Calendarul programului de activităŃi din săptămâna „Şcoala altfel: Şă ştii mai multe, să
fii mai bun ”- 6-10 aprilie 2015
Nr.crt. Activitate
1.
La nivelul unităŃii de învăŃământ se solicită propuneri elevilor, cadrelor
didactice, părinŃilor şi reprezentanŃilor autorităŃilor administraŃiei publice
locale/ai comunităŃii
2.
Unitatea de învăŃământ organizează dezbateri în colectivele de elevi, în
consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al
părinŃilor, pentru adoptarea programului agreat de majoritatea elevilor şi
cadrelor didactice
3.
Unitatea de învățământ elaborează modalităŃile de selecŃie a activităŃilor
astfel încât să corespundă obiectivelor educaŃionale specifice comunităŃii
școlare,prin implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice şi
părinților;
4.

5.
6.

7.

Unitatea de învăŃământ stabileşte în consiliul profesoral și se aprobă de
către consiliul de administrație al unității de învățământ, tipurile de activități
care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile
de organizare și responsabilitățile
Unitatea de învăŃământ transmite programul la ISJ IalomiŃa, în format
letric cât şi electronic
Elaborarea instrumentelor
şi criteriilor de evaluare a activităŃilor
desfăşurate în săptămâna "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!",
printr-o procedură transparentă
Desfăşurarea programului "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!",
în conformitate cu un orar special, în care vor fi incluşi toŃi copiii
preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu participă la etapele
naŃionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. ActivităŃile se vor
menŃiona în condica de prezenŃă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de
conducerea unităŃii de învăŃământ.
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8.

În fiecare unitate de învăŃământ, în cadrul consiliului profesoral se va analiza 20 aprilie 2015calitatea activităŃilor organizate, rezultatele educaŃionale ale acestora, precum 1 mai 2015
şi modalităŃile de ameliorare a planificării şi organizării programului "Şcoala
altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Directorul unităŃii de învăŃământ va
prezenta un raport de monitorizare a calităŃii activităŃilor planificate

9.

Unitatea de învăŃământ transmite raportul cu privire la monitorizarea
4 mai 2015
activităŃilor educative desfăşurate în cadrul programului , în format letric şi
electronic
Unitatea de învăŃământ transmite la ISJ, electronic şi în format letric , 23-25
aprilie
dosarul activităŃii selecŃionată din program pentru competiŃia judeŃeană
2015

10.

11.
12.
13.
14.
15.

ISJ IalomiŃa, prin comisia desemnată, evaluează şi transmite dosarele celor 10 aprilie-mai 2015
activităŃi selecŃionate -una pentru fiecare domeniu, la MEN
MEN postează pe site-ul, www.edu.ro activităŃile selecŃionate
mai 2015
MEN-Proceduri evaluare
mai 2015
MEN- Evaluarea finală
mai 2015
Premierea a 10 şcoli declarate câştigătoare la nivel naŃional
iunie 2015

* termenele pot fi modificate în urma comunicării procedurii MEN

