea normei de predare (maximum 4 ore pe săptămână), pentru 

situațiile prevăzute la art. 263 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 ; 

b) ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână, în afara normei de 

predare/postului (cel mult 2 ore pe săptămână); 

Art. 16. - În cazul în care, cadrul didactic efectuează orele în cadrul normei didactice de 

predare-învățare - evaluare sau în cadrul normei didactice de 40 ore pe săptămână, aceste ore 

nu sunt retribuite suplimentar; în celelalte cazuri, activitatea desfășurată în  cadrul 

programului SDS poate fi retribuită în condițiile legii, din sursele de finanțare prevăzute la  

art. 17. 

Art. 17. -  Finanțarea programului se poate face: 

a) din bugetul autorităților locale; 

b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale; 

c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al  

părinților, al organizaţiilor neguvernamentale etc. cu respectarea legislației în vigoare; 

d) din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul         pentru elevii  

proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii. 

 

 

 

 

ȘDȘ
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Capitolul V 

Parteneriate 

Art. 18 - (1) La începutul Programului ȘDȘ, unitățile de învățământ pot încheia acorduri de 

parteneriat pentru susținerea activităților din pachetele educaționale cu instituții care pot 

furniza servicii educaționale (palate  și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare etc.) şi 

organizaţii neguvernamentale. 

(2) Pentru  buna  derulare a  Programului  ȘDȘ    unitățile   de   învățământ    pot    încheia  

parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din 

țară și străinătate, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

Capitolul VI 

Dispoziții finale 

Art. 19 - (1) Proiectul Programului ȘDȘ, care este înaintat spre avizare ISJ/ ISMB, precizează 

sistemul de  monitorizare/evaluare pentru implementarea programului,  indicatori, criterii și 

instrumente de evaluare, precum și o modalitate de urmărire și evaluare a progresului făcut de 

elevii participanțI la programul ȘDȘ. 

(2)  Proiectul  Programului  ȘDȘ  definește  structura  echipei  pedagogice  implicate  în 

derularea programului, responsabilitățile fiecărui membru și modalitățile de asigurare a 

calității programului. 

Art. 20 - In cadrul fiecărui inspectorat școlar se nominalizează un inspector școlar care are 

rolul de a monitoriza organizarea și derularea Programului ȘDȘ din ISJ/ ISMB. 

Art. 21 - În unitățile de învățământ care nu propun, ca ofertă complementară a școlii, 

programul ȘDȘ, nu este permisă închirierea spațiilor disponibile unor  persoane sau instituții 

private pentru organizarea, în regim privat, a activităților de tip „Școală după școală”. 
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Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului 

Inspectoratul Școlar ........................……………………… 

Unitatea de învățământ……...............................................  

 

Contract de parteneriat școală- familie 

în cadrul Programului Școală după școală 

- Învățământ primar  - 

I. Părțile semnatare  

1. Unitatea de învățământ ………………………...., denumită în continuare şcoala, cu sediul în 

………………...strada…………. nr………., reprezentată prin director,  prof. 

……………………………………………..  

2. Părintele/reprezentantul legal al elevului, d-na/dl...............................................................cu domiciliul 

în.............................strada.................................nr...................................tel:................................................. 

II. Scopul contractului 

1. Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ în cadrul Programului 

Școală după școală prin implicarea și responsabilizarea părților în educația copiilor/elevilor.  

2. Școala își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.  

3. Părintele se declară responsabil pentru educarea și comportamentul copilului și pentru 

colaborarea cu școala în scopul atingerii obiectivelor educaționale. 

III. Obligaţiile părţilor 

Pentru desfășurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părțile se angajează, prin 

voința proprie, după cum urmează:  

1. Școala se obligă :  

a)  să respecte prevederile Metodologiei privind organizarea Programului Școala după școală, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011; 

b)  să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din 

cadrul Programului Școală după școală,  conform prevederilor legale; 

c)  să informeze părintele, în timp util, despre toate schimbările care se produc în structura Programului 

Școală după școală (orar, resurse umane implicate etc.), precum și despre absențele elevului; 

d)  să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de MECTS, pentru fiecare 

nivel de studiu / ciclu de școlarizare; 
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e)  să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidență evoluția acestuia, 

precum și măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultăților de învățare; 

f)  să asigure funcționarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educația elevului; 

g)  să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul în care se 

derulează Programului Școală după școală (săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea școlii etc.), 

precum și pe durata deplasărilor organizate;  

h)  să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care 

depinde bunul mers al activității din cadrul Programului Școală după școală; 

i)  să dea dovada de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora / reprezentanții lor 

legali, într-un raport de egalitate ;  

j)  să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și 

familială a elevului;  

k)  să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația elevului 

/copilului ;  

l)  să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice și să îl pună în aplicare;  

m)  să elibereze, la cerere și în timp util, orice document școlar care servește interesului elevului ;  

n)  să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii,  cu interzicerea oricărui tip de discriminare ;  

o)  să analizeze și să decidă, prompt și responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui / 

elevului ;  

p)  să asigure transparența tuturor activităților derulate, organizate / aprobate de școală;  

q)  să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinților 

referitoare la rele practici în școală;  

r)  să aducă la cunoștința elevilor și părinților prevederile regulamentului intern al școlii;  

s)  să încheie contracte de colaborare cu instituții/personal calificat care pot contribui la desfășurarea 

unor activități cuprinse în Programul Școală după școală;  

t)  să explice clar toate prevederile prezentului contract părții semnatare.  

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă :  

a)  să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, aprobate 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011 ;  

b)  să își asume responsabilitatea promovării, în educația elevului / copilului a principiilor, valorilor și 

normelor de conduită, susținute de școală;  
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c)  să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfășurată în afara 

școlii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;  

d)  să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;  

e) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la activitățile desfășurate  în cadrul 

Programului și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la program;   

f)  să informeze școala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare a 

copilului ;  

g) să dea curs solicitării conducerii şcolii, ori de cate ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la 

conduita sau situația școlară a elevului ;  

h)  să se prezinte la școală, cel puțin o data pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic  despre 

modul de implicare în activitatea, progresul și comportamentul propriului copil;  

i)  să îi asigure copilului, în limita posibilităților, materialele necesare bunei desfășurări a activităților 

școlare;  

j)  să trateze cu respect și considerație instituția școlară și pe reprezentanții acesteia;  

k)  să informeze, în scris, conducerea şcolii în cazul retragerii copilului din Programul Școală după 

școală. 

IV. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe durata participării la Programul Școală după școală.  

V. Alte clauze  

Prezentul contract cuprinde: 

1. prevederi referitoare la eventuala contribuție financiară a părinților pentru participarea propriului 

copil la Programul Școală după școală (particularizate, după caz, la nivelul unității de învățământ). 

2. prevederi referitoare la soluționarea eventualelor neînțelegeri dintre părți.  

3. prevederi referitoare la consecințele nerespectării angajamentelor părților.   

4. prevederi referitoare la încetarea contractului. 

5. alte prevederi agreate de părți. 

Încheiat azi, ..................., în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Unitate școlară, 

Director, 

           Beneficiar indirect,                                 
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Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului 

Inspectoratul Școlar ........................……………………… 

Unitatea de învățământ……............................................... 

 

 

Contract de parteneriat școală - familie 

în cadrul Programului șȘcoală după coală 

- Învățământ secundar inferior - 

 

I. Părțile semnatare  

1. Unitatea de învățământ ……………………….., denumită în continuare şcoala, cu sediul în 

…………….....….., strada…………. nr………., reprezentată prin director, prof. 

……………………………………………..  

2. Părintele/reprezentantul legal al elevului, d-na/dl...............................................................,cu domiciliul 

în.............................strada.................................nr..................................,tel:................................................. 

3.Elevul............................................................,din  școala..................................clasa.................................. 

 

II. Scopul contractului 

1. Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ în cadrul Programului 

Școală după școală prin implicarea și responsabilizarea părților în educația copiilor/elevilor.  

2. Școala își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.  

3. Părintele se declară responsabil pentru educarea și comportamentul copilului și pentru 

colaborarea cu școala în scopul atingerii obiectivelor educaționale. 

III. Obligaţiile părţilor: 

Pentru desfășurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părțile se angajează, prin 

voința proprie, după cum urmează:  

1. Școala se obligă :  

a)  să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală, aprobate 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011; 

b)  să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din 

cadrul Programului Școală după școală,  conform prevederilor legale; 

____________________________________________________________________________________
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c)  să informeze părintele, în timp util, despre toate schimbările care se produc în structura Programului 

Școală după școală (orar, resurse umane implicate etc.), precum și despre absențele elevului; 

d)  să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor solicitate de MECTS, pentru fiecare 

nivel de studiu / ciclu de școlarizare; 

e)  să asigure un sistem transparent de evaluare a elevului, care să pună în evidență evoluția acestuia, 

precum și măsurile concrete care se iau pentru remedierea dificultăților de învățare; 

f)  să asigure funcționarea eficientă a echipei pedagogice implicate în educația elevului; 

g)  să asigure securitatea și siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul în care se 

derulează Programul Școală după școală (săli de curs, sală pentru servirea mesei, curtea școlii etc.), 

precum și pe durata deplasărilor organizate;  

h)  să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază școala și de care 

depinde bunul mers al activității din cadrul Programului Școală după școală; 

i)  să dea dovada de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora / reprezentanții lor 

legali, într-un raport de egalitate ;  

j)  să nu desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și 

familială a elevului;  

k)  să trateze cu profesionalism și responsabilitate orice situație specială legată de educația elevului 

/copilului ;  

l)  să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul întâlnirilor periodice și să îl pună în aplicare;  

m)  să elibereze, la cerere și în timp util, orice document școlar care servește interesului elevului ;  

n)  să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii,  cu interzicerea oricărui tip de discriminare ;  

o)  să analizeze și să decidă, prompt și responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui / 

elevului ;  

p)  să asigure transparența tuturor activităților derulate, organizate / aprobate de școală;  

q)  să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinților 

referitoare la rele practici în școală;  

r)  să aducă la cunoștința elevilor și părinților prevederile regulamentului intern al școlii;  

s)  să încheie contracte de colaborare cu instituții/personal calificat care pot contribui la desfășurarea 

unor activități cuprinse în Programul Școală după școală;  

t)  să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părți semnatare.  

 

____________________________________________________________________________________
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2. Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al elevului se obligă :  

a)  să respecte prevederile Metodologiei de organizare a Programului Școală după școală,  aprobate 

prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011;  

b)  să-și asume responsabilitatea promovării, în educația elevului / copilului a principiilor, valorilor și 

normelor de conduită, susținute de școală;  

c)  să își asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfășurată în afara 

școlii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;  

d)  să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;  

e) să asigure frecvența zilnică și ținuta decentă a elevului la activitățile desfășurate  în cadrul 

Programului Școală după școală și să informeze școala de îndată ce se impune absența acestuia de la 

program;  

f)  să informeze școala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătățirea situației școlare a 

copilului ;  

g) să dea curs solicitării conducerii şcolii, ori de cate ori este necesar, de a se lua masuri cu privire la 

conduita sau situația școlara a elevului ;  

h)  să se prezinte la școală, cel puțin o data pe lună, pentru a discuta cu personalul didactic  despre 

modul de implicare în activitatea, progresul și comportamentul propriului copil;  

i)  să îi asigure copilului, în limita posibilităților, materialele necesare bunei desfășurări a activităților 

școlare;  

j)  să trateze cu respect și considerație instituția școlară și pe reprezentanții acesteia;  

k)  să informeze, în scris, conducerea şcolii în cazul retragerii copilului din Programul Școală după 

școală. 

3. Beneficiarul direct - elevul se obligă :  

a)  să respecte școala, însemnele și personalul acesteia, precum și pe colegii săi;  

b)  să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte 

persoane din şcoală ;  

c)  să participe zilnic, conform programului orar,  la activitățile din cadrul  Programului Școală după 

școală;  

d) să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare si Funcționare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar;   

____________________________________________________________________________________
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e)  să păstreze, în buna stare, bunurile școlii și să folosească, cu grijă, materialele puse la dispoziție de 

către școală;  

f)  să aibă o ținută vestimentară / personală și o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă și 

neostentativă. 

IV. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe durata participării la Programul  Școală după școală.  

V. Alte clauze  

Prezentul contract cuprinde: 

1. prevederi referitoare la eventuala contribuție financiară a părinților pentru participarea propriului 

copil la Programul Școală după școală (particularizate, după caz, la nivelul şcolii). 

2. prevederi referitoare la soluționarea eventualelor neînțelegeri dintre părți.  

3. prevederi referitoare la consecințele nerespectării angajamentelor părților.   

4. prevederi referitoare la încetarea contractului. 

5. alte prevederi agreate de părți.  

 

Încheiat azi, ..................., în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Unitate școlară, 

Director, 

Beneficiar indirect, 

 

Beneficiarul direct, 
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