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INTRODUCERE  

 
 
 
 

 
Acest studiu, desfășurat în perioada martie-decembrie 2013, a urmărit să analizeze modul de 

desfășurare a Programului de activități educative extrașcolare și extracurriculare intitulat Școala 

altfel în anul școlar 2011-2012 și ”Să știi mai multe, să fii mai bun”, în 2012-2013, să evidențieze 

măsura în care își atinge scopurile, tipurile de beneficii pe care le aduce elevilor, dar și școlii în 

ansamblu, să identifice puncte slabe și posibile sugestii pentru ameliorarea programului. În acest 

context, metodologia utilizată este specifică cercetării evaluative.  

 

Programul de activități educative extrașcolare și extracurriculare, numit, pe scurt, în studiu, 

program sau Școala altfel, a stârnit interesul specialiștilor în educație, unele rezultate ale unor micro-

cercetări fiind recent prezentate în cadrul unor manifestări științifice. Ce aduce în plus acest studiu 

este, pe de o parte, aria largă de cuprindere, un obiect extins al evaluării (de la relevanța 

programului, la funcționalitate, rezultate și impact, valoare adăugată, parteneriate, perspective), iar 

pe de altă parte, eșantionul de unități de învățământ reprezentativ la nivel național și 

eșantioane derivate de elevi, cadre didactice și profesori. Cu alte cuvinte, sursele de culegere a 

datelor au fost diverse, nelimitându-ne la opinia unei categorii de beneficiari sau actori implicați, ci 

punând în paralel opiniile cadrelor didactice, elevilor, părinților și directorilor de școli. Astfel, 

rezultatele studiului permit o imagine de ansamblu asupra programului, dar și detalieri ale unor 

dimensiuni ale sale. 

 

Studiul se adresează unor categorii diferite de audiență. Factorii de decizie în domeniul 

educației au nevoie de datele evaluative pentru a putea adopta decizii fundamentate.  Participanţii la 

program pot avea, prin intermediul raportului de față, o imagine de ansamblu asupra programului, 

putând să reflecteze asupra propriilor achiziţii/ beneficii. Specialiștii în educație, furnizorii de 

formare continua, insituțiile partenere ale programului sunt, de asemenea, potențiali utilizatori ai 

datelor evaluative. Acest raport de evaluare oferă sintetic informaţiile necesare pentru valorificarea 

experienţei acumulate şi a recomandărilor rezultate. 
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REZUMAT 

 

 
 
Cercetarea evaluativă a Programului de activități educative extrașcolare și extracurriculare a urmărit 
să evidențieze în ce măsură acesta și-a atins obiectivele stabilite, să identifice opiniile participanților 
la program cu privire la oportunitatea, funcționarea și valoarea sa adăugată,  să identifice 
modalitățile de ameliorare sau alte informații utile factorilor de decizie. 

Culegerea de date s-a realizat prin: analiza documentelor relevant și anchetă prin chestionar, 
interviu semistructurat și discuții focalizate de grup.  

Culegerea de date prin chestionar a implicat următoarele categorii de participanți la program: 
 elevi din clasele V–XII,  din unități școlare din mediul urban și rural (în total, 1509 elevi au 

răspuns la chestionar); 
 cadre didactice din unități școlare din mediul urban și rural (1715 respondenți); 
 părinți ai elevilor din învățământul primar și secundar (1428 de respondenți). 

Interviurile semistructurate s-au realizat cu directori de școli și consilieri educativi/coordonatori 
programe extrașcolare și extracurriculare și cu reprezentanți ai unor instituții publice și organziații 
neguvernamentale care au desfășurat activități în parteneriat cu școlile . Discuții focalizate de grup 
au fost organizate în 19 unități de învățământ, implicând elevi din învățământul primar și din clasa a 
V-a (110 elevi participanți la discuții). 
 
Relevanța programului  

Programul educațional Școala altfel este apreciat ca fiind o inițiativă bună de 82,6% dintre cadrele 
didactice participante la investigație și de 88,5% dintre părinți. La polul opus, 14,7% dintre cadrele 
didactice și 2,4% dintre părinți consideră programul neoportun, iar 2,7% dintre cadrele didactice și 9% 
dintre părinți se situează pe poziții neutre. Pe o scară de la 1 la 5 unde 5 înseamnă ”inițiativă foarte 
bună”, media înregistrată de răspunsurile părinților este de 4,291, ceea ce îi plasează în zona de apreciere 
foarte bună a programului. Ponderea cadrelor didactice care apreciază programul descrește o dată cu 
nivelul de școlaritate al copiilor (86,3% în învățământul primar, 77,9% în învățământul liceal). În funcție 
de mediul de rezidență, cadrele didactice care predau în școli din mediul rural apreciază în proporție mai 
mare programul (87,6% spre deosebire de 77,4% în mediul urban).  

Cel mai puternic argument care susține relevanța Programului Școala altfel îl reprezintă diversificarea 
activităților de învățare, implicarea elevilor în noi activități care le pot pune în evidență înclinațiile sau le 
pot răspunde intereselor de cunoaștere (61,2%). În proporții semnificative, cadrele didactice consideră că 
acest program oferă ocazia promovării activităţilor extraşcolare, cu impact asupra modului de organizare 
a timpului elevilor (57,4%) și că oferă un climat relaxat și prietenos de învățare (43,1%), fără presiunea 
notelor (38,0%). Aproape un sfert dintre profesori subliniază rolul programului pentru completarea 
curriculumului sau pentru a răspunde nevoilor de socializare ale elevilor, iar doi din zece profesori 
semnalează valoarea sa în raport cu dezvoltarea moral-afectivă a copiilor.  

Cadrele didactice care consideră programul neoportun argumentează prin: aglomerația creată la diverse 
instituții (15,9%), percepția acestui tip de activități ca fiind mai puțin important decât orele obișnuite de 
curs (14,1%), riscul unor evenimente nedorite (accidente, absenteism etc. – 13,4%), implicarea redusă a 
unor profesori (10%), reducerea timpului alocat predării (9,3%), oboseala elevilor, în contextul unei 
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săptămâni de activități extrașcolare – aspect semnalat preponderent de cadrele didactice din 
învățământul primar și din mediul urban (8,9%). 
 
Raportul așteptări-rezultate 

Elevii și-au dorit ca activitățile din cadrul Programului Școala altfel să fie mai interesante decât cele 
curente, din clasă (80,2%), să se desfășoare într-o atmosferă cladă, relaxată, fără stres (76.9%), să le dea 
posibilitatea de a descoperi locuri noi (61.9%), de a colabora mai bine cu colegii și cu profesorii (69,4%), 
de a învăța lucruri utile (69,1%), de a-și demonstra înclinațiile sau capacităţile în anumite domenii 
(61,7%), de a intra în contact cu colegi din alte clase  sau din alte şcoli (59%), de a cunoaște diverși 
specialiști (54,8%). Pentru trei sferturi dintre elevi, activitățile din cadrul Programului Școala altfel au 
răspuns așteptărilor. Raportul așteptări-rezultate este mai bun în cazul elevilor din mediul rural și din 
unități de învățământ de stat. Acesta descrește odată cu vârsta, elevii de liceu apreciind în mai mică 
măsură rezultatele programului în raport cu așteptările.  În funcție de gen, fetele sunt mai mulțumite 
decât băieții de activitățile desfășurate. 

Cadrele didactice și-au dorit ca Programul Școala altfel să ofere posibilitatea organizării activităţilor 
educative într-un climat relaxat, prietenos (31,3%), să permită, prin parteneriate, accesul la resurse de 
învăţare de care şcoala nu dispune (19,2%), să contribuie la formarea competenţelor sociale şi civice ale 
elevilor (23,3%), să sprijine comunicarea şi relaţionarea mai bună între elevi şi profesor (19,3%), să creeze 
oportunităţi de implicare a comunităţii locale în educaţia elevilor (8,3%), să sprijine comunicarea şi 
relaţionarea mai bună între elevi (6,6%).  

În ansamblu, trei sferturi dintre cadrele didactice apreciază că programul a răspuns așteptărilor. Se 
observă un grad mai mare de satisfacție în rândul cadrelor didactice din școli mediul rural, al celor din 
învățământul primar, al celor din învățământul particular și al celor din ariile curriculare Arte și Educație 
fizică și sport.  
 
Durata programului 

Durata programului (o săptămână) este apreciată ca fiind adecvată atât de cadrele didactice, cât și de 
către părinți și elevi. Singura categorie de respondenți care consideră că durata acestui program trebuie 
să fie mai mare sunt elevii. Referitor la plasarea în cadrul anului școlar a perioadei alocate programului 
(item cu răspuns deschis), 3,5% dintre cadrele didactice  consideră că ar fi mai potrivit să se desfășoare la 
finalul anului școlar, iar 2,8% că ar fi mai potrivit ca fiecare școală să stabilească perioada de desfășurare. 

 

Activități desfășurate  

Activitățile culturale și sportive au avut cea mai mare pondere în cadrul săptămânii Școala altfel, urmate 
de activități de educație pentru sănătate, de educație ecologică, educație rutieră sau pentru situații de 
urgență, activități tehnice și științifice, voluntariat. În opinia profesorilor, activitățile culturale și sportive 
au fost cel mai mult apreciate de elevi, urmate de cele de educație ecologică, de cele tehnice și științifice 
și de cele de voluntariat. Elevii afirmă că au îndrăgit competițiile, concursurile școlare, vizitele și excursiile, 
proiectele, campaniile, schimburile de experiență. Preferința pentru competiții descrește odată cu 
nivelul de școlaritate. În funcție de mediu, elevii din mediul rural preferă competițiile (41,5% față de 
26,9% în mediul urban) și activităţile educaţionale online sau bazate pe utilizarea calculatorului (5,5%, 
față de 2% în mediul urban), în timp ce elevii din mediul urban apreciază vizitele (în alte şcoli/ 
universităţi, cluburi sportive, în alte instituţii publice, companii etc. - 18,6% față de 5,9% în mediul rural). 
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Valoarea adăugată a programului 

Majoritatea cadrelor didactice și elevilor consideră că activitățile din cadrul Programului Școala altfel au 
adus un plus de noutate, făcând educația atractivă, plăcută. Majoritatea elevilor apreciază că relația 
profesor-elevi a fost mai apropiată (65,8%) decât în activitățile obișnuite. Pe o scară de la 5 la 1 (unde 5 
înseamnă beneficiu foarte mare, iar 1 înseamnă beneficiu foarte mic), analizând scorurile medii 
înregistrate, se observă că opiniile cadrelor didactice, elevilor și părinților variază ușor, însă toate cele trei 
categorii de respondenți apreciază favorabil impactul programului. Ameliorarea relațiilor și a comunicării 
dintre elevi și profesori, precum și dintre elevi este semnalată ca principal efect al programului de către 
toate categoriile de respondenți – elevi, părinți, cadre didactice. Pe locurile următoare în ierarhia 
beneficiilor programului, cadrele didactice plasează stimularea intereselor copiilor pentru anumite 
domenii și posibilitatea acestora de a-și exprima interesele şi preocupările, iar părinții și elevii – 
diversificarea activităților de învățare și stimularea intereselor elevilor pentru anumite domenii. Pe 
aceeași scală, cadrele didactice apreciază că programul Școala altfel a avut un impact pozitiv în aria 
relaţionării şi colaborării între cadrele didactice (3,7).  

 

Parteneriate 

Datele din chestionar au arătat că principalii parteneri ai școlilor în săptămâna dedicată Programului 
Școala altfel au fost părinţii și instituţiile culturale şi educative. În funcție de mediul de rezidenţă, 
instituţiile culturale şi educative ocupă primul loc în mediul urban, iar părinții, în mediul rural. Diferențe 
mari între medii înregistrează organizațiile nonguvernamentale și instituțiile culturale și educative, mult 
mai prezente în mediul urban, iar părinții și autoritățile locale în mediul rural. Părinții sunt parteneri 
principali în învățământul primar și gimnazial, iar instituțiile cultural-educative, în învățământul liceal, 
fapt care arată tendința de scădere a implicării părinților în viața școlii odată cu creșterea vârstei copiilor. 
Dacă analizăm calitatea participării părinților, prin analiza tipului de contribuții, rezultă că gradul ridicat 
de implicare este doar aparent, rămânându-se la un nivel formal, superficial de colaborare. Cel mai 
frecvent tip de contribuție a părinților, menționat de cadrele didactice este de susținere financiară a 
desfășurării activităților (40,7%).  În pondere mai mică, 22,4% dintre cadrele didactice menționează că 
părinții au însoțit grupurile de elevi în cadrul unor activităţi. Un număr destul de mare dintre profesori au 
afirmat că „nu a fost cazul” să beneficieze de colaborarea părinţilor pentru aceste activităţi (17,5%). 
Opiniile părinților cu privire la modul și gradul lor de implicare sunt concordante cu cele ale cadrelor 
didactice. În ceea ce privește parteneriatele cu instituții publice sau cu organizații nonguvernamentale, 
datele culese prin interviuri au permis identificarea multor practici bune, cu potențial de multiplicare 
sau de extindere. 

 

Recomandări 
Recomandările care se conturează în urma analizei datelor culese susțin continuarea programului și 
crearea unor mecanisme de sprijin material/financiar, fiind cunoscut faptul că activitățile extrașcolare 
presupun costuri mai ridicate, pe care nu toate familiile le pot acoperi.  Vocile care recomandă 
renunțarea la program au o pondere foarte mică (1,6%). De asemenea, multe cadre didactice au semnalat 
nevoia diminuării birocrației asociate activităților pe care le organizează, a raportărilor amănunțite, 
necesitatea unei mai bune colaborări cu partenerii, a mai bunei raportări al opțiunile elevilor și 
diversificării activităților. Elaborarea unui ghid de activități ar putea sprijini cadrele didactice în 
planificarea și organizarea programului.  
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CAP. 1. ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – CONTEXT NAȚIONAL ȘI 
INTERNAȚIONAL  

 
 
 

Activităţile extracurriculare constituie subiectul a numeroase lucrări de cercetare, în care sunt 
focalizate principalele aspecte ale participării şi implicării diferitelor categorii de actori educaţionali, 
precum şi ale efectelor acestor activităţi asupra elevilor şi, mai larg, asupra şcolii şi  comunităţii 
educaţionale. 

 
Studiul nostru se focalizează pe evaluarea desfăşurării şi efectelor programului  "Şcoala Altfel", 

implementat în anul şcolar 2011-2012, continuat de programul  "Să ştii mai multe, să fii mai bun", în 
anul școlar 2012-2013. Legea educaţiei naţionale, în concordanţă cu tendinţele existente pe plan 
mondial, promovează un "învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi 
volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de 
utilitate directă, în profesie şi în societate." (Art. 2. — (1), Legea educaţiei naţionale). Totodată, 
"idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 
individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care 
sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 
pentru angajare pe piaţa muncii." (Art. 2. — (3), Legea educaţiei naţionale). Misiunea lărgită a şcolii 
presupune deci dezvoltarea la elevi a iniţiativei, a leadership-ului, a competenţelor de rezolvare a 
problemelor sociale. În această viziune, activităţile extracurriculare sunt necesare şi utile pentru 
elevi atâta vreme cât ele promovează formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante 
de socializare şi stil de viaţă, incluzând: 

a) formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală,  
b) formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,  
c) acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,  
d) interiorizarea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în 
diferite contexte. 

 

1.1. Programul ”Școala altfel” - prezentare generală  

 

Programul Național de activități extracurriculare și extrașcolare (reglementat pentru anul 
școlar 2012-2013 în Anexa la OMECTS nr. 5635/2012 privind structura anului școlar 2012-2013) își 
propune să implice atât elevii din învățământul preuniversitar, cât și cadrele didactice și părinții 
elevilor într-o suită de activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor și 
tinerilor, punând în valoare talentele și capacitățile lor în diferite domenii, stimulând participarea lor 
la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În acest scop, pe parcursul primului semestru au fost solicitate  propuneri, atât  elevilor, la 
orele de dirigenție, cât și cadrelor didactice, în cadrul ședințelor comisiilor metodice, părinților, în 
cadrul ședințelor cu părinții, precum și reprezentanților autorităților administrației publice locale/ai 
comunității, în cadrul ședințelor consiliului de administrație.  
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Tipurile de activități organizate în cadrul acestui program, menționate în Anexa la OMECTS nr. 
5635/2012 privind structura anului școlar 2012-2013,  pot include: activități culturale, activități 
tehnico-științifice, activități sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru 
promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, 
responsabilitate socială, relații și comunicare), activități de educație pentru sănătate și stil de viață 
sănătos, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de educație rutiera, PSI, 
educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.. 

Aceste activități se pot desfășura sub diferite forme: ateliere de teatru, dans, muzică, arte 
plastice, educație media și cinematografică, competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de 
școli, al localității sau al județului, mese rotunde, dezbateri, actvități de voluntariat sau de interes 
comunitar, campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de 
prevenire a traficului de persoane, proiecte comunitare, de responsabilitate socială, peer-education, 
schimburi de experiență, vizite de studii, tabere/scoli de creație sau de cercetare, parteneriate 
educationale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru 
dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte. 

Prin procedura de desfașurare a Programului, unitățile de învățământ sunt încurajate să își 
promoveze cele mai bune activități  prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și 
implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și stabilirea celor mai valoroase 
acțiuni: atât prin chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice și părinților, prezentarea 
activităților pe site-ul propriu sau pe cel al partenerilor implicați în activități, informări, articole în 
mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct al elevilor, părinților, 
cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic pentru publicul larg. În baza acestor instrumente 
și criterii de evaluare aprobate, fiecare unitate de învățământ poate selecționa o singură activitate 
din cele desfășurate, cu care să participe la competiția celor mai interesante activități desfasurate la 
nivel județean/al municipiului București, în cadrul acestei săptămâni de educație în stil nonformal.   

 
 

1.2. Dezbateri actuale privind activitățile extrașcolare, la nivel internațional 

 
Activităţile extracurriculare implică, de obicei, activităţi care sunt realizate în colaborare cu 

şcoala sau în care şcoala este organizator, asigurând cadrul de îndrumare, supraveghere şi calitatea 
activităţilor; activităţile care au o relaţie clară cu obiectivele curriculare, cum ar fi cercurile de 
matematică, cluburile de informatică, activităţile sportive etc. le vom numi co-curriculare.  
Obiectivele curriculare sunt o prioritate clară a învăţământului de toate nivelurile şi tipurile, iar 
măsura utilităţii şi valorii programelor şi activităţilor extracurriculare şi co-curriculare este dată de 
modul în care acestea susţin şi se corelează cu îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor. Nu 
orice activitate extracurriculară are valenţe educaţionale pozitive – mai este necesar ca aceste 
activităţi să asigure un context care să promoveze dezvoltarea elevilor, a relaţiilor de colegialitate şi 
cooperare dintre aceştia, a relaţiilor pozitive ale elevilor cu adulţii, precum şi să permită 
manifestarea personalităţii, să dezvolte interesele, abilităţile şi talentele acestora. Din acest motiv, 
instanţele educaţionale şi decidenţii în materie de politici educaţionale au recurs la demersuri 
normative pentru a identifica acele activităţi şi contexte care permit o dezvoltare benefică a elevilor. 
Exemplificăm aceste demersuri printr-un extras din recomandările Comitetului privind Programele 
pentru Tineri la nivelul Comunităţilor din Statele Unite1, care prezintă caracteristicile contextelor 
care promovează dezvoltarea pozitivă: 

                                                           
1
 Eccles, J. S., & Gootman, J. A. (Eds.). (2002). Community programs to promote youth development. 

Committee on Community-Level Programs for Youth. Board on Children, Youth, and Families, Commission on 
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1. Siguranță fizică și psihică. Contextul oferă facilități și practici sigure de promovare a 
sănătății, permite interacțiuni de la egal la egal, sigure și adecvate, descurajează practicile de 
sanatate nesigure și schimburile sociale negative sau de confruntare. 
2. Structură corespunzătoare. Contextul prevede reguli şi aşteptări clare, adecvate şi coerente, 
include  supravegherea de către un adult, furnizează proceduri de orientare şi de monitorizare 
adecvate vârstei, prevede o atmosferă socială previzibilă, unde limitele sunt clare, cunoscute şi 
respectate. 
3. Relaţii de susţinere. Contextul oferă oportunităţi stabile pentru a forma relaţii cu semenii şi 
adulţii, în care schimburile sociale sunt caracterizate de căldură, apropiere, grijă şi respect 
reciproc, şi unde îndrumarea şi sprijinul din partea adulţilor sunt disponibile, adecvate şi 
previzibile. 
4. Oportunităţi de apartenenţă. Contextul subliniază includerea tuturor membrilor şi menţine 
un mediu social care recunoaşte, apreciază şi încurajează diferenţele individuale privind 
valorile culturale, gen, rasă / etnie şi categorie socială. 
5. Norme sociale pozitive. Contextul menţine aşteptările şi cerinţele pentru comportament 
adecvat social şi încurajează valorile şi moralitatea dorite şi acceptate. 
6. Sprijin pentru eficacitate şi crearea de semnificaţii. Contextul permite şi susţine autonomia, 
exprimarea valorilor şi opiniilor individuale, se concentrează pe creştere şi îmbunătăţire, mai 
degrabă decât pe performanţe absolute, încurajează şi permite indivizilor să-şi asume 
responsabilităţi care să reprezinte o provocare şi să desfăşoare acţiuni cu semnificaţie. 
7. Oportunităţi pentru construirea de deprinderi şi competenţe. Contextul oferă oportunităţi de a 
învăţa şi de a construi abilităţi fizice, intelectuale, psihologice, emoţionale şi sociale care 
facilitează bunăstarea elevilor precum şi pregătirea pentru un viitor sănătos şi activ. 
8. Integrarea eforturilor familiei , şcolii şi comunităţii. Contextul oferă oportunităţi pentru 
experienţe sinergice care să integreze contribuţiile familiei, şcolii şi comunităţii.” 

 
Puncte sensibile ale politicilor în domeniul activităţilor extracurriculare 
 
Relaţia dintre activităţile şcolare axate pe curriculum şi activităţile extracurriculare sau 

co-curriculare poate lua diverse forme2:  
1. Activităţile extracurriculare susţin direct curriculum-ul. Sunt formate astfel abilităţi şi 

deprinderi care sunt transferabile activităţilor de la clasă sau se creează cadrul de aplicare în 
practică a lucrurilor învăţate la clasă. 

2. Activităţile extracurriculare sunt de compensare şi de susţinere indirectă a curriculum-ului; 
acestea servesc alte aspecte ale dezvoltării elevilor pe care activitatea obişnuită de la clasă nu 
le poate aborda decât parţial. Putem menţiona aici activităţile de relaxare, joc şi socializare, 
rezolvarea de probleme sociale, planificarea strategică şi organizarea, formarea 
leadershipului. 

3. Activităţile extracurriculare sunt perturbatoare, se interferează şi ocupă timpul care altfel ar 
fi dedicat sarcinilor de învăţare. 

4. Activităţile extracurriculare au un aspect neutru, având o mică influenţă asupra vieţii 
elevilor, fie aceasta pozitivă sau negativă. 

În gestiunea activităţilor extracurriculare de către adulţi (profesori, părinţi, organizaţii de profil) este 
bine de făcut demarcaţia între diversele tipuri enumerate mai sus şi de pus accentul pe cele care au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării elevilor şi se încadrează în primele două categorii. Autorităţile 

                                                                                                                                                                                             
Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council and Institute of Medicine. 
Washington, DC: National Academy Press 

2
 Holland, A., & Andre, T (1987). Participation in extracurricular activities in the secondary school: What is 

known, what needs to be known? Review of Educational Research, 57, 437-466. 
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care au o contribuţie în proiectarea şi implementarea programelor de activităţi extracurriculare sunt 
tot mai conştiente de legătura dintre structura şi conţinutul programelor şi rezultatele educaţionale. 

Relaţia adecvată dintre petrecerea timpului liber şi educaţie are un mare potenţial pentru 
reducerea riscurile întâmpinate de elevi şi pentru contribuţia generală la dezvoltarea acestora.3 
Rezultatele previzibile pot fi grupate în următoarele categorii:  

1.reducerea comportamentelor antisociale şi exersarea comportamentelor pro-sociale; 
2. crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea abilităţilor şi pentru materializarea dorinţelor şi 
aşteptărilor personale ale elevilor; 
3. obţinerea de rezultate bune în activităţi co-curriculare, având o contribuţie directă în cadrul 
activităţilor de la clasă.  
 

Creşterea capitalului social al tinerilor. Un obiectiv care este tot mai des enunţat de 
furnizorii de programe de activităţi extraşcolare constă în dobândirea de către elevi a competenţelor 
sociale şi crearea de oportunităţi pentru  relaţii sociale între aceştia. Deprinderile formate astfel vor 
contribui la capacitatea viitorilor adulţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau aflaţi la locul de 
muncă de a relaţiona adecvat şi de a realiza reţeaua socială necesară îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu. Echilibrul necesar între intervenţia adulţilor şi auto-organizarea tinerilor, generatoare de 
capital social, solicită poziţionarea adulţilor mai ales în rol de consultant – iar pentru aceasta sunt 
necesare deprinderi şi competenţe specifice ale adulţilor.4 

 
Relaţia dintre activităţile extracurriculare şi motivaţia elevilor 
Activităţile extracurriculare trebuie să fie interesante, incitante, să-i facă pe elevi să participe 

cu plăcere şi să rămână ataşaţi de activităţile la care participă. Pentru aceasta, programele şi 
activităţile respective trebuie să prezinte o serie de caracteristici:  

1. Activităţile extracurriculare se adresează intereselor elevilor5. Unii autorii au constatat 
existenţa unei corelaţii pozitive între frecventarea şcolii şi participarea la activităţi 
extracurriculare a elevilor cu risc de părăsire a şcolii. Aceşti elevi, dacă beneficiază de o 
paletă largă de activităţi extraşcolare, care să se potrivească nevoilor şi intereselor lor, au o 
frecvenţă îmbunătăţită la şcoală.  

2. Oferta de activităţi extracurriculare este deschisă şi elevilor proveniţi din familii cu venituri 
reduse. Elevii proveniţi din familii sărace îşi orientează aspiraţiile către activităţi şi ocupaţii 
specifice clasei mijlocii, dacă beneficiază de programe de tip after-school cu lecţii de dans, 
muzică, arte, sport, sprijin în efectuarea temelor; diferenţele sociale între elevii proveniţi din 
diverse medii sociale se estompează în acest tip mediu educaţional6.  

3. Încurajează interacţiunea dintre elevi. Participarea la activităţi extracurriculare furnizează 
oportunităţi de socializare pentru elevii marginalizaţi din diverse motive (considerente 
sociale, rezultate slabe la învăţătură, timiditate), contribuie la creşterea stimei de sine şi la 
îmbunătăţirea atitudinilor faţă de şcoală7.  

                                                           
3
 Reno, J., & Riley, R.W (2000). Working for children and families : Safe and smart after-school 

programs. Washington, DC: U.S. Department of Education. 
www.ed.gov/offices/OESE/archives/pubs/.../SafeSmart/green-1.doc 

4
 Halpern, R. (2002). A different kind of child development institution: The history of after-school programs for 

low-income children. Teachers College Record, 104, 178-211. 
5
 Mahoney, J., & Cairns, R. (1997). Do extracurricular activities protect against early school dropout? 

Developmental Psychology, 33(2), 241–253. 
6
 Posner, J., & Vandell, D. (1999). After-school activities and the development of low-income urban children: A 

longitudinal study. Developmental Psychology, 35(3), 868–879. 
7
 McNeal, R. (1995, January). Extracurricular activities and high school dropouts. Sociology of Education, 68, 62–

81. 
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4. Promovează cooperarea. Activităţile extracurriculare furnizează un mediu mai puţin 
competitiv decât activităţile la clasă, încurajează cooperarea, încurajează elevii să rămână în 
colectiv şi să urmeze cursurile şcolii8. 

5. Promovează relaţiile elev-adult(profesor, consilier, instructor etc.).  Activităţile 
extracurriculare de calitate construiesc relaţii între elevi şi adulţii competenţi şi cooperanţi 
care supraveghează activităţile9.  

6. Furnizează structură şi ţinte de atins. Activităţile de tip after-school furnizează cadrul de 
manifestare şi încurajează formarea deprinderilor complexe de învăţare10. 

7. Conectează elevii la misiunea şi valorile şcolii. Elevii care participă la activităţi structurate 
supravegheate de adulţi cu rol pozitiv îşi găsesc cu probabilitate mai mare un model de rol 
printre aceştia şi vor investi mai mult efort şi timp în activităţile şcolare, efort materializat 
prin rezultate bune la învăţătură11.   

8. Canalizează elevii către studiul ştiinţelor. Activităţile extraşcolare, dacă sunt bine proiectate şi 
aduc experienţe noi de cunoaştere, îmbunătăţesc atitudinea elevilor pentru studiul ştiinţelor, 
făcînd sensibile o serie de informaţii abstracte12.  

                                                           
8
 idem. 

9
 Mahoney, J. (2000, March/April). School extracurricular activity participation as a moderator in the 

development of antisocial patterns. Child Development, 71(2), 502–516. 
10

 idem 
11

 Jordan, W., & Nettles, S. (1999). How students invest their time out of school: Effects on school engagement, 
perceptions of life chances, and achievement. (Report No. 29). Baltimore: Center for Research on the Education of 
Students Placed At Risk. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 428 174 

12
 McLure, G., & McLure, J. (2000). Science course taking, out-of-class science accomplishments, and 

achievement in the high school graduating class of 1998. (ACT Research Report Series No. 2000-5). Online: 
www.act.org/research/abstract/0000D.html 
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CAP. 2. ASPECTE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII EVALUATIVE  

 
 
 

Cercetarea evaluativă a Programului de activități educative extrașcolare și extracurriculare a 
urmărit să evidențieze în ce măsură acesta și-a atins obiectivele stabilite prin Anexa la OMECTS nr. 
5635/2012 privind structura anului școlar 2012-2013, să identifice opiniile participanților la 
program cu privire la oportunitatea, funcționarea și valoarea sa adăugată,  să identifice modalitățile 
de ameliorare sau alte informații utile factorilor de decizie. 
 

2.1. Obiectivele  cercetării  

Cercetarea a urmărit : 
1. Determinarea măsurii în care activitățile din cadrul programului au fost stabilite cu 

participarea tuturor partilor interesate; 
2. Determinarea măsurii in care activitatile din cadrul programului au contribuit la realizarea 

obiectivelor din proiectul de dezvoltare al unității de învățământ; 
3. Identificarea elementelor de satisfacție/insatisfacție privind activitățile din cadrul 

programului (atat ca optiune, cat si ca implementare) la nivelul actorilor cheie implicati; 
4. Identificarea eventualelor bariere de acces la activitatile desfasurate, in special pentru 

categoriile defavorizate; 
5. Identificarea eventualelor bariere de natura legala si/sau institutionala in implementarea 

programului; 
6. Identificarea unor exemple de bună practica sub aspectul eficacitatii si eficientei, precum si al 

potentialului de multiplicare; 
 

2.2. Metode de culegere a datelor 

Culegerea de date s-a realizat prin : 
- analiza documentelor relevante (acte normative, rapoarte de activitate ale unor școli/ 

instituții partenere etc.); 
- anchetă prin chestionar, interviu semistructurat și discuții focalizate de grup. 

 
Culegerea de date prin chestionar a implicat următoarele categorii de participanți la program: 

 elevi din clasele V–XII,  din unități școlare din mediul urban și rural (în total, 1509 elevi au 
răspuns la chestionar); 

 cadre didactice din unități școlare din mediul urban și rural (1715 respondenți); 
 părinți ai elevilor din învățământul primar și secundar (1428 de respondenți). 

 
Interviurile semistructurate s-au realizat cu: 

 directori de școli și consilieri școlari/coordonatori programe extrașcolare și extracurriculare;  
 reprezentanți ai unor instituții publice și organziații neguvernamentale care au desfășurat 

activități în parteneriat cu școlile . 

Discuții focalizate de grup au fost organizate în 19 unități de învățământ, implicând elevi din 
învățământul primar și din clasa a V-a (aprox. 110 elevi participanți la discuții). Discuțiile au vizat: 
activităţile ce s-au desfasurat în timpul programului Şcoala Altfel; gradul de interes al copiilor şi al 
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părinţilor; comunicarea între elevi, între elevi şi cadre didactice, în vederea creerii unui climat de 
încredere, exprimare facilă, apropiere, recunoaştere; timpul alocat activităților; parteneri implicaţi 
şi, nu în ultimul rând, sugestii, perspective ale programului. 

 
Interviurile individuale și de grup s-au desfășurat în: Bucureşti, Ilfov şi judeţele Hunedoara, 

Sălaj, Caraş Severin, Brasov, Argeş, Iaşi. 

 
 

2.3. Populaţia investigată prin chestionar.  Eșantion proiectat / eșantion realizat 

Metoda de eşantionare a fost selecţia aleatoare, pe baza pasului de eşantionare, pe straturi, 
acestea fiind constituite în funcţie de tipul unităţii de învăţământ: licee (LIC), şcoli gimnaziale (S08) 
şi şcoli primare (S04). Şcolile de arte şi meserii nemenţionate în baza de date ca fiind licee 
tehnologice au fost cuprinse în categoria gimnaziilor.  

Ca abateri (excepţii) de la selecţia aleatoare se menţionează că, în vederea cuprinderii în 
eşantion a diversităţii unităţilor din reţea, s-a urmărit asigurarea reprezentării în eşantion a 
unităţilor de învăţământ particular şi a unităţilor de învăţământ alternativ. Pentru Bucureşti, unde 
există un număr mare de unităţi de toate categoriile, s-a procedat la selecţia a câte două unităţi din 
fiecare sector, respectiv patru, dacă luăm în calcul şi unitățile-rezervă.   

Selecţia a vizat un număr de 171 de unităţi de bază, fiecare având câte o unitate pereche, 
de rezervă, pentru cazurile în care unitatea eşantionată nu răspunde solicitării de participare la 
evaluare. Timpul scurt avut la dispoziție și resursele financiare reduse au determinat administrarea 
chestionarelor prin poştă şi nu pe bază de operator. În acest context, pentru a avea garanția unui 
număr mare și divers de respondenți, chestionarele au fost transmise către toate cele 342 de 
unităţi selectate (unități de bază și rezerve).  

Răspunsuri (chestionare completate) au venit din partea unui număr de 279 unităţi, dar 
numai 224 au înapoiat setul complet de chestionare, la celelalte lipsind, de regulă, chestionarele 
pentru cadre didactice.  

Din totalul unităţilor respondente, 5 sunt unităţi de învăţământ particular. 

Tabelul nr. 1 - Distribuţia unităţilor pe medii de rezidenţă 
  URBAN RURAL Total URBAN RURAL Total 
 Eşantion proiectat (unităţi de bază şi rezerve) 

LIC 44 12 56 78,6% 21,4% 100,0% 
S04 2 103 105 1,9% 98,1% 100,0% 
S08 64 109 173 37,0% 63,0% 100,0% 
SAM 3 5 8 37,5% 62,5% 100,0% 
Total 113 229 342 33,0% 67,0% 100,0% 
  Eşantion realizat 
LIC 39 12 51 76,5% 23,5% 100,0% 
S04  63 63 0,0% 100,0% 100,0% 
S08 58 102 160 36,3% 63,8% 100,0% 
SAM 2 3 5 40,0% 60,0% 100,0% 
Total 99 180 279 35,5% 64,5% 100,0% 

Cele trei categorii de participanţi – elevi, părinți, cadre didactice – alcătuiesc, fiecare, 
eşantioane derivate distincte, eşantionul de bază al cercetării fiind cel al unităţilor de 
învăţământ. 
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Dimensiunea eşantionului de bază, respectiv pasul de eşantionare, au fost stabilite pornind de la 
asigurarea reprezentativității fiecăreia dintre cele trei populaţii, în condiţiile unei erori maxime de 
selecţie de aproximativ ±3%, corespunzătoare unui volum de 1066 de subiecţi.  

Pe baza unei metode de selecţie de tip cluster, s-a urmărit selectarea unui număr egal de subiecţi 
din fiecare unitate, numărul de unităţi rezultând din volumul unui eşantion derivat. Numărul de 
subiecţilor din fiecare categorie a fost stabilit în funcţie de tipul unităţii de învăţământ şi de mediul 
de rezidenţă al şcolii.  

Volumul eşantionului cadrelor didactice a rezultat din numărul de subiecţi selectaţi pe cluster, de 
dimensiuni diferite în raport cu tipul unităţii: în gimnaziu – câte 8 cadre didactice (învăţători şi 
profesori), în şcoli primare - câte 2 cadre didactice, în licee - câte 10 cadre didactice, cu indicaţia ca 
fiecare cluster să fie alcătuit din cadre didactice care predau discipline din arii curriculare diferite.  

Eşantionul elevilor a fost proiectat cu elevi începând cu clasa a VI-a, pornind de la capacitatea 
copilului de completare a unui chestionar, în funcţie de vârstă. Pentru unităţile din rural s-a stabilit 
ca dimensiune a unui cluster un număr de 6 elevi, iar pentru urban câte 12 elevi, în ambele cazuri 
solicitându-se elevi din clase diferite, selectați aleator. 

Eşantionul părinţilor a fost proiectat, de asemenea, în funcţie de tipul unităţii, solicitând 
completarea chestionarului de către părinţii elevilor selectaţi, iar în şcolile primare, unde nu se 
selectează elevi, chestionarul să fie administrat unui număr de 4 părinţi, selectați aleator. 

Administrarea instrumentelor la nivelul unităţii s-a realizat cu sprijinul directorului de şcoală 
sau unui cadru didactic desemnat, chestionarele fiind trimise prin poştă. 

Pornind de la schema de construire a clusterului şi de la eroarea maximă de eşantionare propusă 
a rezultat numărul de 171 de unităţi necesare construcţiei eşantionului de bază, în condiţiile reţelei 
naţionale de învăţământ. 

Tabelul nr. 2 – Dimensiuni ale eșantionului 
  Dimensiune cluster teoretic Distribuţie subiecţi pe categorii 

    Nr. elevi 
Nr. cadre 
didactice 

Nr. 
părinți Nr. elevi 

Nr. cadre 
didactice Nr. părinți 

S08 Rural 6 8 6 327 436 327 
  Urban 12 8 12 420 280 420 
S04   0 2 4 378 358 590 
LIC   12 10 12 336 280 336 
       1086 1106 1298 

 

Validarea eşantionului de unităţi 

În selecţie, ambele categorii de unităti -  eşantion de bază şi rezerve – au fost identice ca 
structură, rezervele fiind selectate ca pereche pentru fiecare unitate. În aceste condiţii, structura 
eşantionului final (alcătuit din totalul unităţilor) este identică cu a eşantionului de bază, aceasta fiind 
luată în considerare în validarea eşantionului. 

Deşi s-a procedat la o selecţie pe straturi, validarea se va referi la eşantionul de ansamblu.  

Pornind de la ipoteza că cele trei caracteristici: mediul de rezidenţă, tipul de unitate sau zona 
de dezvoltare geo-economică pot constitui factori de influenţă asupra rezultatelor prezentului 
studiu, cele trei variabile au fost obiect de investigare a validităţii eşantionului. Validarea s-a realizat 
pe baza testului de concordanţă Hi-pătrat, în condiţiile asigurăii rezultatelor cu o probabilitate de 
95% (risc 5%). 
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Tabelul nr. 3 - Distribuţia unităţilor pe medii 
Medii Eşantion proiectat Eşantion realizat 
Urban 113 33,0% 99 35,5% 
Rural 229 67,0% 180 64,5% 
Total 342 100,0% 279 100,0% 
     
Hi-pătrat (Hi-tab=3,81) 0,37 

Valoarea Hi-p=0,37 realizată, cu mult mai mică decât valoarea tabelară de 3,81 pentru un grad de 
libertate, indică faptul că, din punctul de vedere al distribuţiei pe medii de rezidenţă, între eşantionul 
realizat şi cel proiectat nu sunt diferenţe semnificative. 

Tabelul nr. 4 - Distribuţia unităţilor pe tip de unitate 
 Eşantion proiectat Esantion realizat 

LIC 56 16,4% 51 18,3% 
S04 105 30,7% 63 22,6% 
S08 173 50,6% 160 57,3% 
SAM 8 2,3% 5 1,8% 
Total 342 100,0% 279 100,0% 

     
Hi-pătrat (Hi-tab=7,82) 5,13 

Deşi structurile celor două eşantioane (proiectat şi realizat) pe tip de unitate diferă, valoarea hi-
p=5,13 rezultată din aplicarea testului de comparaţie hi-pătrat, mult mai mică decât valoarea 
tabelară hi-tab=7,82 pentru trei grade de libertate,  ne permite să afirmăm cu o probabilitate de 95% 
că nu sunt diferenţe semnificative între cele două eşantioane. 

 

Tabelul nr. 5 - Distribuţia unităţilor pe regiuni de dezvoltare 
Regiune Eşantion proiectat Eşantion realizat 
BUCURESTI 19 5,6% 14 5,0% 
CENTRU 47 13,7% 32 11,5% 
NE 68 19,9% 65 23,3% 
NV 50 14,6% 47 16,8% 
SE 41 12,0% 31 11,1% 
SUD-M 45 13,2% 39 14,0% 
SV-O 40 11,7% 24 8,6% 
VEST 32 9,4% 27 9,7% 
Total 342 100,0% 279 100,0% 
     
Hi-pătrat (Hi-tab=14,07) 3,33 

Valoarea Hi-p=3,33 realizată, cu mult mai mică decât valoarea tabelară de 14,07 pentru 7 grade 
de libertate, indică faptul că, din punctul de vedere al distribuţiei pe medii de rezidenţă, între 
eşantionul realizat şi cel proiectat nu sunt diferenţe semnificative. 

Tabelul nr. 6 - Reprezentativitatea eşantioanelor de subiecţi 
 Cadre didactice Elevi Părinţi 
Eşantion proiectat 1106 1086 1298 
Eşantion realizat 1715 1509 1428 
Eroarea de selecţie ±2,37 ±2,46 ±2,59 
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Volumul fiecăruia dintre cele trei eşantioane de subiecţi se situează sub eroarea maxim admisă 
de ±3%. 
 

 
Populaţia investigată 
 
Structura eșantionului pe unități școlare sau a eșantioanelor derivate ne indică o bună distribuție 

a populației investigate pe regiuni de dezvoltare, cu o ușoară evidențiere firească a regiunii NE 
(având și în eșantionul proiectat, și în cel realizat, o pondere mai mare). 

 
Fig. nr. 1 – Structura eșantionului și a eșantioanelor derivate (elevi, cadre didactice, părinți), pe regiuni de 

dezvoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de mediu, au fost cuprinse în eșantion unități de învățământ din mediul urban, în 
proporție de 35,5% și din mediul rural – 64,5%. În ce privește cadrele didactice și părinții, distribuția 
pe medii se apropie de egalitate (aprox. 50%), iar în cazul elevilor, ponderea mai mare o au cei din 
mediul urban.   

Tabelul nr. 7 – Dimensiunea eșantionului de bază și a eșantioanelor derivate, în funcție de mediu 
  UNIT UNIT CD ELEVI PĂRINŢI CD ELEVI PĂRINŢI 
Urban 99 35,5% 844 981 700 49,2% 65,0% 49,0% 
Rural 180 64,5% 871 528 728 50,8% 35,0% 51,0% 
Total 279 100,0% 1715 1509 1428 100,0% 100,0% 100,0% 
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Distribuția cadrelor didactice participante la evaluare, pe arii curriculare, în funcție de disciplina 
predată reflectă ponderea ariilor curriculare în planul de învățământ (ariile Limbă și comunicare și 
Matematică și științele naturii fiind cele dominante). Se remarcă însă numărul mare de cadre 
didactice care nu au menționat disciplina/disciplinele predate (aprox. 12%). 
 

Fig. nr. 2 – Structura eșantionuui cadrelor didactice, pe medii și arii curriculare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După vechimea în învățământ, ponderea mare o au cadrele didactice cu experiență (peste 11 
ani de carieră didactică), fapt care reflectă un fenoment bine-cunoscut de îmbătrânire a populației 
cadrelor didactice. De remarcat că ponderea mai mare a populației tinere de profesori o găsim în 
mediul rural (33,6% având sub 11 ani vechime, în timp ce în mediul urban ponderea acestei categorii 
este de 22,8%).  

 
Tabelul nr. 8 – Distribuția cadrelor didactice în funcție de vechimea în învăţământ 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 
Sub 3 ani 34 48 82 4,0% 5,5% 4,8% 
3-5 ani 51 95 146 6,0% 10,9% 8,5% 
6-10 ani 108 150 258 12,8% 17,2% 15,0% 
11-20 ani 316 254 570 37,4% 29,2% 33,2% 
peste 20 ani 301 271 572 35,7% 31,1% 33,4% 
NonR 34 53 87 4,0% 6,1% 5,1% 
Total 844 871 1715 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tabelul nr. 9 – Distribuția cadrelor didactice în funcție de gen 
 Urban Rural Total Urban Rural Total 
Feminin 682 650 1332 80,8% 74,6% 77,7% 
Masculin 121 169 290 14,3% 19,4% 16,9% 
NonR 41 52 93 4,9% 6,0% 5,4% 
Total 844 871 1715 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabelul nr. 10 – Distribuția cadrelor didactice în funcție de nivelul de învăţământ 

Nivel înv. Urban Rural Total Urban Rural Total 
Primar  126 228 354 14,9% 26,2% 20,6% 
Gimnazial 385 400 785 45,6% 45,9% 45,8% 
Liceal 243 37 280 28,8% 4,2% 16,3% 

 
 

Fig. nr. 3 – Structura eșantionului de  cadre didactice în funcție de clasa la care sunt învățători sau diriginți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eşantionul cadrelor didactice reprezintă diversitatea situaţiilor din sistem din punctul de 
vedere al caracteristicilor educaţionale şi personale, dar este remarcat un procent ridicat de 
nonrăspunsuri, chiar şi în ce priveşte informaţii simple, cel mai mare procent (12,2%) fiind 
înregistrat în cazul ariei curriculare/disciplinei predate, fiind urmat de 9,2% în ce priveşte 
dimensiunea clasei de elevi. Referitor la datele personale, cele 5,4% nonrăspunsuri privind genul, 
coroborate cu situaţia din sistem, ar conduce că aceşti respondenți sunt în categoria „masculin”. 

Dintre cadrele didactice investigate, două treimi (67,7%) au participat la program, în acest an 
şcolar. Doar 16,2% dintre subiecţi au participat la activităţi cu o singură clasă. 
 
 
 Caracteristici ale eșantionului de elevi 
 

Mai mulți băieți au răspuns întrebărilor privind programul Școala altfel: 61%, față de 38% fete. 
 

Tabelul nr. 11 – Distribuția elevilor în funcție de gen 
 Urban Rural Total Urban Rural Total 
Feminin 381 187 568 39% 35% 38% 
Masculin 583 330 913 59% 63% 61% 
NonR 17 11 28 2% 2% 2% 
Total 981 528 1509 100% 100% 100% 

 
 

Trei sferturi din eşantion reprezintă elevi de gimnaziu din clasele VI-VIII şi mai puţin de 20% 
elevi de liceu, aspect ce trebuie luat în considerare în analiza rezultatelor. Deşi s-a recomnadat 
completarea chestionarelor de către elevi începând cu clasa a VI-a, au existat şi situaţii în care 
chestionarele au fost administrate unor elevi din ciclul primar.   

Distributia esantionului de profesori, 

in functie de clasa la care acestia sunt diriginti sau invatatori
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Tabelul nr. 12 – Distribuția elevilor în funcție de nivelul de învățământ 
Niveluri de 
învățământ Urban Rural Total Urban Rural Total 

Primar 20 21 41 2% 4% 3% 

Gimnaziu 708 484 1192 72% 92% 79% 

Liceu 253 23 276 26% 4% 18% 

 
Cei mai mulți elevi respondenți sunt din mediul rural. Ponderea mai mare a elevilor din mediul 

urban este înregistrată în cazul elevilor de liceu, luând în calcul că majoritatea unităților de 
învățământ secundar superior se află situate în mediul urban. 
 

Fig. nr. 4 – Structura eșantionului de  elevi, pe clase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici ale eșantionului de părinți 

Chestionarul a fost completat aproape în totalitate (96,6%) de către părinţi ai elevilor, 80% 
fiind mame ale elevilor (1097 mame şi 283 taţi).  

Tabelul nr. 13 – Distribuția eșantionului de părinți 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vârsta părinților sau a celorlalți respondenți asimilați categoriei ”părinți” – reprezentant legal, 

bunic sau altă persoană care are în grijă copilul – variază, ponderea cea mai mare având-o cei de 31-
40 de ani. În mediul rural, părinții mai tineri înregistrează o pondere mai mare comparativ cu mediul 
urban. 

Tabelul nr. 14 – Distribuția eșantionului de părinți în funcție de vârstă 
 Urban Rural Total Urban Rural Total 

24-30 ani 8 43 51 1,1% 5,9% 3,6% 

31-40 ani 303 460 763 43,3% 63,2% 53,4% 

41-50 ani 332 172 504 47,4% 23,6% 35,3% 

Calitate respondent Masculin Feminin NonR Total 

Părinte 283 1097  1380 

Reprezentant legal 2 8  10 

Altă persoană 5 17  22 

NonR 2 8 6 16 

Total 292 1130 6 1428 

Distributia esantionului de elevi pe clase
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Peste 50 ani 40 28 68 5,7% 3,8% 4,8% 

NonR 17 25 42 2,4% 3,4% 2,9% 

Total 700 728 1428 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fig. nr. 5 – Structura eșantionului de  părinți, pe vîrste 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuţia pe niveluri de studii a părinţilor indică o selecţie locală preferenţială. Nivelul de 
12,4 ani medii de studii la nivel de eşantion indică aproape tot eşantionul având cel puţin liceu, cu 
ușoare diferenţe pe medii (13,4 ani în urban, 11,4 ani în rural). Analiza trebuie privită cu luarea în 
considerare a unei presupuse supraevaluări a rezultatelor. 
 

Tabelul nr. 15 – Distribuția eșantionului de părinți în funcție de nivelul de studii 

 Ani Urban Rural Total Urban Rural Total 

Învăţământ primar 4 7 22 29 1,0% 3,0% 2,0% 

Învăţământ gimnazial 8 27 111 138 3,9% 15,2% 9,7% 

Învăţământ liceal 12 223 289 512 31,9% 39,7% 35,9% 
Învăţământ 
profesional 

10 
70 140 210 10,0% 19,2% 14,7% 

Învăţământ postliceal 14 72 51 123 10,3% 7,0% 8,6% 
Învăţământ 
universitar 

16 
288 99 387 41,1% 13,6% 27,1% 

NonR  13 16 29 1,9% 2,2% 2,0% 

Total  700 728 1428 100,0% 100,0% 100,0% 

Ani medii de studii     13,4 ani 11,4 ani 12,4 ani 

 

În ceea ce privește statutul ocupațional al părinților, două treimi au un loc de muncă (salariați 
sau lucrători pe cont propriu), iar 27% nu au un loc de muncă.  Ponderea mai mare a părinților fără 
loc de muncă se înregistrează în mediul rural (39,8%). 

Tabelul nr. 16 – Distribuția eșantionului de părinți în funcție de statutul ocupațional 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

Salariat cu normă întreagă 465 287 752 66,4% 39,4% 52,7% 

Salariat cu normă parţială 23 26 49 3,3% 3,6% 3,4% 

Patron (cu salariaţi) 35 10 45 5,0% 1,4% 3,2% 

Lucrător pe cont propriu 36 43 79 5,1% 5,9% 5,5% 

Fermier/agricultor 6 42 48 0,9% 5,8% 3,4% 

Distributia esantionului de parinti, in functie de varsta acestora
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Pensionar(ă) 12 13 25 1,7% 1,8% 1,8% 

Casnic(ă) /nu lucrez 91 270 361 13,0% 37,1% 25,3% 

Sunt în situaţie de şomaj 6 7 13 0,9% 1,0% 0,9% 

Altă situaţie 17 22 39 2,4% 3,0% 2,7% 

NonR 9 8 17 1,3% 1,1% 1,2% 

Total 700 728 1428 100,0% 100,0% 100,0% 

       

Salariat 488 313 801 69,7% 43,0% 56,1% 
Patron/salariat cont 
propriu 77 95 172 11,0% 13,0% 12,0% 

Nu lucrează 109 290 399 15,6% 39,8% 27,9% 

 
Fig. nr. 6 – Structura eșantionului de  părinți, în funcție de mediu și de statutul ocupațional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Majoritatea părinților cuprinși în studiu au un singur copil la școală (45,2%). Ponderea familiilor 

cu unul sau doi copii la școală este mai mare în mediul urban, în timp ce ponderea familiilor cu trei 
sau mai mulți copii este mai mare în mediul rural. Acest fapt se corelează cu gradul de ocupare 
profesională al părinților, cu nivelul de educație, dar și cu păstrarea unor concepții despre familie și 
maternitate în mediul rural. 

 
Tabelul nr. 17 – Distribuția eșantionului de părinți în funcție de numărul de copii din familie,  

înscriși la şcoală 
 Urban Rural Total Urban Rural Total 

Unul singur 371 275 646 53,0% 37,8% 45,2% 

Doi copii 250 255 505 35,7% 35,0% 35,4% 

Trei copii 65 129 194 9,3% 17,7% 13,6% 

Patru copii 10 43 53 1,4% 5,9% 3,7% 

Cinci copii şi peste 4 26 30 0,6% 3,6% 2,1% 

Total 700 728 1428 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fig. nr. 7 – Distribuția elevilor, pe clase, rezultată din structura eșantionului de părinți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Câteva aspecte referitoare la analiza datelor 

Sub aspect metodologic, prelucrarea şi analiza datelor sunt dependente de natura informaţiilor 
şi a variabilelor rezultate din investigarea de teren şi se adaptează specificului şi caracteristicilor 
instrumentelor de investigare ale fiecărui tip de variabilă abordată.  

În contextul prezentului studiu, instrumentele cuprind un număr important de itemi de natură 
calitativă, pentru care principalii indicatori utilizaţi în prelucrare au fost cei legaţi de distribuţia şi 
structura rezultatelor, total sau în raport cu diferitele caracteristici ale subiecţilor. Chestionarele 
cuprind un număr important de itemi de evaluare a unor situaţii sau opinii, pe scală ordinală. În 
cazul acestora, s-a utilizat echivalarea scalei cu variabile de tip cantitativ, prin atribuirea de scoruri 
scalei de evaluare şi determinarea unui scor mediu al răspunsurilor. Din punct de vedere statistic, 
scorul mediu obţinut permite evidenţierea tendinţei generale a opiniilor exprimate (ca medie a 
răspunsurilor), ca şi realizarea de comparaţii şi corelări cu factorii de mediu.  

În cadrul prezentei analize, scala ordinală a fost abordată în sensul crescător al intensităţii 
opţiunilor şi echivalată, în funcţie de treptele de apreciere, începând cu 1 – nivel minim până la 5 - 
nivel maxim al scalei, scorurile medii (există şi alte echivalări, menţionate pe item). Pe baza 
scorurilor de echivalare (precizate la nivelul itemului studiat) au fost determinate scoruri medii care 
să reprezinte o medie a opiniilor exprimate de subiecţi. Considerând că scorurile medii, cu valori în 
intervalul 1-5, sunt mai puţin obişnuite, pentru comparabilitate scorul mediu este exprimat atât în 
valoarea calculată, cât şi în procentul reprezentat de acesta în totalul punctajului posibil de realizat 
(ex. în loc de 4,092 puncte se va utiliza procentul 81,8% din 5). Exprimarea procentuală permite şi 
uniformizarea scalei de evaluare, în cazul utilizării diferitelor scoruri de echivalare a scalelor de 
evaluare. 

Reprezentarea grafică a fost şi ea folosită, utilizând tipuri de grafice specifice obiectivului 
analizat, apreciind că aceasta furnizează cele mai rapide şi intuitive informaţii despre fenomenul 
studiat. Unele grafice, reprezentând date comparative de valori apropiate, dar despre care se doreşte 
o claritate a diferenţelor, sunt prezentate începând de la un anumit nivel, diferit de zero pe ordonată. 
Deşi s-a urmărit, de regulă, utilizarea scorului general, în cazul itemilor de evaluare pe scala ordinală 
sunt utilizate şi reprezentări pe categorii care vizualizează şi distribuţia subiecţilor în funcţie de 
răspunsul oferit, dar şi procentul de nonrăspunsuri (deseori foarte ridicat). 

Distributia elevilor reprezentati de parintii esantionati, 
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CAP. 3. RELEVANȚA PROGRAMULUI 

 

 

3.1. Oportunitatea programului 

 

Programul educațional Școala altfel este apreciat ca fiind o inițiativă bună de 82,6% dintre 
cadrele didactice participante la investigație și de 88,5% dintre părinți. La polul opus, 14,7% 
dintre cadrele didactice și 2,4% dintre părinți consideră programul neoportun, iar 2,7% dintre 
cadrele didactice și 9% dintre părinți se situează pe poziții neutre. Pe o scară de la 1 la 5 unde 5 
înseamnă ”inițiativă foarte bună”, media înregistrată de răspunsurile părinților este de 4,291, ceea ce 
îi plasează în zona de apreciere foarte bună a programului.  

Ponderea cadrelor didactice care apreciază programul descrește o dată cu nivelul de 
școlaritate al copiilor (86,3% în învățământul primar, 77,9% în învățământul liceal). În funcție de 
mediul de rezidență, cadrele didactice care predau în școli din mediul rural apreciază în proporție 
mai mare programul (87,6% spre deosebire de 77,4% în mediul urban).  

Cel mai puternic argument care susține relevanța Programului Școala altfel  îl 
reprezintă diversificarea activităților de învățare, implicarea elevilor în noi activități care le pot 
pune în evidență înclinațiile sau le pot răspunde intereselor de cunoaștere (61,2%). În proporții 
semnificative, cadrele didactice consideră că acest program oferă ocazia promovării activităţilor 
extraşcolare, cu impact asupra modului de organizare a timpului elevilor (57,4%) și că oferă un 
climat relaxat și prietenos de învățare (43,1%), fără presiunea notelor (38,0%). Aproape un 
sfert dintre profesori subliniază rolul programului pentru completarea curriculumului sau pentru 
a răspunde nevoilor de socializare ale elevilor, iar doi din zece profesori semnalează valoarea sa 
în raport cu dezvoltarea moral-afectivă a copiilor.  

 
Fig. nr. 8 – Opinii ale cadrelor didactice cu privire la aspectele care susțin oportunitatea programului 
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Elevii au primit foarte bine programul, au manifestat interes pentru activități și rezultatele au 
fost vizibile: ”Copii au receptat foarte bine, fost o săptămână absolut minunată, parcă au crescut în 
această saptamână. Părinții sunt absolut încântați. Profesorii... și ei au fost încântați să vadă copii cum 
învață, numai că a fost foarte obositor. Dacă vrei să faci lucrurile corect - și aici la noi asa se fac –  e 
obositor; ar fi trebuit sa avem două săptămâni de vacanță” (interviu director, școală din București). 

Cadrele didactice care consideră programul neoportun argumentează prin:  

 aglomerația creată la diverse instituții (15,9%), resimțită mai puternic de cadrele didactice 
din mediul urban și de cele din aria Arte; 

  percepția acestui tip de activități ca fiind mai puțin important decât orele obișnuite de curs 
(14,1%), observată mai mult de cadrele didactice din ariile Tehnologii, Limbă și comunicare și 
Consiliere; 

 riscul unor evenimente nedorite (accidente, absenteism etc. – 13,4%), semnalat în special în 
mediul urban și de către profesorii din aria Tehnologii; 

 implicarea redusă a unor profesori (10%), observată preponderent de cadrele didactice din 
ariile Arte și Tehnologii și de cele din mediul urban; 

 reducerea timpului alocat predării (9,3%) - diferențele între cadre didactice în funcție de arie 
sunt mai mici în privința acestui aspect, profesorii de Tehnologii rămânând și în acest caz cei 
mai sceptici; 

 oboseala elevilor, în contextul unei săptămâni de activități extrașcolare – aspect semnalat 
preponderent de cadrele didactice din învățământul primar și din mediul urban (8,9%). 

 
Fig. nr. 9 – Opinii ale cadrelor didactice cu privire la aspectele care afectează oportunitatea programului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lgenda: 

 

De remarcat că toate aspectele care ar putea afecta oportunitatea programului sunt mai 
puternic semnalate de cadrele didactice din mediul urban. În funcție de aria curriculară, profesorii 
din ariile Arte și Tehnologii au rezerve mai mari în privința oportuntății programului. 

P03-1 Se pierde din timpul dedicat predării-învăţării-evaluării. 

P03-2 Este o perioadă în care se pot produce evenimente nedorite (accidente, absenteism etc.). 

P03-3 Aglomeraţie la punctele de atracţie (muzee, parcuri, teatre etc.). 

P03-4 Implicare mai redusă a unor profesori. 

P03-5 Lipsa de importanţă acordată acestor activităţi, tratarea lor drept o minivacanţă. 

P03-6 
O întreagă săptămână de activităţi extraşcolare generează oboseală pentru elevi şi profesori. 
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Fig. nr. 10 – Opinii ale cadrelor didactice cu privire la aspectele care afectează oportunitatea programului, în 
funcție de aria curriculară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 11 – Opinii ale cadrelor didactice cu privire la aspectele care afectează oportunitatea programului, în 
funcție de nivelul de școlaritate la care predau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Raportul așteptări-rezultate 

 

Elevii și-au dorit ca activitățile din cadrul Programului Școala altfel să fie mai interesante 
decât cele curente, din clasă (80,2%), să se desfășoare într-o atmosferă cladă, relaxată, fără stres 
(76.9%), să le dea posibilitatea de a descoperi locuri noi (61.9%), de a colabora mai bine cu colegii 
și cu profesorii (69,4%), de a învăța lucruri utile (69,1%), de a-și demonstra înclinațiile sau 
capacităţile în anumite domenii (61,7%), de a intra în contact cu colegi din alte clase  sau din alte 
şcoli (59%), de a cunoaște diverși specialiști (54,8%).   

Pentru trei sferturi dintre elevi, activitățile din cadrul Programului Școala altfel au 
răspuns așteptărilor. Raportul așteptări-rezultate este mai bun în cazul elevilor din mediul rural și 
din unități de învățământ de stat. Acesta descrește odată cu vârsta, elevii de liceu apreciind în mai 
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mică măsură rezultatele programului în raport cu așteptările.  În funcție de gen, fetele sunt mai 
mulțumite decât băieții de activitățile desfășurate.  

 
Fig. nr. 12 – Opinii ale elevilor privind măsura în care programul a răspuns așteptărilor 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice și-au dorit ca Programul Școala altfel să ofere posibilitatea organizării 
activităţilor educative într-un climat relaxat, prietenos (31,3%), să permită, prin parteneriate, 
accesul la resurse de învăţare de care şcoala nu dispune (19,2%), să contribuie la formarea 
competenţelor sociale şi civice ale elevilor (23,3%), să sprijine comunicarea şi relaţionarea mai bună 
între elevi şi profesor (19,3%), să creeze oportunităţi de implicare a comunităţii locale în educaţia 
elevilor (8,3%), să sprijine comunicarea şi relaţionarea mai bună între elevi (6,6%).  

 
Fig. nr. 13 – Opinii ale profesorilor  privind măsura în care programul a răspuns așteptărilor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

În ansamblu, trei sferturi dintre cadrele didactice apreciază că programul a răspuns 
așteptărilor. Se observă un grad mai mare de satisfacție în rândul cadrelor didactice din școli 
mediul rural, al celor din învățământul primar, al celor din învățământul particular și al celor din 
ariile curriculare Arte și Educație fizică și sport. 
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CAP. 4. DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI 

 
 

 

4.1. Tipuri de activităţi  

 
  Conform datelor de anchetă furnizate de răspunsurile elevilor, în săptămâna dedicată 
programului Şcoala Altfel, s-a recurs cel mai des la organizarea activităţilor cu profil cultural sau 
sportiv. Într-o măsură mult mai redusă, elevii au fost implicaţi, de asemenea, în activităţi de educaţie 
pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos sau în activităţi privind educaţia ecologică şi de protecţie a 
mediului. În ansamblul activităţilor desfăşurate, cele de educaţie rutieră, pentru situaţii de urgenţă, 
cu valenţe tehnice şi ştiinţifice au avut o răspândire limitată. Cel mai puţin puse în practică au fost 
acţiunile de voluntariat, de caritate sau cele care au vizat implicarea în comunitate.    
 

Fig. nr. 14 – Tipuri de activități desfășurate 

 
 
 
 Distribuţia pe medii de rezidenţă relevă, însă, câteva diferenţe semnificative în ceea ce 
priveşte opţiunile pentru tipurile de activităţi.  
 Cea mai importantă diferenţă (de 18 puncte procentuale) se observă în cazul 
activităţilor sportive, indicând o preferinţă net accentuată a şcolilor din mediul rural pentru 
acest tip de activităţi, comparativ cu şcolile din oraşe. De altfel, şcolile rurale au manifestat o 
preocupare intensă pentru acţiunile cu profil sportiv, acestea înregistrând valori cu mult mai ridicate 
(73,5%) decât activităţile culturale (53,6%), care le urmează într-o ordine descrescătoare a 
prevalenţei tipurilor de activităţi în mediul rural. La polul opus se situează activităţile ştiinţifice şi 
tehnice, care au pondere scăzută în şcolile rurale, fapt care se poate explica prin accesul limitat la 
resurse sau oportuntăți care să faciliteze astfel de activități (15,9%). 
 Situaţia se schimbă în mediul urban, unde ordinea primelor două preferinţe se inversează, cel 
mai des fiind desfăşurate activităţile cu profil cultural (63,9%), urmate de activităţile sportive 
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(55,8%). În şcolile din oraşe s-au organizat cel mai rar activităţi de educaţie rutieră şi pentru situaţii 
de urgenţă (19,1%), de voluntariat, de caritate şi de implicare în comunitate (19.2%).   

Din distribuţia pe nivele de şcolarizare se observă că, odată cu creșterea vârstei elevilor, 
preocupările pentru activităţile sportive scad în favoarea celor culturale. Astfel, în cazul elevilor din 
învățământul primar şi gimnazial, programul Școala altfel a inclus în cea mai mare măsură activităţi 
sportive, în timp ce elevii de liceu au fost implicaţi mai ales în activităţi culturale. În ceea ce priveşte 
tipul de activităţi cu răspândirea cea mai redusă, în clasele primare şi la liceu s-au organizat cel mai 
puţin activităţi tehnice şi ştiinţifice, iar în clasele gimnaziale activităţi de voluntariat, de caritate sau 
de implicare în comunitate.  

După caracterul privat sau public al unităţii de învăţământ, distribuţia activităţilor indică o 
pondere foarte mare a celor cu profil cultural în cazul şcolilor private (75%), în timp ce şcolile 
publice s-au orientat în special către activităţile sportive (61,9%). Educaţia rutieră şi pentru situaţii 
de urgenţă a înregistrat cea mai mică pondere în şcolile private (13,6%), iar voluntariatul, acţiunile 
de caritate şi cele de implicare în comunitate, în şcolile publice (19,6%). 

Apartenenţa la clasa terminală sau curentă a fost factorul cu influenţa cea mai puţin 
semnificativă în distribuţia tipurilor de activităţi, diferenţele între cele două categorii fiind 
nesemnificative. 

Fetele au fost implicate mai ales în activităţi culturale (64%) şi cel mai puţin în cele de 
voluntariat, de caritate şi cu impact în comunitate (19,4%), spre deosebire de baieţi, care au luat 
parte în special la activitaţi sportive (72,2%) şi în cea mai mică măsură la cele tehnice şi ştiinţifice 
(19,2%). 

Din discuţiile cu copii am aflat că s-au desfăşurat activităţi diverse : prezentări de proiecte 
(„am participat la prezentarea proiectelor, de exemplu ‚Povestea jucăriilor’…”), la activități caritabile 
(„ajutarea copiilor de la cămin”), vizitarea unor obiective culturale (de ex., vizita la Casa memorială 
George Enescu - „am scris despre el, ce a făcut el înainte să devină compozitor, ce piese a compus” – 
școală particulară, București), celebrarea unor zile speciale – de ex., Ziua Disney: „la Disney l-am 
desenat pe Pinochio, pe Albă ca zăpada, pe Cenuşăreasa, pe Frumoasa Adormită, am colorat şi ne-am 
uitat la desene animate…”(Şcoala gimnazială, Ilfov) sau Ziua internaţională a cărţii: „ziua lui Hans 
Christian Anderson şi ne-am adus fiecare cartea preferată…” ( Şcoala gimnazială, Iaşi). De menţionat 
este faptul că toate şcolile prezente în analiză au avut activități dedicate zilei de 1 Aprilie: ” am 
învăţat ce este ziua de 1 Aprilie – ziua păcălelilor ; a fost interesant, am aflat cum e în România, cât şi în 
alte ţări. De exemplu, în Franţa, pe spatele fiecărui copil se pune un semn de peşte şi scrie peşte de 
aprilie pentru că nu sunt peşti în aprilie… Practic, e o glumă” (Şcoala gimnazială, Bucureşti). 
 
 

4.2. Modul de desfăşurare a activităţilor  

 
 În ceea ce priveşte modul de desfăşurare a activităţilor, competiţiile şi concursurile au fost 
cele mai numeroase (64,7%), mai ales în mediul rural (76,7%), la clasele primare (70,7%) 
sau gimnaziale (69,2%) şi în şcolile particulare (72,7%), cu o participare mai sporită din 
partea băieţilor (69,9%), urmate de vizite la diferite instituţii, structuri, companii (40,4%), 
organizate în special de şcolile din mediul urban (48,2%) şi de cele particulare (63,6%), pentru elevii 
de liceu (47,5%) şi cei aflaţi în clase terminale (45,3%), la care au luat parte mai ales fetele (42,4%). 
Excursiile (36,1%) au fost mai frecvente în mediul rural (41,3%), la clasele primare (43,9%) şi cele 
terminale (38,7%).  
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Fig. nr. 15 – Mod de desfășurare a activităților 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În programul Școala altfel, au fost, de asemenea, incluse proiecte de diverse tipuri - 
comunitare, şcolare, ştiinţifice (26,6%), schimburi de experienţă, colaborări între clase sau între şcoli 
(23,8%), acestea din urmă fiind cu precădere specifice şcolilor publice (24,3%), precum şi dezbateri 
(18,8%), care s-au desfăşurat mai ales în şcolile private (31,8%) şi la clasele de liceu (39,9%), 
activităţi practice şi demonstrative (15,4%), cu o pondere mai importantă în mediul urban (17%), în 
şcolile publice (15,7%) şi la clasele primare (31,7%), cu prezenţă mai ales din partea fetelor (18,1%) 
sau activităţi de educaţie online, bazate pe utilizarea calculatorului (13,8%) - desfăşurate mai des în 
scolile rurale (19,3%) şi cele publice (13,9%), la clasele gimnaziale (13,7%) şi de liceu (15,2%). 
Foarte rar, şcolile au ales să organizeze tabere sau şcoli de creaţie (3,2%), iar în mod particular, la 
clasele primare, acest gen de activităţi a lipsit.  

 
În discuțiile cu elevii, au fost des menționate activitățile menite să dezvolte abilităţile practice, 

îndemânarea, simțul estetic și creativitatea: desen, colaje, pictură, încodeiat ouă, felicitări etc. („am 
învăţat să pictez o geantă”, „am învăţat să facem semne de carte şi girafe din hârtie, „am învăţat să 
facem brăţări din hârtie… „noi am învăţat să confecţionam păpuşi de aţă din carton care se mişcă” . Unele 
activităţi au reflectat specificul zonei: „am olarit cu argilă albă (Şcoala gimnazială, Paşcani, jud. Iaşi), „am 
ţesut la razboi”(Şcoala gimnazială, jud. Argeş),„am pictat icoane pe sticlă” (Şcoală gimnazială, jud. 
Hunedoara), „am săpat ca să putem planta florile” (Şcoala gimnazială, jud. Argeş). 

 
Alte activități des amintite au țintit abilităţile din sfera literar-artistică : „am fost la teatru aici la 

Bocşa…am fost la teatru la Reşiţa” (școală gimnazială, jud. Sălaj); „am fost cu doamna de religie la Palatul 
Copiilor, am vizitat tot pe acolo, am cântat puţin şi la pian şi un profesor de  acolo ne-a cântat la un 
instrument…” (școală gimnazială, Reşiţa, jud. Caraş Severin); „noi am făcut Cafeneaua Literară cu doamna 
de română şi a venit un autor” (școală gimnazială, Iaşi); „am fost la Casa Topârceanu” (școală gimnazială, 
jud. Argeş). Vizitele la case memorial ale scritorilor au fost întregite de lecturi, compuneri despre 
primavară, fişe de lucru pentru activitățile din clasă. 

 
Educația pentru sănătate a fost, de asemenea, prezentă în cadrul Școlii altfel: „am făcut oră de 

educaţie pentru sănătate – «Cum să ne păstrăm sănatoşi». Știu acum că mâncarea sănătoasă este 
ciocolata cu cel puţin 50% cacao, fructele, legumele, iar mâncare nesănătoasă sunt bomboanele, 
ciocolata, cartofii prăjiţi” (școala gimnazială, jud. Hunedoara);  „o oră de igienă - «Cum să ne spălăm pe 
mâini», la care a participat  o doamnă farmacistă” (învățământ primar, Brașov); „am făcut împreună 
salată de fructe” (Iaşi, Ilfov, Bucureşti, Sălaj, Reşiţa, Caraş Severin). Notabil este faptul că la unele şcoli au 
venit specialişti din domeniu medical: ”joi, a venit o domana stomatolog  şi ne-a consultat, ne-a notat 

Modul de desfăşurare a activităţilor  în săptămâna Şcoala altfel
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dacă avem căriuţe, dacă avem probleme sau plăcuţe şi ne-a dat şi cadouri - un păhărel în care erau o 
periuţă şi o pastă de dinţi”( școală gimnazială, Iaşi). 

 
Corelat cu educația pentru sănătate, activitățile sportive au ocupat și ele un loc important: de la 

vizite la cluburi sportive („am fost la clubul Dinamo la scrimă” - Şcoala gimnazială „Pia Brătianu”, 
Bucureşti), până la jocuri în curtea şcolii: fotbal, baschet, tenis, dansuri etc. sau „întreceri cu biciclete, role, 
trotinete” (Şcoala gimnazială “Boşteni”, jud. Iaşi). 

 
Programul a avut efecte benefice pentru că a scos copii din rutina zilnică a lecţiilor, activităţile 

desfăşurate au fost chiar interesante: actori pe scena vieţii, diferite piese de teatru, vizite la muzee, în 
diferite locaţii din judeţ (nu foarte multe pentru că nu puteam pleca chiar în fiecare zi din şcoală); copii au 
devenit  meşteri, au practicat diferite meserii, au mers în natura (unii au fost la Parcul Dendrologic de la 
Mihăeşti) – interviu director, jud. Argeș 

 

4.3. Planificarea activităţilor 

 
 70% dintre părinţi şi 77,3% dintre elevi au declarat ca au fost consultaţi cu privire la 
activităţile ce urmau a fi desfăşurate în programul de activități extrașcolare și extracurriculare.  
Altfel.  
 

Tabelul nr. 18 – Consultarea privind activitățile desfășurate 
 Elevi Părinţi 
Da 1167 77,3% 999 70,0% 
Nu 257 17,0% 333 23,3% 
Nu ştiu, nu-mi amintesc 63 4,2% 96 6,7% 

Total 1509 100,0% 1428 100,0% 

 
Fig. nr. 16 – Măsura în care au fost valorificate propunerile de activități primite de la elevi și părinți. Opinii 

ale profesorilor 
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În medie, elevii au considerat că propunerile lor au fost luate în considerare într-o oarecare 
măsură spre în mare măsură, în timp ce părinţii şi-au regăsit opţiune puse în practică în măsură 
destul de mică. Însă, din punctul de vedere al profesorilor, cele două deziderate - consultarea cu 
părinţii şi elevii, ca şi stabilirea activităţilor în funcţie de propunerile elevilor şi ale părinţilor s-au 
realizat în mare masură.  

În general, distribuţiile privind opiniile profesorilor, ale elevilor şi ale părinţilor în aceste două 
chestiuni nu prezintă variaţii semnificative în funcţie de mediul de rezidenţă, de nivelul de 
şcolarizare al elevilor, de apartenenţa la clasa terminală sau curentă, de forma privată sau publică a 
instituţiei de învăţământ.     

 Variaţii mai semnificative se observă doar în ceea ce priveşte opiniile părinţilor în funcţie de 
nivelul de şcolarizare și, implicit, de vârsta copilului. În medie, părinţii ai căror copii sunt la liceu sau 
gimnaziu consideră că s-a ţinut cont de părerile lor doar în mică măsură, cei ai căror copii sunt în 
clasele primare - într-o oarecare măsură, iar părinţii elevilor de la clasele pregătitoare au apreciat că 
părerile lor au fost luate în considerare în mare măsură. Părinţii cu vârste între 31-50 de ani au ajuns 
la concluzia că, de preferinţele lor s-a ţinut cont în mică spre medie măsură, iar cei de peste 50 de ani 
sau de 24-30 de ani  - într-o măsură puţin mai mare.     

 
Fig. nr. 17 – Măsura în care au fost valorificate propunerile de activități primite de la elevi. Opinii ale 

profesorilor și ale elevilor, pe factori 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 18 – Măsura în care au fost valorificate propunerile de activități primite de la elevi și părinți. Opinii 
ale profesorilor, pe factori 
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     În discuțiile focalizate cu elevii, aceștia au afirmat adesea că au fost implicați în stabilirea 

activităților („ne-au întrebat şi am decis împreună..”  - școală gimnazială, jud. Hunedoara).  În alte școli, 
elevii au spus că li s-a propus un program pe care ei l-au acceptat („doamna învăţătoare a venit deja cu 
programul de la domnul director şi noi l-am aprobat pentru că ne-a plăcut, ni s-a părut ceva interesant” - 
școală gimnazială, jud. Hunedoara) sau că activitățile au fost stabilite de cadrele didactice împreună cu 
părinții (situație întâlnită frecvent la ciclul primar, la clasele mici). 

Directorul unei școli din Iași a explicat într-un interviu că timpul și resursele material au fost 
principalii factori care au influențat stabilirea activităților: ”Activitățile, în cea mai mare parte a lor, au fost 
stabilite prin propunerile care s-au adunat de la diriginți și învățători. De cele mai multe ori au avut loc 
ședințe cu părinții, în care parintii au avut și ei propunerilor lor. Sigur, în discuțiile purtate la ședințe, 
învățătorii sau diriginții au avut propriile lor propuneri adunate de la elevi, iar părinții au venit în sprijinul 
acestora. S-a făcut o selecție.  

Activitățile s-au stabilit în functie de resurse - materiale si de timp. Sigur că aceste două resurse au 
fost și un punct slab al activităților, pentru că au fost activități foarte interesante care necesitau un timp 
mai lung de desfasurare și de organizare și necesitau și o finanțare substantial, pe care noi nu am avut-o și 
ne-am descurcat așa cum am putut. ” 

 
 
 

4.4. Surse de informare pentru părinţi 

 
 Părinţii au aflat despre programul Şcoala altfel în primul rând de la proprii copii (56,2%) şi în 

al doilea rând de la şcoală (36,3%). Foarte puţini au aflat din mass media (radio/tv - 3,5%, presa 
scrisă - 1,4%). În această privinţă, nu se remarcă diferenţe semnificative între urban şi rural.  

 
Fig. nr. 19 – Surse de informare cu privire la program. Opinii ale părinților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Durata activităţilor  

 
Durata programului (o săptămână) este apreciată ca fiind adecvată atât de cadrele didactice, 

cât și de către părinți și elevi. ”Durata este suficienta, mai putine zile ar fi fost derutant si neeficient 
pentru ca ar fi insemnat sa imparti saptamana in doua prin natura diferita a activitatilor: o parte de 
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saptamana cu activitati formale si cealalta parte cu activitati nonformale. Mai multe zile ar fi produs o 
ruptura in actul educational formal. Perioada aleasa este oportuna: inainte de vacanta, astfel incat sa 
faca trecerea mai lin de la activitatea intensa de studiu catre activitatea de loisir.”, explică directorul 
adjunct al unei școli din Pașcani, Iași.  

Singura categorie de respondenți care consideră că durata acestui program trebuie să 
fie mai mare sunt elevii. Referitor la plasarea în cadrul anului școlar a perioadei alocate 
programului (item cu răspuns deschis), 3,5% dintre cadrele didactice  consideră că ar fi mai potrivit 
să se desfășoare la finalul anului școlar, iar 2,8% că ar fi mai potrivit ca fiecare școală să stabilească 
perioada de desfășurare. ”Nu este bine să ne oblige în anumite zile, într-o săptămână pe toţi. Însă am 
câştigat câte puţină experienţă după fiecare săptămână de Şcoală altfel. La gimnaziu am găsit o soluţie 
bună, pachete de propuneri pe diverse teme, organizate modular, astfel că fiecare elev se poate axa pe 
un domeniu care îl interesează. La sfârşiul perioadei, zic eu, că este bine să se finalizeze cu un proiect 
(realizare de produs) – ne explică directorul unei școli din mediul urban, din jud. Brașov. Alte 
argumente în favoare decsentralizării deciziei privind durata și momentul de desfășurare a 
programului sunt oferite de directorul unei școli din mediul urban: ”A fost interesant, dar ar trebui 
lasat la latitudinea cadrului didactic... noi am constatat o aglomerare... înainte aveam obligaţia să 
realizăm o activitate pe lună, şi vă daţi seama că ieşeau mai multe activităţi, în total, într-un an.  Ar 
trebui să ne lase să le organizăm noi când putem, să nu ne mai simţim constrânşi.” 

În ceea ce priveşte durata zilnică a activităţilor, jumătate dintre elevi şi două treimi dintre 
părinţi au apreciat-o ca fiind asemănătoare cu lungimea programului şcolar obişnuit. O treime dintre 
elevi şi aproximativ 20% dintre părinţi au estimat o durată mai scurtă, iar peste 10% dintre părinţi şi 
elevi au considerat că timpul dedicat activităţilor zilnice a depăsit norma stabilită pentru restul 
anului şcolar.   

 
Fig. nr. 20 –Opinii ale elevilor și  părinților cu privire la durata activităților zilnice, comparativ cu programul 

obișnuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Mai ales elevi şi părinţi din mediul rural precum şi elevi de liceu sau părinţi ai căror copii sunt 

în clasa pregătitoare ori primară au fost de părere că durata zilnică a activităţilor din săptămâna 
Altfel a respectat norma ce corespunde programului şcolar obişnuit. Cei care au considerat că în 
cadrul programului Şcoala Altfel timpul zilnic dedicat a fost mai redus decât de obicei au fost cu 
precădere elevi şi părinţi din mediul urban, elevi de gimnaziu, din şcolile de stat şi părinţi care au 
copii la ciclul gimnazial şi de liceu.  

Un procent mai mare de elevi de clase primare, comparativ cu celelalte cicluri, au estimat 
programul zilnic din săptămâna Altfel ca fiind mai lung decât în restul anului.      
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Tabelul nr. 19 –Opinii privind durata activităților 

  Ca de obicei 
Mai puţin decât de 

obicei 
Mai mult decât de 

obicei 
Nu pot să 
apreciez 

  Opinii ale elevilor 

Total Total 51,7% 30,2% 13,2% 4,9% 

Mediu Urban 49,5% 32,1% 13,1% 5,2% 

  Rural 55,7% 26,7% 13,3% 4,4% 

Nivel Primar 53,7% 9,8% 26,8% 9,8% 

  Gimnaziu 48,8% 33,4% 13,2% 4,6% 

  Liceu 63,8% 19,6% 11,2% 5,4% 

Clasa Terminala 53,0% 31,2% 10,6% 5,2% 

  Curenta 51,3% 29,9% 14,0% 4,8% 

Propriet. Unit.stat 51,7% 30,4% 13,0% 4,8% 

  Unit.partic. 50,0% 25,0% 18,2% 6,8% 

Gen Masculin 52,5% 28,2% 14,4% 4,9% 

  Feminin 50,7% 32,0% 12,8% 4,5% 

  Opinii ale părinţi 

Total Total 67,9% 18,0% 10,4% 3,6% 

Mediu Urban 64,3% 21,7% 10,0% 4,0% 

  Rural 71,4% 14,4% 10,9% 3,3% 

Nivel Primar - CP 85,0% 0,0% 15,0% 0,0% 

 Primar (I-IV) 75,4% 6,4% 13,6% 4,5% 

  Gimnaziu 64,6% 21,7% 10,4% 3,3% 

  Liceu 71,0% 18,3% 6,6% 4,1% 

 

4.6. Locul de desfăşurare a activităţilor 

 
 Activităţile dedicate săptămânii Altfel s-au desfăşurat predominant în unităţile şcolare, în 

funcţie de dotările şi resursele avute la dispoziţie (laboratoare, săli de sport, ateliere etc.). A doua 
opţiune recurentă au constituit-o spaţiile şi punctele de interes oferite de amplsarea zonală şi de 
împrejurimi, în afara localităţii organizându-se cele mai puţine activităţi. 

 
Fig. nr. 21 –Locul de desfășurare a activităților 
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În ceea ce priveşte organizarea elevilor şi participarea lor la activităţile desfăşurate, criteriul 
principal a fost apartenenţa la clasă, cel secundar - opţiunile elevilor şi cel terţiar - grupurile de clase. 

 
Fig. nr. 22 –Moduri de organizare a elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.7. Puncte slabe, obstacole şi bariere de acces la program  

 
 Conform aprecierilor realizate de profesori, principalii factori care au influenţat negativ 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor au fost vremea nefavorabilă practicării activităţilor în aer 
liber şi costurile necesare anumitor activităţi, prea mari de suportat pentru unele familii. Alţi factori 
au fost consumul mare de timp pentru planificarea activităţilor şi implicarea scăzută a părinţilor. 
Impedimente au constituit şi: oboseala acumulată de elevi în conditiile unor deplasări zilnice, 
depăşirea timpului prevăzut pentru activităţile din diferite zile, neseriozitatea unor parteneri, 
frecvenţa slabă a elevilor sau a unor profesori la anumite activităţi. Profesorii nu au considerat, însă, 
nici unul dintre aceşti factori ca având o influenţă majoră asupra implementării programului, cel mai 
mare scor mediu calculat fiind de aproximativ 3 puncte, corespunzător unei influenţe medii.     

 
Fig. nr. 23 –Factori care au influențat organizarea și desfășurarea activităților 
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Nota: Scorurile medii calculate pentru fiecare variantă, scala de la 1 (în foarte mică măsură/deloc) la 5 (în 
foarte mare măsură) 
 

”Principalele probleme pe care le-am întâmpinat anul acesta în organizarea activităţilor a fost 
timpul ploios şi rece, precum şi partea materială necesară deplasărilor, organizării unor activităţi în 
afara şcolii. Din cauza acestor motive, cumulate, clasele din ciclul gimnazial au organizat toate 
activităţile în şcoală, spre dezamăgirea unora dintre ei”, a explicat directorul unei școli din jud. Caraș-
Severin.  

”Costul a reprezentat un obstacol in realizarea tuturor activitatilor. S-a renuntat la multe dintre 
activitatile propuse si planificate initial, unii elevi au avut dificultati financiare.” (interviu director, rural, 
jud. Prahova) 

”Cheltuielile părinților au fost acceptabile, nu au existat comentarii din partea lor. Cheltuielile au 
constat în bani pentru materiale (hârtie etc.) și pentru excursiile de o zi. Pentru elevii care sunt cazuri 
sociale banii au fost repartizati din suma totala strânsă de părinti. 

Mai sunt lucruri de îmbunătăţit, dar ajungem iar la bani. Excursii, activităţi costisitoare. E foarte greu 
cu sponsorizările. Cu câţiva ani în urmă, firmele aveau unele avantaje dacă sponsorizau (li se deducea din 
impozit, era mai uşor birocractic). De ceva timp, am înţeles că s-a schimbat legislaţia şi sponsorizarea de 
fapt îi cam încurcă. Mai avem un sponsor, o asociaţie din Germania, a făcut o sponsorizare în toamnă, dar 
e foarte greu birocratic şi să primim o sponsorizare din partea lor.”  (interviu drector, jud. Iași) 

 
Pentru elevi, cel mai important neajuns al programului Şcoala Altfel a fost timpul insuficient 

alocat activităţilor zilnice, aspect semnalat şi de un procent semnificativ de părinţi.  
 

Fig. nr. 24 –Puncte slabe în desfășurarea programului 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Alte deficienţe resimţite atât de elevi cât şi de părinţi se referă la varietatea limitată din 

programul de activităţi precum şi lipsa lor de atractivitate sau nevalorificarea optimă a programului 
datorită unui număr prea mic de activităţi. Aproximativ 15% dintre părinţi şi copii ar fi preferat un 
program zilnic mai redus ca durată. Foarte puţini dintre elevi şi părinţi au considerat costurile prea 
ridicate sau nu au fost mulţumiţi de modul în care s-a asigurat supravegherea elevilor. 

 
Puţin peste 40% dintre părinţi s-au confruntat în mai mică sau mai mare măsură cu dificultăţi 

privind participarea copiilor lor la programul Şcoala Altfel. Acestea au fost de ordin financiar sau 
birocratic sau au avut legătură cu slaba organizare a activităţilor sau cu lipsa de interes a copiilor. 
Însă toate aceste aspecte au fost, în general, apreciate ca fiind obstacole minore.    

Aspecte negative în desfăşurarea programului "Şcoala altfel"
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Tabelul nr. 20 – Opinii ale părinților privind dificultățile întâmpinate 

Obstacole / dificultăţi de 
participare 

Nota acordată (1 înseamnă obstacol foarte mic, iar 5 = obstacol foarte 
puternic) 

1 2 3 4 5 
1. Financiare 27,9% 5,9% 5,3% 2,0% 3,7% 
2. Slaba organizare a activităţilor  21,4% 7,3% 6,5% 3,2% 3,6% 
3. Aspectele birocratice  23,2% 5,5% 5,0% 3,8% 4,6% 
4. Lipsa de interes a copilului 25,3% 5,9% 4,3% 2,9% 2,7% 
5. Altele, care anume?  1,8% 0,4% 0,1% 0,3% 0,6% 

 
 Din perspectiva dascălilor, cele mai mari provocări întâmpinate în organizarea săptămânii 
Altfel au fost de natură financiară, conform opiniei a 50% dintre profesorii chestionaţi. Resursele 
materiale şi cele umane au fost, de asemenea, factori problematici pentru aproximativ 40% dintre 
profesori. Selectarea temelor, planificarea activităţilor, precum şi motivarea elevilor de a se implica 
în activităţi au însemnat praguri de încercare pentru 20% dintre profesori. Alte aspecte dificile 
menţionate au fost: asigurarea desfăşurării activităţilor în deplină siguranţă pentru elevi (14,3%), 
corelarea temelor şi realizarea coerenţei activităţilor de învăţare (11,4%), satisfacerea dimensiunii 
educaţionale a activităţilor planificate (8,9%). Organizarea şi desfăşurarea programului s-a realizat 
fără dificultăţi doar pentru 10% dintre profesori. 
 În rural s-au resimţit mai acut problema asigurării resurselor materiale şi cea a selectării 
temelor decât în mediul urban (o diferenţă de ≈ 7 puncte procentuale), însă pentru şcolile din oraşe a 
fost mai problematică securitatea elevilor (o diferenţă de ≈8 puncte procentuale). 
 În şcolile cu clasele I-IV, resursele umane au fost mai dificil de acoperit decât în şcolile 
gimnaziale sau în licee. (o diferenţă de ≈10 puncte procentuale). 
 Resursele materiale şi financiare au fost asigurate mai uşor în licee comparativ cu şcolile 
primare şi gimnaziale. ( diferenţe de ≈10 puncte procentuale). 
 Cel mai greu motivabili au fost elevii de clase primare, urmaţi de cei de generală, cei mai 
receptivi fiind elevii de liceu. (diferenţe de ≈ 10 puncte procentuale). 
 După ariile curriculare, vechimea în profesie, vârsta profesorilor, particularităţile se prezintă 
în felul următor: 

 selectarea temelor a constituit o problemă mai ales pentru profesorii de Consiliere şi cei de 
Tehnologii (diferenţe faţă de celelalte arii de ≈10 şi 20 de puncte procentuale); 

 planificarea activităţilor a fost cel mai facil de realizat pentru profesorii de Consiliere şi cel 
mai dificil pentru cei de Tehnologii sau de Arte, precum şi pentru profesorii cu vechime între 
3-5 ani sau cu vârsta sub 25 de ani; 

 resursele umane au fost cel mai uşor de acoperit pentru profesorii de la disciplina Consiliere 
şi pentru profesorii cu vechime între 6-10 ani, dar cel mai dificil pentru cei cu vârsta între 41-
50 de ani; 

 în privinţa resurselor financiare, cele mai mici probleme le-au avut cei de la Arte, respectiv de 
la  Consiliere, precum şi profesorii cu vechimea mai mică de 5 ani şi cei mai tineri de 25 de 
ani. Având în vedere variabila vârstă, resursele financiare au constituit cea mai mare 
problemă pentru profesorii de 41-50 de ani; 

 motivarea elevilor s-a realizat cel mai uşor de către profesorii de Educaţie fizică şi sport sau 
de cei din aria Om şi societate şi cu cea mai mare greutate de către profesorii de Arte, de cei cu 
vehime între 6-10 ani sau cu vârsta fie mai mică de 25 de ani, fie de peste 50 de ani; 

 motivarea colegilor profesori a ridicat probleme în special în cazul profesorilor din ariile 
Matematica şi ştiinţe, Arte şi Consiliere, dar a presupus cel mai puţin efort din partea 
profesorilor cu vechime sub 3 ani sau cu vârste mai mici de 25 de ani; 
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 dimensiunea educaţională a activităţilor a fost cel mai dificil de asigurat pentru profesorii din 
ariile Om şi societate, Educaţie fizică şi sport sau pentru cei cu vechime sub 3 ani sau peste 20 
de ani ; 

 corelarea temelor şi asigurarea coerenţei activităţilor de învăţare a fost cel mai greu de atins 
pentru profesorii de la Consiliere, dar care, alături de cei cu vechimea între 3-5 ani, au 
întâmpinat cele mai mici probleme în asigurarea protecţiei elevilor - o problemă mai des 
întâlnită în cazul profesorilor de peste 50 de ani ; tot profesorii din aria Consiliere, dar şi cei 
cu vechime între 11-20 ani au fost cei mai numeroşi dintre aceia care au declarat că nu au 
întâmpinat nici o dificultate în organizarea şi desfăşurarea programului. 

 
Fig. nr. 25 –Principalele provocări în organizarea și desfășurarea activităților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.8. Contribuţii financiare ale familiei 

 
 În proporţie de 50% per total, dar cu un procent de 20% mai mare în mediul rural 
comparativ cu cel urban, atât copiii, cât şi părinţii au declarat că programul Şcoala Altfel nu a 
necesitat contribuţii financiare din partea familiilor elevilor. În funcţie de nivelul de învăţământ, 
procentul elevilor care au afirmat acest lucru scade progresiv de la liceu, la gimnaziu şi la clasele 
primare, în sens invers faţă de procentul părinţilor, care creşte progresiv pe această axă. Aproximativ 
23% dintre părinţi şi copii au estimat costurile la mai puţin de 20 de lei/elev, în mediul urban 
procentul fiind de 25,6%, iar în rural de 17,4%. Puţin peste 10% dintre părinţi şi elevi au apreciat 
cheltuielile între 21-50 lei/elev, distribuţia pe medii de rezidenţă sau pe nivele de învăţământ fiind 
relativ uniformă, excepţie făcând elevii de liceu, cu un procent mai scăzut.   Investiţii de peste 50 lei şi 
până la peste 200 lei de elev au fost semnalate în mai puţin de 10% dintre cazuri (cumulat), cu 
precădere în mediul urban, plafonul de peste 100 lei nefiind atins la clasele primare.     
 

Tabelul nr. 21 –Opinii privind costurile activităților 

  Mediu Nivel de învăţământ 

  Total Urban Rural Primar Gimnaziu Liceu 
Opinii elevi       
Nu au presupus costuri 51% 44,5% 63,6% 46,3% 50,7% 54,3% 

Principalele provocări ale organizarii şi desfăşurarii activităţilor
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Mai puţin de 20 de lei 23% 25,6% 17,4% 26,8% 22,5% 23,2% 
21–50 de lei 11% 10,9% 11,7% 9,8% 12,2% 6,9% 
51-100 de lei 4% 5,8% 0,9% 7,3% 3,8% 5,1% 
101-200 de lei 2% 3,7% 0,0% 0,0% 2,7% 1,4% 
Peste 200 de lei 1% 1,9% 0,4% 0,0% 1,3% 2,2% 
Nu ştiu 7% 7,5% 5,9% 9,8% 6,9% 6,9% 

  100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

Opinii părinţi       

Nu au presupus costuri 51,2% 41,1% 60,9% 57,2% 50,6% 46,9% 

Mai puţin de 20 de lei 22,8% 25,1% 20,6% 23,5% 21,4% 26,1% 

21–50 de lei 13,4% 14,0% 12,8% 12,5% 14,4% 11,2% 

51-100 de lei 5,4% 7,0% 3,8% 3,8% 5,6% 6,2% 

101-200 de lei 2,2% 4,4% 0,0% 0,4% 2,8% 2,1% 

Peste 200 de lei 1,1% 2,3% 0,0% 0,0% 1,3% 1,7% 

Nu ştiu 3,9% 6,0% 1,9% 2,7% 3,9% 5,8% 

  100% 41,1% 60,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabelul nr. 22 – Opinii ale părinților cu privire la costurile programului 

În raport cu posibilităţile materiale, costurile suportate de dumneavoastră vi se par: 

1 Mici / nesemnificative 571 40,0% 

2 Rezonabile 570 39,9% 

3 Mari, dar am reuşit să le acoperim 51 3,6% 

4 Mult prea mari, de aceea copilul nu a putut participa la unele activităţi 9 0,6% 

5 Nu pot aprecia/Nu ştiu  227 15,9% 

 Total 1428 100,0% 

 
80% dintre părinţi nu au întâmpinat dificultăţi de acoperire a costurilor necesare. Contribuţiile 
materiale au fost evaluate de către jumătate dintre aceştia ca fiind rezonabile, iar de ceilalţi 40% - 
nesemnificative. Doar 3,6% au avut cheltuieli mari raportate la posibilităţile materiale de care 
dispun, dar pe care au reuşit să le acopere. Pentru 0,6% costurile au fost mult prea mari şi au 
constituit un impediment de nedepăşit, a cărui consecinţă a fost absenţa copilului de la unele 
activităţi.    

 

4.9. Demersuri de evaluare a programului la nivelul şcolii  

 
 Per total, 74,4% dintre profesori au fost întrebaţi de alţi profesori sau de conducerea şcolii 

despre activitatea desfăşurată în programul Şcoala Altfel, cu 10% mai mulţi profesori din mediul 
rural (81,3%) faţă de cei din mediul urban (71,2%), cei mai mulţi fiind de la ciclul primar (78% faţă 
de 75,2% - profesori de gimnaziu şi 72,1% - profesori de liceu). 

 
Tabelul nr. 23 – Monitorizarea programului la nivelul școlii 

Aţi fost întrebaţi de profesori sau de conducerea şcolii despre cum s-au desfăşurat 
activităţile din cadrul programului ? 

  Mediu Nivel de studii 
  Total Urban Rural Primar Gimnaziu Liceu 
Da 74,7% 71,2% 81,3% 78,0% 75,2% 72,1% 
Nu 8,2% 9,6% 5,5% 2,4% 8,6% 7,2% 
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Nu îmi amintesc 12,2% 14,0% 8,9% 7,3% 12,7% 10,9% 
Nu răspund 5,0% 5,3% 4,4% 12,2% 3,6% 9,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 Aproximativ 90% dintre profesori au susţinut că în unităţile de care aparţin s-a realizat 

evaluarea rezultatelor şi a impactului programului Şcoala Altfel. Astfel, 45,9% dintre aceştia au 
afirmat că evaluarea a fost una sistematică, realizată prin administrarea de chestionare sau interviuri 
diferiţilor beneficiari, iar ceilalţi de 44.2% au declarat că evaluarea s-a bazat pe discuţii informale cu 
beneficiarii. Doar 4% dintre profesori au mărturisit că în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea 
programul nu a fost evaluat.   

 
Fig. nr. 26 – Evaluarea programului la nivelul unităților de învățământ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Chestionaţi cu privire la gradul de implicare ce le-a fost solicitat în cadrul evaluării, scorul mediu 

calculat indică faptul că profesorii s-au considerat incluşi în acest proces într-o măsură medie spre 
mare. Cu aproximativ 10% mai mulţi profesori din mediul rural (46,6%) decât cei din mediul urban ( 
35,5%) au apreciat că aportul lor în procesul de evaluare a fost mare. În aceeaşi măsură s-au 
considerat implicaţi mai ales profesorii de la ciclul gimnazial (50,9%), cu 8% mai mulţi decât cei de 
la liceu, şi cu 18% mai mulţi decât cei de la ciclul primar. Tot în mare măsură şi-au apreciat 
contribuţia la evaluare 47,5% dintre profesorii de 25-30 ani, un procent asemănător cu al celor de 
până în 25 ani sau de peste 50 de ani,  dar cu aproximativ 10% mai mare decât cei de 31-40 ani 
(33,8%) şi 41-50 ani (37, 1%).   

 
Tabelul nr. 24 –Participarea la evaluarea programului, la nivelul școlii 

În cazul în care şcoala dvs. a evaluat programul,  în ce măsură 
dumneavoastră aţi fost implicat? 

 Scor   
În foarte mare măsură 5p 288 18,2% 
În mare măsură 4p 645 40,7% 
În oarecare măsură 3p 359 22,7% 
În mică măsură 2p 65 4,1% 
În foarte mică. măsură/Deloc 1p 46 2,9% 

NonR  180 11,4% 

  1583 100,0% 

Scor mediu   3,331 

 
 

Evaluarea programului la nivelul unitatii

45,9%

44,2%

2,8%
3,2%

3,9%

Da, a fost o evaluare sistematică

Da, a fost o evaluare informală

Nu am evaluat efectele programului

Nu ştiu

NonR
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Tabelul nr. 25 –Participarea la evaluarea programului, la nivelul școlii. Analiză pe factori 

Total Total 

F.mare Mare Medie Mică F.mică NonR 

18,2% 40,7% 22,7% 4,1% 2,9% 11,4% 

Mediu 
  

Urban 17,9% 35,5% 26,8% 4,6% 3,7% 11,6% 

Rural 18,6% 46,6% 18,2% 3,6% 2,0% 11,1% 

Nivel 
  
  

P 14,4% 32,8% 27,6% 6,0% 6,0% 13,2% 

G 17,3% 50,9% 13,6% 3,6% 3,6% 10,9% 

L 19,7% 42,7% 21,8% 3,5% 1,7% 10,7% 

Varsta 
  

Sub 25 de ani 6,8% 42,5% 27,4% 6,8% 2,7% 13,7% 

25-30 ani 12,9% 47,5% 27,3% 2,2% 3,6% 6,5% 

31-40 ani 19,8% 33,8% 22,4% 6,8% 3,0% 14,3% 

41-50 ani 18,9% 37,1% 26,2% 4,8% 3,4% 9,6% 

peste50 ani 19,6% 45,7% 18,8% 2,2% 2,2% 11,4% 
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CAP. 5. MODUL ŞI GRADUL DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII LA REALIZAREA 
PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE. PARTENERIATELE 

 
 
 
 O dată cu lansarea acestei provocări prin Programul de activităţi extraşcolare, cunoscut sub 

denumirea de ”Şcoala ALTFEL”, respectiv „Să ştii mai multe, să fii mai bun” se autentifică, la nivel 
naţional, necesitatea extinderii mediului de învăţare spre zona spaţiului public, benefică atât în ceea 
ce-i priveşte pe protagoniştii procesului de învăţare, în speţă: elevii şi profesorii, dar mai ales în 
privinţa societăţii, care este pusă în situaţia de a cunoaşte şi a se implica tot mai mult în problemele 
şcolii. 

 Pentru a realiza o cuantificare cât mai exactă a modului şi gradului de implicare a comunităţii 
la realizarea acestui program de activităţi extraşcolare, studiul a recurs atât la aplicarea de 
chestionare adresate elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, cât şi la realizarea de interviuri 
individuale cu directori ai unităţilor de învăţământ, respectiv reprezentanţi ai instituţiilor publice şi 
ONG-urilor implicate, dar şi focus-grupuri cu elevii din învăţământul primar (cls.I-IV). 

Procedând la analizarea dimensiunii care face referire la principalii parteneri colaboratori 
din cadrul programului de activităţi extraşcolare, intrat deja în conştiinţa colectivă drept „Şcoala 
ALTFEL”,  putem observa că implicarea părinţilor a fost una deosebit de importantă, mai ales din 
punct de vedere al contribuţiei financiare, dar şi al organizării activităţilor, cărora li se alătură şi 
ceilalţi actori sociali, fie că ne referim la instituţiile culturale şi educative, sau la practicienii de succes 
din diverse domenii de interes pentru adolescenţi şi tineri(cadre medicale, agenţi de poliţie, 
jandarmi, pompieri, oameni politici, artişti), a căror contribuţie a fost atât organizatorică, de 
sprijinire în supravegherea elevilor, dar şi de furnizare de materiale şi expertiză. 

Din cercetarea cantitativă se poate constata faptul că principalii parteneri cu care s-a 
colaborat în săptămâna alocată activităţilor extraşcolare au fost: părinţii (43,2% procente cumulate), 
instituţiile culturale şi educative (42,7% procente cumulate), specialişti în diverse domenii (27,3% 
procente cumulate) şi respectiv autorităţile locale (25,4% procente cumulate), care au fost la rândul 
lor menţionate. 

 
Fig. nr. 27 – Parteneri implicați în realizarea activităților 
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Pe medii de rezidenţă, situaţia partenerilor colaboratori se prezintă astfel: dacă în mediul urban, 

instituţiile culturale şi educative ocupă primul loc, fiind urmate de părinţi şi specialişti în diverse 
domenii, în mediul rural ierarhia este următoarea: părinţi, instituţii culturale şi educative şi 
autorităţi locale. 

Fig. nr. 28 – Parteneri implicați în realizarea activităților, în funcție de mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În funcţie de nivelul de studiu, părinţii rămân principalii colaboratori la ciclul primar şi gimnazial, 

iar instituţiile culturale şi educative reprezintă principalii parteneri colaboratori pentru 
învăţământul liceal. 

 
Fig. nr. 29 – Parteneri implicați în realizarea activităților, în funcție de nivelul de școlaritate al elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În urma analizării interviurilor individuale cu diverşi reprezentanţi ai instituţiilor publice, 

respectiv ai ONG-urilor care s-au implicat în realizarea Programului de activităţi extraşcolare „Şcoala 
ALTFEL”, se constată nevoia imperioasă de colaborare între mediul educaţional şi instituţiile publice 
şi private, în scopul lărgirii orizontului de cunoaştere al adolescenţilor şi tinerilor, dar şi al 
conştientizării rolului pe care aceste organisme îl au în formarea generaţiilor viitoare.  

Interesantă şi elocventă în acest sens este opinia unui coordonator de programe educaţionale 
al Fundaţiei LEADERS, care argumentează astfel: „ O educaţie eficientă este realizată în momentul în 
care toţi actorii societăţii se implică în realizarea ei... În cadrul programelor LEADERS propunem aceste 
soluţii pentru a completa experienţa educaţională a tinerilor, iar feed-back-ul primit a fost mai mult 
decât încurajator. Totodată, consider că extinderea mediului de învăţare le va oferi tinerilor şansa să 
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aibă o perspectivă mult mai clară asupra realităţii care îi aşteaptă la terminarea studiilor ...Am 
observat că există o mare diferenţă între aşteptările lor şi ceea ce se întâmplă cu adevărat 
.”(coordonator programe, Fundaţia LEADERS, Bucureşti). 

Acelaşi punct de vedere este susţinut şi de reprezentanţi ai diferitelor instituţii de cultură, dintre 
care am selectat pentru exemplificare două opinii elocvent argumentate : 

 
„Colaborarea între şcoală şi instituţiile de cultură este benefică şi trebuie continuată şi amplificată, 

având ca efect interacţiunea între şcoală şi spaţiul cultural, dezvoltarea unor noi abilităţi, implicarea în 
proiecte civice...”(muzeograf , Muzeul de Artă „Vasile Grigore”, Bucureşti); 

 
„Instituţiile culturale ar trebui să-şi asume această postură şi să se implice în organizarea 

Săptămânii ALTFEL, cât şi în furnizarea de acte culturale, să cunoască doleanţele elevilor, orientările 
părinţilor legate de activităţile extraşcolare...”(responsabil birou cultural, Centrul Cultural pentru 
UNESCO „N. Bălcescu). 

 
Nevoia de deschidere a mediului de învăţare spre zona spaţiului public este resimţită si de alte 

categorii socio-profesionale; bunăoară un angajat al Brigăzii Rutiere a Poliţiei,  ne mărturiseşte: 
 
„ E nevoie de o implicare generală, pentru că vorbim de viitorul copiilor, care sunt pilonii 

generaţiilor viitoare...trebuie să cunoască de mici toate aspectele care le vor marca existenţa, în sensul 
că sunt cursuri de ecologie, biodiversitate, educaţie şi siguranţă etc..,cu cât oferta este mai largă, cu 
atât îşi pot diversifica spectrul de gândire şi acţiune.” 

 
Mai mult chiar, în opinia celor intervievaţi, se resimte nevoia încheierii de parteneriate 

privilegiate, în ceea ce priveşte realizarea unui program complet de activităţi extraşcolare, între 
Ministerul Educaţiei Naţionale pe de o parte şi Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului,  
sau  Consiliul Naţional al Audiovizualului, pe de altă parte: 

 
„ Am fost 400 de experţi în 100 de şcoli, timp de o săptămână...în ţară avem 30 de inspectori în 

judeţe; a fost o activitate de amploare, la iniţiativa CNA. Copiii mici, între 9-11 ani, ne cer parteneriatul 
cu disperare, pentru că la această vârstă media este partenerul copilului şi nu grupul de referinţă. Ei 
sunt în primul rând elevii pentru care un curs opţional de Educaţie media ar fi absolut necesar...Sigur că 
noi avem multe idei, dar important ar fi să existe un parteneriat în virtutea căruia să colaborăm cu 
Ministerul Educaţiei.”(preşedinte CNA); 

 
„ ...normal ar fi să existe un parteneriat între Ministerul Educaţiei şi ministerul Culturii şi un 

departament care să se ocupe de acest tip de programe extraşcolare. În felul acesta, s-ar putea chiar să 
existe gratuitate pentru elevi şi profesori la toate instituţiile de cultură, pe perioada săptămânii 
ALTFEL, deoarece trebuie să apreciem şi misiunea socială a acestora.”(responsabil P.R., Muzeul 
Naţional „George Enescu” ,Bucureşti).  

 
 Din analiza interviurilor individuale realizate cu directori ai unităţilor de învăţământ, în 

calitate de parteneri- actori educaţionali cu care s-a colaborat cel mai bine, sunt nominalizaţi, cu 
precădere în mediul urban: membri ai diferitelor organizaţii/ asociaţii, agenţi de poliţie, pompieri, 
cadre medicale, artişti(în special actori şi scriitori), asistenţi sociali, muzeografi, angajaţi ai diferiţilor 
agenţi economici, angajaţi din cadrul televiziunilor locale, în timp ce în rural sunt menţionaţi: 
jandarmi,  bibliotecari, funcţionari din cadrul autorităţilor locale, artişti locali, preoţi etc.  

 
„ Anul acesta au venit 2 psihologi voluntari, plătiţi de o bancă şi au făcut exerciţii de dezvoltare 

personală la clase şi i-au învăţat pe copiii mai plinuţi cât de important este să facă sport .”(director 
şcoală cu cls. I-VIII, Bucureşti); 
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„...o doamnă farmacistă, un profesor de sport, care a predat ore de tenis...”(director şcoală generală, 

Braşov); 
 
„...fabricile din oraş, care şi-au deschis porţile pentru noi(Chimica, Plafar), Prefectura şi Poliţia 

.”(director liceu tehnologic, urban, jud. Hunedoara); 
 
„...cu scriitori, pe care i-am întâlnit la Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi, cu muzeografi ai Muzeului de 

literatură/ de istorie, cu angajaţi ai grădinii botanice, cu cercetători de la laboratoarele din Copou, 
Direcţia Apelor.”(director şcoală gimnazială, Iaşi); 

 
„ Partenerii implicaţi au fost:Consiliul Local, Teatrul de Vest Reşiţa, Grădina Zoologică reşiţa, 

Agenţia de Protecţia Mediului Caraş-Severin. ”(director şcoală gimnazială, rural, jud. Caraş-Severin); 
 
„...am iniţiat colaborarea cu Teatrul Aşchiuţă, cu Casa de cultură, cu care colaborăm permanent, cu 

medicul de familie şi asistentul, care au venit şi au făcut activităţi aplicative.” (coordonator programe 
educative, rural, jud. Iaşi). 

 
Ca urmare a identificării şi inventarierii câtorva partenerii valoroşi, cu ajutorul cărora 

programul de activităţi extraşcolare a deschis o nouă direcţie şi anume necesitatea stringentă a 
realizării unei punţi de legătură între mediul şcolar şi acele instituţii publice şi private, care se văd 
obligate a se implica tot mai mult, este adevărat, în registrul non-formal, în formarea tinerei 
generaţii, vom prezenta în anexele studiului nostru exemple de bună practică, menite a valoriza şi 
promova activităţi care au avut un impact deosebit în rândul adolescenţilor şi tinerilor.(Institutul 
Francez Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu; Consiliul Naţional al Audiovizualului; Fundaţia 
LEADERS; Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”; „Ferma Animalelor” etc.). 

 
Dacă urmărim tipul de contribuţie pe care au avut-o partenerii  în realizarea activităţilor 

aferente Programului educaţional „Şcoala ALTFEL”, cuantificarea răspunsurilor la întrebările 
adresate cadrelor didactice ne arată că principalele contribuţii ale părinţilor la acestea au constat în 
asigurarea costurilor pentru desfăşurarea unor activităţi (40,7%) şi însoţirea grupului de elevi în 
cadrul unor activităţi (22,4%). Cu toate acestea, un număr considerabil de respondenţi au declarat că 
„nu a fost cazul” să beneficieze de colaborarea părinţilor pentru aceste activităţi (17,5%).  

 
Fig. nr. 30 – Modalități de implicare a părinților  
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Aceeaşi apreciere o putem face şi în urma însumării răspunsurilor primite de la părinţi, care 
ne mărturisesc, în marea lor majoritate (70,8%), că nu au participat la activităţile desfăşurate în 
cadrul Săptămânii ALTFEL. Principalele forme de implicare în cazul acelora care s-au implicat totuşi, 
sunt următoarele: contribuţii la organizarea unor activităţi (14,6%) şi însoţitori ai grupului de elevi 
(8,7%), respectiv găsirea unor parteneri necesari desfăsurării activităţilor propuse (4,1%). 

 
Din analiza interviurilor individuale realizate cu directori ai unităţilor de învăţământ, se 

poate aprecia faptul că modalităţile de implicare a partenerilor în activităţile programului educaţional 
au fost dintre cele mai diverse: de la contribuţia financiară realizată, în principal de părinţi (în mediul 
urban), dar şi de autorităţile locale (în rural), la organizarea şi realizarea  de activităţi cu sprijinul 
unor membri ONG, al angajaţilor instituţiilor publice: agenţi de poliţie din cadrul IJP-urilor, medici 
veterinari ai grădinilor zoologice, cadre medicale din cadrul dispensarelor locale sau de la cabinetul 
şcolii, actori ai diferitelor teatre, artişti locali (cu precădere în mediul rural), la sprijinul în 
supravegherea elevilor , realizat atât de părinţi şi alte cadre didactice, cât şi de jandarmi. 

 
„...cheltuielile părinţilor au fost acceptabile şi au constat în bani pentru materiale şi pentru 

excursiile de o zi. Pentru elevii care sunt cazuri sociale, banii au fost repartizaţi din suma totală strânsă 
de la părinţi...Se ridică problema nefinanţării programului din bugetul ministerului. ” (director şcoală 
cu cls.I-VIII, urban, jud. Iaşi); 

 
„ Nu am apelat foarte mult la părinţi, pentru că sunt cu posibilităţi financiare reduse, dar cadrele 

didactice s-au mobilizat şi reuşit să aducă toate materialele, să se organizeze....” (director şcoală 
gimnazială, rural, jud. Argeş); 

  
„...partenerii implicaţi strict în această activitate au fost poetul în grai bănăţean N.G., interpretul de 

muzică populară P.P. şi echipa de căluşari din Soceni... .” (director şcoală gimnazială, rural, jud. Caraş-
Severin); 

„...pentru excursia făcută în Maramureş s-a discutat cu primăria încă din ianuarie şi ne-au asigurat 
că ne vor sponsoriza transportul. ” (director şcoală gimnazială, rural, jud. Hunedoara); 

 „...partenerii cei mai implicaţi în aceste activităţi au fost cei de la SMURD Bucureşti, actori ai 
Teatrului Toma Caragiu, din Ploieşti, angajaţi ai Primăriei Valea Călugărească şi agenţii de transport şi 
turism. ” (director şcoală gimnazială, urban, jud. Prahova). 

 
 Ocupându-ne de inventarierea şi tipologizarea instanţelor de sprijin în relizarea de către 

profesori a activităţilor propuse în cadrul Programului educaţional „Şcoala ALTFEL”, putem 
aprecia că atât colegii profesori, cât şi directorul şcolii sunt consideraţi principalii susţinători în 
desfăşurarea activităţilor . Astfel, peste jumătate dintre respondenţi (54,2% procente cumulate) 
afirmă că profesorii colegi i-au ajutat cel mai mult în a face faţă provocărilor întâlnite, în timp ce 
(42,5% procente cumulate) apreciază că directorul şcolii. Iniţiativa personală, menţionată de peste 
jumătate dintre respondenţi (53,8% procente cumulate) a avut un rol important în identificarea 
celor mai adecvate soluţii pentru depăşirea obstacolelor. 

Fig. nr. 31 – Instanțe de sprijin pentru depășirea dificultăților  
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În funcţie de mediul de rezidenţă, se înregistrează uşoare variaţii în ierarhia primelor trei 

categorii de opţiuni, care au întrunit cele mai mari procente. Dacă în mediul urban, pe primul loc se 
situează iniţiativa personală, în mediul rural, colegii profesori apar ca principalele instanţe de sprijin 
în derularea activităţilor. 

 
Fig. nr. 32 – Instanțe de sprijin pentru depășirea dificultăților, în funcție de mediu 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
În funcţie de nivelul de studiu , cercetarea cantitativă a reliefat că la ciclul primar, în afara 

iniţiativei personale, care ocupă primul loc, părinţii elevilor şi colegii profesori apar ca principalii 
susţinători ai activităţilor. Pe măsură ce nivelul de studiu al elevilor creşte, părinţii îşi diminuează 
rolul în a acorda ajutor profesorilor pentru a face faţă provocărilor survenite. La gimnaziu, 
principalele instanţe de sprijin sunt colegii profesori şi directorul şcolii, în timp ce la liceu, iniţiativa 
personală este apreciată ca fiind cea mai importantă în identificarea celor mai potrivite soluţii. 

 
Fig. nr. 33 – Instanțe de sprijin pentru depășirea dificultăților, în funcție de nivelul de școlaritate  
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desfăşoară în şcoala, există o singură sală de festivităţi, o singură bibliotecă, o singură sală de sport şi 
mai multe clase îşi propun acelaşi tip de activităţi, în mediul rural problemele sunt mai degrabă de 
natură financiară,  majoritatea părinţilor neavând posibilitatea de a acoperi costul unei excursii sau 
al unei vizite la muzeu, în oraşe învecinate şi aici rolul autorităţilor locale este unul primordial. Pe de 
altă parte, atât în mediul urban, cât şi în cel rural este pusă în discuţie problema transportului 
grupurilor de elevi, care ar trebui rezolvată, în cadrul acestui program de activităţi extraşcolare, cu 
sprijinul autorităţilor locale. O altă problemă semnalată este aceea că această săptămână ar trebui 
introdusă într-o perioadă a anului cu vreme stabilă şi preponderent frumoasă, pentru a putea profita 
de excursii, vizite, plimbări şi activităţi sportive. 

 
„...problema ar fi că toată lumea are Săptămâna ALTFEL în aceeaşi săptămână şi atunci este cel 

mai aglomerat..., de aceea am şi evitat muzeele. O altă problemă o reprezintă transportul: în contractul 
cu şcoala este asigurat transportul, dar pentru că în Săptămâna ALTFEL toată lumea este dornică să 
iasă, a trebuit uneori să renunţăm. ” (director şcoală privată, Bucureşti); 

„ Nu am avut probleme în organizare, ci în desfăşurare: în această şcoală se derulează actvităţi 
sincron în 52 de clase...mai multe clase doreau să prezinte un film documentar...ne confruntăm cu lipsă 
de spaţiu...Un alt impediment îl constituie lipsa mijloacelor de transport; sunt excursii, vizite şi când e 
vorba de taxe de transport, reacţia părinţilor este clară pentru că nu au posibilităţi de achitare... . ” 
(director şcoală gimnazială, Bucureşti); 

„ Principalele probleme pe care le-am întâmpinat anul acesta au fost timpul ploios şi rece precum şi 
partea materială necesară deplasărilor. Din cauza acestor motive cumulate, clasele gimnaziale au 
organizat toate activităţile în clasă, spre dezamăgirea multora dintre ei. ” (director şcoală gimnazială, 
rural, jud. Caraş-Severin); 

„ Desigur că au existat probleme în organizarea activităţilor, mai ales atunci când am avut nevoie 
de suport financiar pentru deplasarea copiilor în anumite locuri, dar cu sprijinul autorităţilor locale am 
depăşit unele obstacole. ” (director şcoală gimnazială, rural, jud. Prahova). 

 
 Studiind gradul de interes  al partenerilor, manifestat faţă de implicarea lor în Programul 

de activităţi extraşcolare, cunoscut sub denumirea de „Şcoala ALTFEL”, opiniile tuturor persoanelor 
intervievate converg către ideea că acesta a suscitat un interes vădit, fiind înţeles în momentul de 
faţă ca o necesitate a societăţii româneşti.  

 
„ Din punct de vedere mai larg, ca cetăţean al României, introducerea unui astfel de program este 

obligatorie.” (preşedinte CNA); 

„Concret, având sprijinul şcolilor, profesorilor şi părinţilor, proiectul „Şcoala ALTFEL”ne ajută să îi 
mobilizăm pe tineri să devină liderii ideilor şi proiectelor personale pe care le care le pun în aplicare în 
şcoală.” (coordonator programe, Fundaţia LEADERS); 

„ Acest program ne ajută pe noi ca instituţie cu profil cultural şi educaţional să-i convingem pe cât 
mai mulţi adolescenţi şi tineri de necesitatea multilingvismului într-o Europă care-şi propune să ofere 
şanse egale cetăţenilor ei, pentru că educaţia este în cele din urmă şi o problemă de seducţie. ” 
(director, Institutul Francez, Bucureşti). 

 
 În egală măsură, din perspectiva partenerilor intervievaţi, cadrele didactice implicate în acest 

program educaţional s-au arătat foarte entuziaste şi deschise să cunoască şi această parte a educaţiei 
non-formale, implicându-se de cele mai multe ori în organizarea activităţilor. Mai mult chiar, ei au 
avut satisfacţia să constate că ceea ce promovează şi vehiculează la orele de curs este exemplificat şi 
confirmat de realitate. 
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„ A existat o deschidere foarte mare din partea profesorilor, care au apreciat faptul că programul 
propus de asociaţie era în consonanţă cu metodele didactice, adaptate vârstei, organizate într-un 
spaţiu propice, bine structurate în timp. Datorită acestui fapt nu am întâlnit situaţii de intervenţie în 
activităţile propuse, iar aprecierile au fost deosebite, susţinând diseminarea rezultatelor activităţii sau 
participarea, în anul următor şi a altor colegi, inclusiv din afara judeţului. ” (coordonator programe 
educaţionale, Asociaţia Tradition Group, jud. Alba). 

  

În ceea ce-i priveşte pe elevi, toate persoanele intervievate, în calitatea lor de parteneri, susţin şi 
întăresc ideea că aceştia au profitat din plin de toate activităţile propuse, apreciind foarte mult 
situaţiile în care pot învăţa fără să fie constrânşi de programa stufoasă şi neprietenoasă şi mai ales de 
note. Învăţarea prin joc, expunerile interactive, poveştile de succes, în care se pot regăsi, schimbarea 
de statut în cazul comunicării deschise, creativitatea şi frenezia care au animat această săptămână 
sunt doar câteva elemente prin care educaţia şi implicit şcoala, cu toate valenţele ei, devin mult mai 
atractive pentru tânăra generaţie.  

 „ Elevii au fost curioşi, deschişi şi uimiţi; au dorit multe detalii. Au plecat înnobilaţi, cu o anumită 
atitudine, schimbaţi, pentru că vizita în muzeu se face cu muzică...Au fost întratât de mulţumiţi, încât 
cei din Bucureşti au revenit cu părinţii. ” (responsabil P.R., Muzeul Naţional George Enescu, 
Bucureşti). 

„ Interesul copiilor a fost foarte mare, atât a celor mici cât şi a celor mari întrucât, deşi activităţile 
au fost concentrate pe elemente de etnografie, modalitatea de prezentare şi informaţiile oferite au 
asigurat o înţelegere mai concretă a acestor elemente de folclor. A existat un interes crescut, în special 
pentru activităţile de descoperire şi îndemânare. ” (coordonator programe educaţionale, Asociaţia 
Tradition Group, jud. Alba). 

 

 Analizând gradul de interes al profesorilor, elevilor, părinţilor şi partenerilor 
educaţionali, din perspectiva directorilor de unităţi de învăţământ, putem aprecia că, în marea lor 
majoritate, aceştia consideră că profesorii, în special învăţătorii şi diriginţi,  au avut o implicare 
foarte importantă, deoarece au fost puşi în situaţia de a iniţia sau organiza activităţi foarte diferite, 
de a colabora atât cu elevii şi părinţii, cu alţi colegi, cadre didactice, cât şi cu reprezentanţi ai 
diferitelor instituţii publice şi private. Pe de altă parte, acest program a fost o provocare pentru toţi 
„actorii” care s-au implicat: profesori, elevi, părinţi, parteneri, fapt unanim recunoscut de către toate 
persoanele intervievate, beneficiarii direcţi fiind elevii, care au primit şi receptat foarte bine mesajul 
indirect pe care acest program îl aduce: nevoia deschiderii către societate şi introducerea unui stil  
educaţional non-formal, mult mai eficace transferului de informaţii din sfera pragmatică. 

„ Toţi elevii au fost receptivi şi încântaţi pe tot parcursul activităţilor, manifestându-şi dorinţa ca 
aceste activităţi să continue. Părinţii au sprijinit logistic şi material. Cadrele didactice au fost deosebit 
de implicate, mai ales în organizare şi partenerii au avut rolul lor deoarece au pus la dispoziţie 
materiale interesante, au ţinut cursuri...” (director şcoală gimnazială, urban, jud. Prahova). 

 
 Interesant de remarcat este şi  faptul că la acest program au fost  interesaţi să participe şi acei 

elevi care, în mod frecvent absentează la orele obişnuite de curs. 

„ La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, chiar şi aceia care absentează în mod 
repetat la orele de curs şi aceasta ne dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv-
educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor. ” (director 
şcoală gimnazială, rural, jud. Caraş-Severin).  

 
 Ca o concluzie a acestui capitol care face referire la modalităţile şi gradul de implicare a 

comunităţii, în ansamblul ei, în activităţile extraşcolare desfăşurate pe parcursul săptămânii 
„ALTFEL”, putem remarca rolul parteneriatelor şi nevoia stringentă de colaborare între mediul 
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educaţional şi instituţiile publice şi private, din ce în ce mai conştiente şi responsabile de nevoia 
lărgirii orizontului de cunoaştere al adolescenţilor şi tinerilor, într-un cuvânt de formarea tinerei 
generaţii. 
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CAP.6. VALOAREA ADĂUGATĂ A PROGRAMULUI 

 
 
 

Datele culese prin chestionar arată că majoritatea cadrelor didactice, elevilor și părinților 
consideră că activitățile din cadrul Programului Școala altfel au adus un plus de noutate, făcând 
învățarea atractivă, plăcută.  Discuțiile de grup cu elevii au semnalat, de asemenea, câteva aspecte 
care reliefează valoarea adăugată a programului: interesul mare pentru activități, entuziasmul și 
plăcerea de a învăța într-un cadru prietenos, relaxat, colaborarea și comunicarea elev-elev și 
profesor-elev. 
 

6.1.  Aprecierea generală a contribuției programului 

Comparativ cu activităţile curente din timpul anului şcolar, activităţile din cadrul Şcolii altfel au avut 
în mare măsură o contribuție suplimentară pentru formarea elevilor consideră 61,8% dintre elevi și 
54% dintre cadrele didactice. Procentul celor care apreciază că programul nu aduce ceva în plus sau 
aduce o contribuței mică este, în cazul ambelor categorii de respondenți, de aprox. 9%. 

Fig. nr. 34 – Estimare generală a valorii adăugate. Opinii ale elevilor și profesorilor 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementele de noutate sau contribuția suplimentară a programului sunt semnalate în special 
de profesorii din aria Arte (indice mediu 79,2%), urmați de cei din aria Educație fizică și sport 
(71,9%) și de cadrele didactice din învățământul pimar (70,1%). Cu procente mai mici, se situează pe 
următoarele locuri profesorii din ariile Limbă și comunicare și Om și societate (68,9 și respectiv 
68,1%). Profesorii din ariile Tehnologii și Consiliere și orientare școlară apreciază în măsură mai mică 
valoarea adăugată a programului (61,6%, respectiv 62,4%), comparativ cu colegii din celelalte arii.   

Din punct de vedere al vechimii în învățământ, ”criticii” programului Școala altfel sunt cadrele 
didactice aflate la începutul sau la finalul carierei, iar din punct de vedere al mediului, cei din mediul 
urban. 

În ceea ce îi privește pe elevi, opiniile favorabile în raport cu valoare adăugată a programului 
sunt foarte puțin influențate de mediu, gen, nivel de școlarizare, diferențele fiind de aprox 1 pp. În 
schimb, tipul școlii (stat sau privat) a influențat semnificativ opiniile elevilor, cei din școlile 
particulare apreciind în mai mare măsură contribuția programului (79,1% spre deosebire de 72,7% 
în cazul elevilor din unități de stat). 
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6.2. Ameliorarea relației profesor-elev 

Elevii apreciază că relația profesor-elevi a fost mai apropiată (65,8%) decât în activitățile 
obișnuite de la clasă și că profesorii s-au implicat mai mult în activiățile desfășurate (56.2%).  

 

Fig. nr. 35 – Opinii ale elevilor privind implicarea profesorilor și relația cu aceștia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ansamblu, gradul de satisfacție al elevilor din perspectiva relației mai apropiate cu 
profesorii și a implicării acestora este de 81,2%. Se poate observa că cei mai mulțumiți în această 
privință sunt elevii din mediul rural, cei din ciclul gimnazial, din școli de stat. Din punct de vedere al 
genului, fetele a exprimat opinii mai pozitive decât băieții.  

Fig. nr. 36 – Opinii ale elevilor privind implicarea profesorilor, comparativ cu activitatea obișnuită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În săptămâna dedicată Școlii altfel, 44% dintre elevi consideră că au avut posibilitatea de a-i 

cunoaște mai bine pe profesorii lor, de a le descoperi noi calități. Cel mai des au fost semnalate 

calități precum: bunăvoinţă, familiaritate, înţelegere, apropiere, comunicare (25%). În măsură mai 
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mică (7,1%), elevii au descoperit că profesorii lor sunt creativi, au simțul umorului, sunt interesanți, 

competenți și talentați.  

Relaţia cu profesorii a trecut de graniţele tradiţionale de formalism, rigiditate în atitudine şi 
comunicare, respect auster, fiind înlocuită cu discuţiile libere, spontane, cu înţelegere și blândețe, cu 
relaţii autentice bazate pe încredere: „am comunicat mai mult cu doamna şi am aflat mai multe de la 
ea” (școală gimnazială, Ilfov); „după săptămâna Şcoala Altfel vorbesc mai mult cu doamna, nu mai imi 
este ruşine de ea”( școală gimnazială, jud.Hunedoara).  

 

6.3. Colaborarea dintre elevi 

 

Analizând scorurile medii înregistrate, se observă că opiniile cadrelor didactice, elevilor și 
părinților variază ușor, însă toate cele trei categorii de respondenți apreciază favorabil impactul 
programului. Ameliorarea relațiilor și a comunicării dintre elevi și profesori, precum și dintre 
elevi este semnalată ca principal efect al programului de către toate categoriile de respondenți – 
elevi, părinți, cadre didactice.  

Fig. nr. 37 – Opinii ale elevilor, părinților și profesorilor privind beneficiile aduse de participarea la 
activitățile din programul Școala altfel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dacă în activitățile curente de la clasă este pregnantă competiția dintre elevi, în săptămâna 
Școala altfel a fost mult încurajată colaborarea: „am fost mai apropiaţi cu toții, am lucrat pe echipe, a 
fost fain”(școală gimnazială, jud. Caraş Severin); “au venit copii de la alte bănci la banca noastră să facem 
împreună colaje şi felicitări, în fiecare echipă erau patru copii şi se schimba compoziţia echipelor în fiecare 
zi, așa că ajungeai să fii în echipă cu toţi şi aşa ne-am apropiat mai mult.”(școală gimnazială, jud. 
Hunedoara).   

”Ce beneficii a adus? Iintegrarea tuturor copiilor clasei în activitățile  derulate, socializare, colaborare 
între elevi, lucrul în echipă, jocuri care au dus la sporirea coeziunii grupului, demonstrarea unui 
comportament activ adecvat intre elevi, elevi-cadre didactice.” (director, jud. Argeș) 
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6.4. Stimularea interesului copiilor pentru învățare și a exprimării de sine 

Pe locurile următoare în ierarhia beneficiilor programului, cadrele didactice plasează 
stimularea intereselor copiilor pentru anumite domenii (71,8%) și posibilitatea acestora de 
a-și exprima interesele şi preocupările (71%). Părinții (73,3%) și elevii (70%) semnalează, de 
asemenea, contribușia programului la stimularea intereselor elevilor pentru anumite domenii. 

Interesul copiilor s-a manifestat pe toată perioada programului ‘Şcoala Altfel’, prin 
participarea la toate activităţile propuse de învăţători, prin bucuria participării: „ne mai distrăm, mai 
râdem, mai cunoaştem şi alţi copii”(școală gimnazială , jud. Iaşi), prin entuziasm: „daa, să fie de mai 
multe ori pe an”(școală gimnazială, jud. Hunedoara).  

 
 

6.5. Climat prietenos, relaxat, securizant emoțional 

La întrebarea prvind cea mai importantă activitate defășurată, majoritatea copiilor au 
menționat activităţi care asociază relaxare, destindere, învățare prin joc, învățare în școală, 
mai puțin acasă (“m-am simţit relaxată, nu am avut teme” , jud. Caraș-Severin). 

Elementele de valoare adăugată identificate și descrise anterior (subcap. 6.1-6.5) s-au putut 
contura datorită securității emoționale oferite de tipul de activități, de tipul de relaționare 
profesor-elev, de infuzia de caracteristici ale educației nonformale înspre spatial formal (“m-
am simţit foarte bine…, m-am simţit relaxată”; „ ne-am simţit ca şi cum am fi fost în familie”, ”nu am 
avut teme”).  
 

6.6. Colaborarea dintre cadrele didactice 

 

Cadrele didactice apreciază că programul Școala altfel a avut un impact pozitiv în aria relaţionării 
şi colaborării între cadrele didactice (3,7 scor mediu, pe o scară de la 1 la 5, unde 5=foarte bine).  

Fig. nr. 38 – Opinii privind contribuția programului la ameliorarea colaborării dintre profesori 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Stimularea parteneriatului școală-familie-comunitate 

Programul a constituit un moment de revitalizare a colaborării dintre școală-familie-comunitate. Așa 
cum a afirmat directorul unei școli din mediul rural, din jud. Prahova, ”A fost foarte util din perspectiva 
colaborării școală- familie, elev- cadru didactic/ diriginte. A folosit deopotrivă elevilor, părinților, școlii și 
comunității locale, martoră a activităților derulate în cadrul proiectului.” 

Impactul pozitiv asupra colaborarii intre cadrele 

didacticea, ca efect al programului

20,7%

46,5%

23,3%

4,8%

1,7% 3,0%

În foarte mare măsură

În mare măsură

În oarecare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

NonR



 

58 

 

6.8. Diversificarea activităților și a surselor de informare; stimularea creativității 
didactice 

 
Cadrele didactice, elevii și părinții au reliefat importanța programului pentru diversificarea 

activităților de învățare, a metodelor sau modurilor de organizare a activității, a surselor de 
informare, aspecte care răspund nevoilor diferite ale elevilor și stilurilor diferite de învățare.  Elevii 
au afirmat că părinții lor au considerat programul ca fiind interesant și util, oferind copiilor 
posibilitatea de a cunoaşte lucruri noi și de a învăţa lucruri folositoare în viaţa de zi cu zi.   

Directorul unei școli din mediul rural, din județul Argeș, a explicat succesul programului prin 
faptul că ”este diferit de şcoala noastră de  zi cu zi (nici în activitatea zilnică nu se mai merge doar pe 
tradiţional, au apărut şi metodele moderne şi alte mijloace de a învăţa copiii), dar Şcoala altfel ne scoate 
chiar din tipar, copiii sunt mai dezinvolţi, mai liberi, nu se mai gândesc că îi ascultăm sau la teme; este un 
element de noutate, a fost de anul trecut când s-a implementat în sensul că implică mai multă muncă, te 
abaţi de la programă, vii cu altă programă, alt grafic de activităţi, este ceva diferit”.  

Un alt director, tot dintr-o școală dintr-o localitate din jud. Argeș a subliniat că programul ”ne-a dat 
posibilitatea de a face o abordare a temelor din programa şcolară altfel, posibilitatea de a descoperi pe 
teren împreună cu elevii, de a argumenta pe teren împreună cu elevii temele specifice materiilor de 
învăţământ sau care vin în sprijinul acestora sunt binevenite.”  
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CAP. 7. CONCLUZII, PERSPECTIVE ȘI RECOMANDĂRI  

 
 

Relevanța programului educațional Școala altfel este susținută de toate categoriile de 
respondenți/actori ai sistemului de educație – elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai unor instituții 
partenere. Majoritatea acestora consideră că a fost o inițiativă bună, contribuind la diversificarea 
activităților de învățare, la implicarea elevilor în noi activități care le pot pune în evidență 
înclinațiile sau le pot răspunde intereselor de cunoaștere. Programul a oferit ocazia promovării 
activităţilor extraşcolare, cu impact asupra modului de organizare a timpului elevilor și, de 
asemenea, un climat relaxat și prietenos de învățare, fără presiunea notelor.  

Aproape un sfert dintre profesori au subliniat rolul programului pentru completarea 
curriculumului sau pentru a răspunde nevoilor de socializare ale elevilor, iar doi din zece 
profesori au evidențiat valoarea sa în raport cu dezvoltarea moral-afectivă a copiilor.  

Activitățile culturale și sportive au avut cea mai mare pondere în cadrul săptămânii Școala 
altfel, urmate de activități de educație pentru sănătate, de educație ecologică, educație rutieră 
sau pentru situații de urgență, activități tehnice și științifice, voluntariat. Studiul a permis 
evidențierea unor preferințe ale elevilor, relevante pentru adecvarea viitoarelor activități ale 
Școlii altfel la nevoile și interesele lor:  

 elevii au îndrăgit competițiile, concursurile școlare, vizitele și excursiile, proiectele, 
campaniile, schimburile de experiență, dar preferința pentru competiții descrește odată 
cu nivelul de școlaritate;  

 elevii din mediul rural preferă competițiile (diferență de 14,6 pp) și activităţile 
educaţionale online sau bazate pe utilizarea calculatorului; 

 elevii din mediul urban apreciază vizitele (în alte şcoli/ universităţi, cluburi sportive, în 
alte instituţii publice, companii etc. – diferență de 13 pp față de elevii din mediul rural); 

 implicarea părinților ca parteneri scade odată cu creșterea vârstei copiilor (în 
interviuri, copii mai mari au afirmat că își doresc ca părinții lor să se implice mai puțin, fapt 
care arată, pe de o parte, nevoia lor crescândă de autonomizare, iar pe de altă parte poate 
releva insatisfacția față de un parteneriat superficial școală-familie). 

Pentru trei sferturi dintre elevi și cadre didactice, activitățile din cadrul Programului 
Școala altfel au răspuns așteptărilor. Raportul așteptări-rezultate este mai bun în cazul elevilor 
din mediul rural și din unități de învățământ de stat. Acesta descrește odată cu vârsta, elevii de liceu 
apreciind în mai mică măsură rezultatele programului în raport cu așteptările.   

Ameliorarea relațiilor și a comunicării dintre elevi și profesori, precum și dintre elevi este 
semnalată ca principal efect al programului de către toate categoriile de respondenți – elevi, părinți, 
cadre didactice. Pe locurile următoare în ierarhia beneficiilor programului, cadrele didactice 
plasează stimularea intereselor copiilor pentru anumite domenii și posibilitatea acestora de 
a-și exprima interesele şi preocupările, iar părinții și elevii – diversificarea activităților de 
învățare și stimularea intereselor elevilor pentru anumite domenii. 

Principalii parteneri ai școlilor în săptămâna dedicată Programului Școala altfel au fost părinţii 
(în mediul rural) și instituţiile culturale şi educative (în mediul urban). Diferențe mari între medii 
înregistrează organizațiile nonguvernamentale și instituțiile culturale și educative, mult mai 
prezente în mediul urban. Dacă analizăm calitatea participării părinților, prin analiza tipului de 
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contribuții, rezultă că gradul ridicat de implicare este doar aparent, rămânându-se la un nivel 
formal, superficial de colaborare. Cel mai frecvent tip de contribuție a părinților, menționat de 
cadrele didactice este de susținere financiară a desfășurării activităților.  În ceea ce privește 
parteneriatele cu instituții publice sau cu organizații nonguvernamentale, datele culese prin 
interviuri au permis identificarea multor practici bune, cu potențial de multiplicare sau de 
extindere. 

 

Studiul a permis identificarea unor aspecte care pot constitui factori de risc pentru succesul 
programului și care pot fi ameliorate în etapele următoare. Pornind de la principalele provocări 
întâmpinate în organizarea și desfășurarea programului, se conturează și unele recomandări sau 
sugestii pentru ameliorarea programului. 
 

7.1. Diversificarea ofertei de activități, facilitarea parteneriatelor și a resurselor 
financiare  

Provocarea semnificativă, care le depăşeşte procentual pe toate celelalte, se referă la 
asigurarea resurselor financiare (50,3% ), coroborată cu asigurarea resurselor materiale 
(38,8%). Urmatoarele provocări se referă la alocarea şi mobilizarea resurselor umane 
(voluntari, experţi, părinţi, personalităţi locale etc. -  37,0%) şi la selectarea temelor (23,4%). 
Toate aceste provocări necesită bugete, care se constituie prin colaborări şi alocări de la 
instituţiile/persoanele finanţatoare şi prin constituirea unor reţele parteneriale stabile şi demne de 
încredere, pentru utilizarea expertizei şi exploatarea oportunităţilor existente pe plan local. 
Dificultăţile şcolilor, în special ale celor din mediul rural, privind găsirea de parteneri şi 
accesul la instituţii furnizoare de servicii pentru programul de activităţi extraşcolare (muzee, 
teatre, instituţii de cultură etc.) trebuie compensate pe viitor, pentru a permite diversificarea 
activităţilor şi accesul la informaţii şi la un cadru de instruire adecvat pentru copii. Sugerăm în 
continuare câteva căi pentru a obţine acest lucru: 

a) finanţarea deplasărilor în centre urbane şi vizitarea obiectivelor sau participarea la activităţi 
cultural-educative, dintr-un buget special pentru programul de activităţi extraşcolare; 

b) contactarea din timp a furnizorilor de formare în domeniul activităţilor extraşcolare, a 
furnizorilor de activităţi extraşcolare şi a instituţiilor de cultură şi artă, în vederea găsirii unor 
surse alternative de finanţare, eventual cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene; 

c) realizarea unor programe comune cu alte şcoli sau instituţii şi accesarea unor linii de 
finanţare existente - fonduri europene, granturi acordate de diferite fundaţii; 

d) realizarea unor grupuri de lucru interinstituţionale (şcoli, firme, autorităţi locale, instituţii 
de cultură şi ONG) capabile să genereze programe de activităţi adecvate nevoilor şi intereselor 
elevilor, de asemenea, să identifice şi să acceseze linii de finanţare pentru aceste programe; 
aceste grupuri de lucru pot avea un caracter permanent, iar ritmul intâlnirilor şi activitatilor 
membrilor să fie reglat în funcţie de stadiul pregătirii programului de activităţi extraşcolare. 

 

7.2. Implicarea părinților 

O altă provocare o reprezintă valorificarea mai bună şi diversificarea contribuţiei 
părinţilor la programul de activităţi extraşcolare - un procent ridicat de profesori menţionează 
contribuţia părinţilor pentru asigurarea costurilor pentru desfăşurarea unor activităţi şi doar 5,2% 
menţionează prezentarea unor aspecte legate de propria profesie. Părinţii se pot implica în 
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realizarea unor secvenţe de prezentare în cadrul unor lecţii, în realizarea şi cooordonarea unor 
activităţi practice legate de profesia lor sau în organizarea şi facilitarea vizitei elevilor la locul lor de 
muncă. Mobilizarea unui număr mai mare de părinţi în sprijinirea activităţilor extraşcolare, în 
diverse forme - participare, găsirea de parteneri, furnizarea de informaţii şi implicarea acestora în 
diverse activităţi de formare şi informare a elevilor. Procentul ridicat de părinti care declară că nu au 
participat la activităţile extraşcolare - 70,8% arată că pe viitor poate fi exploatat mai bine potenţialul 
ce constă în contribuţia şi implicarea părinţilor. 

 

7.3. Centralizare versus descentralizare  

Alte aspecte cu potențial de factori de risc se referă la aglomerația creată la diverse instituții, 
ținând cont că toate școlile au aceeași perioadă de desfășurare a programului, și la oboseala elevilor, 
în contextul unei săptămâni de activități extrașcolare – aspect semnalat preponderent de cadrele 
didactice din învățământul primar și din mediul urban. A apărut astfel întrebarea dacă nu ar fi mai 
adecvate alte modalități de organizare ale programului: 1-3 perioade mai scurte, pe parcursul anului 
școlar sau lăsarea la decizia școlii a modului de distribuire a timpului alocat programului. Fiecare 
dintre opțiuni are, însă, avantaje și dezavantaje.  

Cadrele didactice, părinții și elevii consideră că durata actuală a programului (o săptămână) 
este adecvată. Totuși, o treime dintre elevi cred că durata acestui program trebuie să fie mai 
mare. Referitor la plasarea în cadrul anului școlar a perioadei alocate programului (item cu răspuns 
deschis), 3,5% dintre cadrele didactice  consideră că ar fi mai potrivit să se desfășoare la finalul 
anului școlar, 3,4% că ar fi mai potrivit ca fiecare școală să stabilească perioada de desfășurare. 
Cadrele didactice care sunt în favoarea descentralizării deciziei privind durata și distribuția timpului 
alocat programului sunt preponderent din mediul urban. 

 

7.4. Denumirea programului  

Cadrele didactice au fost întrebate care este denumirea cea mai potrvită pentru programul de 
activiăți extrașcolare. Ponderea cea mai mare a întrunit-o denumirea inițială – Școala altfel, 
considerată ca fiind ”un titlu scurt si sugestiv”. A fost semnalată și importanța stabilității denumirii, 
schimbarea sa de la an la an putând crea confuzie în rândul părinților și elevilor, în timp ce păstrarea 
unei denumiri pentru o perioadă mai lungă de timp are avantajul ”brandului” constituit, care nu mai 
are nevoie de prezentare. 

 

7.5. Eficientizarea planificării, desfășurării și raportării 

Multe cadre didactice au semnalat nevoia diminuării birocrației asociate activităților pe care le 
organizează, a raportărilor amănunțite, necesitatea unei mai bune colaborări cu partenerii, a mai 
bunei raportări al opțiunile elevilor și diversificării activităților.  

Motivarea elevilor pentru implicarea în activităţi reprezintă o provocare importantă, de a cărei 
rezolvare depinde succesul activităţilor şi valoarea adaugată – sporirea interesului pentru anumite 
discipline sau domenii de cunoaştere, achiziţia de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru viaţă, 
atitudinea pozitivă faţă de şcoală, colegi şi profesori, formarea de competenţe sociale – comunicare, 
relaţionare în diverse situaţii, comportament adecvat. Demersurile pentru motivarea elevilor 
cuprind o componentă strategică, realizată prin efectuarea unor analize de nevoi suficient de bine 
documentate, care să reflecte opţiunile şi interesele acestora. Pe baza analizei de nevoi, pot fi 
proiectate activităţi interesante, bine echilibrate ca şi conţinut şi varietate a temelor abordate.  
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Confirmarea în mai mare măsură a aşteptărilor profesorilor, elevilor şi părinţilor se poate 
realiza printr-un conţinut de bună calitate a activităţilor. Se va urmări reeditarea activităţilor care s-
au bucurat de succes în anii trecuţi, dar evitând repetarea lor pentru aceleaşi grupuri de elevi.  
Pentru aceasta se vor utiliza rapoartele de evaluare din anii trecuţi şi se va colecta feedback de la 
grupurile de interes relevante, ponderea cea mai însemnată în decizii fiind feedback-ul obţinut de la 
elevi.  

 

7.6. Mediatizarea programului și a practicilor bune 

Datele culese au arătat, pe de o parte, nevoia cadrelor didactice de orientare, de sprijin în 
proiectarea și desfășurarea actvităților din cadrul săptămânii dedicate Școlii altfel, caz în care, ar fi 
foarte utilă elaborarea unui ghid de activități extrașcolare/ extracurriculare, iar pe de altă parte, 
existența unor practici bune, care pot fi ușor popularizate, preluate și adaptate specificului altor 
școli/clase de elevi. Astfel, mediatizarea mai bună a programului ar putea facilita schimbul de 
experiențe, idei, practice, dar ar putea și să contribuie la ameliorarea percepției privind valoarea 
educativă, formative a activităților extrașcolare/ extracurriculare. Pot fi organizate campanii de 
informare în diferite medii – şcoală, presa locală, în cadrul autorităţilor locale, al întreprinderilor şi 
instituţiilor participante. Instrumentele folosite în campania de informare pot fi diverse, fără să 
implice costuri mari – note informative trimise prin e-mail sau prin poştă, scrisori de intenţie trimise 
potenţialilor parteneri sau finanţatori. În acest sens, instituţiile de presă scrisă şi audio-vizuală ar 
putea fi atrase ca parteneri la evenimente.  

 

7.7. Continuarea versus încheierea programului  

O parte dintre părinți și cadre didactice au remarcat riscul perceperii acestui tip de activități ca 
fiind mai puțin importante decât orele obișnuite de curs sau ca fiind o mini-vacanță, o ”pierdere din 
timpul alocat predării”. Alte cadre didactice au semnalat riscul unor evenimente nedorite (accidente, 
absenteism etc.) sau diferențe în implicarea tuturor profesorilor în activități, posibil factor de 
tensiune în colectiv.  

Recomandările care se conturează în urma analizei datelor culese susțin continuarea 
programului. Vocile care recomandă renunțarea la program au o pondere foarte mică (1,6%). Este 
interesant de observat procentul foarte mic al celor care ar opta pentru încheierea programului 
Școala altfel, corelat cu agresivitatea aprecierilor formulate, care, în urma analizei de conținut a 
întrebărilor deschise, creau impresia unui curent potrivnic mai puternic. Cu alte cuvinte, sunt puține 
vocile impotriva programului, dar foarte stridente.  

Un alt argument pentru continuarea programului îl reprezintă potențialul său de dezvoltare, 
de ameiorare pe parcurs. După doar doi ani de implementare, aproximativ jumătate dintre profesorii 
chestionaţi au observat îmbunătăţiri de la un an la altul în ceea ce priveşte organizarea activităţilor, 
diversitatea ofertelor de activităţi, calitatea ofertelor de activităţi şi participarea şi implicarea 
elevilor, dar şi stagnări în participarea şi implicarea părinţilor sau a partenerilor. Este încă o dovadă 
că e nevoie de timp pentru ca o inițiativă să se dezvolte și să se auto-regleze. 

Vocea copiilor este cel mai puternic argument pentru continuarea programului. Elevii 
participanți la interviuri au spus Interviurie realizate au cu mult entuziasm şi efervescenţă că  
această săptămână de activități nonformale ar trebui să se continue şi în anii următori, tot sub 
apanajul bunei dispoziţii, al jocului și învățăriiprin joc, al ieșirii în aer liber. Toţii copii îşi doresc să 
facă excursii în natură – la munte, la mare, în deltă, la București, în alte țări sau pur și simplu plimbări 
în aer liber în apropierea localității în care învață, să viziteze muzee, expozitii cu scopul de a învăţa 
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„mai multe despre natură, despre animale”. Își doresc, de asemenea, activități sportive, sub diverse 
forme: „întreceri cu sacul, cu bicicleta, să sărim coarda, să jucăm fotbal, handbal”, „să dansăm, să facem 
concursuri”, „să învățăm să înotăm”. Lista activităților pe care și le doresc este lungă, însă a fost clară, 
din discuții, dorința lor de a avea în continuare, măcar o săptămână pe an, o ”școală altfel”. 
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Anexa 1. Date privind populația investigată 

 
Distribuţia teritorială a unităţilor şi subiecţilor investigaţi 
 

JD UNITATI UNITATI CD ELEVI PĂRINŢI CD ELEVI PĂRINŢI 

AB 5 1,8% 18 29 34 1,0% 1,9% 2,4% 

AG 10 3,6% 66 48 47 3,8% 3,2% 3,3% 

AR 7 2,5% 62 53 47 3,6% 3,5% 3,3% 

BC 5 1,8% 42 37 28 2,4% 2,5% 2,0% 

BH 7 2,5% 54 52 51 3,1% 3,4% 3,6% 

BN 8 2,9% 34 23 30 2,0% 1,5% 2,1% 

BR 1 0,4% 14 12 6 0,8% 0,8% 0,4% 

BT 13 4,7% 54 33 61 3,1% 2,2% 4,3% 

BU 12 4,3% 78 125 84 4,5% 8,3% 5,9% 

BV 6 2,2% 54 49 40 3,1% 3,2% 2,8% 

BZ 9 3,2% 42 31 41 2,4% 2,1% 2,9% 

CJ 15 5,4% 76 59 50 4,4% 3,9% 3,5% 

CL 2 0,7% 13 5 10 0,8% 0,3% 0,7% 

CS 2 0,7% 10 12 10 0,6% 0,8% 0,7% 

CT 9 3,2% 58 67 51 3,4% 4,4% 3,6% 

CV 5 1,8% 26 24 23 1,5% 1,6% 1,6% 

DB 9 3,2% 96 59 54 5,6% 3,9% 3,8% 

DJ 8 2,9% 54 48 34 3,1% 3,2% 2,4% 

GJ 5 1,8% 20 18 22 1,2% 1,2% 1,5% 

GL 5 1,8% 18 18 28 1,0% 1,2% 2,0% 

GR 1 0,4% 16 6 6 0,9% 0,4% 0,4% 

HD 7 2,5% 24 36 23 1,4% 2,4% 1,6% 

HR 6 2,2% 34 29 29 2,0% 1,9% 2,0% 

IF 2 0,7% 10 12 16 0,6% 0,8% 1,1% 

IL 3 1,1% 31 27 22 1,8% 1,8% 1,5% 

IS 18 6,5% 94 70 65 5,5% 4,6% 4,6% 

MH 2 0,7% 20 11 12 1,2% 0,7% 0,8% 

MM 5 1,8% 28 48 28 1,6% 3,2% 2,0% 

MS 7 2,5% 27 30 30 1,6% 2,0% 2,1% 

NT 7 2,5% 44 30 26 2,6% 2,0% 1,8% 

OT 3 1,1% 24 20 16 1,4% 1,3% 1,1% 

PH 11 3,9% 70 58 58 4,1% 3,8% 4,1% 

SB 3 1,1% 36 30 24 2,1% 2,0% 1,7% 

SJ 6 2,2% 24 18 22 1,4% 1,2% 1,5% 

SM 6 2,2% 64 35 44 3,7% 2,3% 3,1% 

SV 14 5,0% 67 70 62 3,9% 4,6% 4,3% 

TL 3 1,1% 22 30 24 1,3% 2,0% 1,7% 

TM 11 3,9% 80 65 61 4,7% 4,3% 4,3% 

TR 3 1,1% 24 18 18 1,4% 1,2% 1,3% 

VL 6 2,2% 38 24 32 2,2% 1,6% 2,2% 

VN 4 1,4% 15 6 14 0,9% 0,4% 1,0% 

VS 8 2,9% 34 34 45 2,0% 2,3% 3,2% 
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Total 279 100,0% 1715 1509 1428 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  UNIT UNIT CD ELEVI PĂRINŢI CD ELEVI PĂRINŢI 

BUCURESTI 14 5,0% 88 137 100 5,1% 9,1% 7,0% 

CENTRU 32 11,5% 195 191 180 11,4% 12,7% 12,6% 

NE 65 23,3% 335 274 287 19,5% 18,2% 20,1% 

NV 47 16,8% 280 235 225 16,3% 15,6% 15,8% 

SE 31 11,1% 169 164 164 9,9% 10,9% 11,5% 

SUD-M 39 14,0% 316 221 215 18,4% 14,6% 15,1% 

SV-O 24 8,6% 156 121 116 9,1% 8,0% 8,1% 

VEST 27 9,7% 176 166 141 10,3% 11,0% 9,9% 

Total 279 100,0% 1715 1509 1428 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Nivelul de învăţământ la care predau cadrele didactice participante la investigație 
 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

Primar 152 307 459 18,0% 35,2% 26,8% 

Primar și gimnaziu 60 56 116 7,1% 6,4% 6,8% 
Primar, gimnaziu și 
liceu 6 1 7 0,7% 0,1% 0,4% 

Gimnaziu 296 425 721 35,1% 48,8% 42,0% 

Gimnaziu și liceu 69 16 85 8,2% 1,8% 5,0% 

Liceu 230 32 262 27,3% 3,7% 15,3% 

NonR 31 34 65 3,7% 3,9% 3,8% 

Total 844 871 1715 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Distribuția cadrelor didactice pe arii curriculare (în funcție de disciplina/disciplinele predată/e) 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

Limbă şi comunicare 216 175 391 25,6% 20,1% 22,8% 

Matematică şi ştiinţe 157 133 290 18,6% 15,3% 16,9% 

Om şi societate 107 93 200 12,7% 10,7% 11,7% 

Arte 16 8 24 1,9% 0,9% 1,4% 

Educaţie fizică şi sport 45 39 84 5,3% 4,5% 4,9% 

Tehnologii 53 35 88 6,3% 4,0% 5,1% 

Consiliere 15 2 17 1,8% 0,2% 1,0% 

Inv./instit. 133 278 411 15,8% 31,9% 24,0% 

NonR 102 108 210 12,1% 12,4% 12,2% 

Total 844 871 1715 100,0% 100,0% 100,0% 
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