
Proiect educațional

SDS -Școală După Școală

”Mă joc, învăț, cresc de nota 10!”

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN PREDA”
MUNICIPIUL PITEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ



SDS -Școală După Școală
Școala noastră își dorește să devină o mare familie, un al 

doilea “acasă”, pentru toți elevii noștri; o mare familie în care 
să fie educați în spiritul valorilor reale, al respectului și 
cunoașterii, spre formarea lor ca învingători în viață”. 

”Art. 2. - (1) Programul „Școala după şcoală” ( denumit în 
continuare Programul SDS) este un program complementar 
programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunități de 

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

prin activități educative, recreative şi de timp liber.

(2) Programul SDS se adresează atât elevilor din 
învățământul primar, cât şi elevilor din învățământul 

secundar.”
Acest program este realizat în conformitate cu Metodologia  de 

organizare a Programului “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”- O.M.E.C.T.S. nr. 
5349/07.09.2011 și se  va  derula ca proiect în semestrul al II-lea, anul 

școlar 2013-2014.



ARGUMENT

• Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești a inițiat această
ofertă educațională având în vedere nevoile societății
contemporane şi faptul că timpul afectat copiilor este din
ce în ce mai redus, părinții fiind ocupați întreaga zi.

• Ţinând cont de cererile familiilor şi dorind să venim în
sprijinul acestora, şcoala noastră oferă posibilitatea
organizării programului „Şcoala după şcoală”,în cadrul
căruia se urmăreşte educarea complexă a micului şcolar.

• Obiectivul fundamental al acestei activități este formarea
şi perfecționarea personalității copilului: cultivarea unui
stil de muncă consecvent, folosirea eficientă a timpului
liber şi integrarea socială prin dezvoltarea abilităților de
comunicare.



Locaţie: Şcoala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești

Perioada: semestrul al II-lea ,anul şcolar 2013 - 2014

Grup ţintă: elevii de 6-10 ani (clasele pregătitoare, I, II, III, IV)

Selecţia beneficiarilor: pe baza cererii directe 

formulate de către părinţii elevilor incluşi în program

Echipa coordonatoare a proiectului:
Director, prof. Constantin Romulus SIMION

Reprezentant Asociație Părinți: Cornel POPESCU

Coordonator program prof. înv. primar Oana RADU

Cadre didactice din şcoală



Principalele activități:
- servicii de îngrijire a copilului (hrănire, 

securitate);

- activități educative prin asigurarea 

continuităţii educaţiei formale (efectuarea 

temelor pentru acasă, limbă străină, desen, 

pictură, muzică, șah, etc.);

- activităţi recreative.



Activități educative

Activităţile educative vor fi realizate de personalul calificat din şcoală şi constau în:

• ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi;

• integrarea copilului în programul zilnic adecvat vârstei;

• facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;

• dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă;

• susţinerea performanţelor școlare pentru dezvoltarea individuală a 
personalităţii copiilor;

• stimularea creativităţii, a aptitudinilor şi talentelor elevilor, însuşirea unor 
abilităţi în domeniul utilizării computerului, a limbilor străine, a muzicii, 
picturii, etc;

• dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă;

• formarea şi lărgirea orizontului de cunoaştere prin explorarea mediului 
înconjurător;

• formarea conduitei de joc individual şi colectiv, a deprinderilor igienico-
sanitare proprii.



Activități recreative

Jocul reprezintă un element de sprijin în

educaţia şi dezvoltarea şcolarilor mici. O mare

parte din cunoştinţe şi deprinderi sunt dobândite

cu uşurinţă prin intermediul jocului:

• activităţi de recreere – socializare (plimbări în parc,

vizite la muzee, vizionări de spectacole de teatru,

participări la târguri şi expoziţii pentru copii, etc.)

• organizarea unor ateliere de creație ținând cont de

preocupările specifice vârstei elevilor.



Alte activități:

• asigurarea servirii mesei de prânz, în sistem de catering;

• testarea psihologică în vederea optimizării ritmului de 
dezvoltare a personalităţii şcolarilor mici;

• întâlniri cu părinţii elevilor care pot solicita realizarea unor 
opţionale,ca activităţi în completare;

• asistenţă medicală asigurată de cabinetele medicale din 
şcoala noastră;

• asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon 
şcolar, cu dificultăţi în învăţare ori cu probleme de adaptare 
şcolară, realizate de consilierul / logopedul şcolii noastre;

• informarea periodică a părinţilor cu privire la activităţile 
desfăşurate săptămânal în cadrul acestui program educativ.



Rezultate aşteptate:

• creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-
profesională a copiilor;

• însuşirea de către elevi a deprinderilor de autonomie 
personală;

• stimularea capacităţii de auto-gospodărire;

• formarea capacităţii de relaţionare între colegi, prieteni;

• reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative ale 
şcolarilor;

• diversificarea serviciilor educative oferite de şcoala 
românească;

• dezvoltarea  deprinderilor de lucru independent;

• prevenirea lacunelor în învățare.



Program zilnic

• 12.00-13.00 Activități recreative

• 13.00-13.30 Servirea mesei de prânz

• 13.30-15.00  Efectuarea temelor

• 15.00-16.00  Activități educaționale în 
completare (opționale, ateliere de pictură, 
muzică, limbă străină, etc)

• 16.00-16.15 Preluarea elevilor de către părinți



Beneficiari direcți: elevii înscriși în program

Beneficiari indirecți: părinții elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală

Selecția beneficiarilor: Pe baza cererii beneficiarilor indirecţi şi în urma semnării 

Contractului de Parteneriat Şcoală-Familie în cadrul ProgramuluiSDS.

OFERTA PENTRU PROGRAMUL SDS (pachete 
educaționale propuse)

1. SERVIREA MESEI ACTIVITĂȚI RECREATIVE 

(1/2 ORĂ+1 ORĂ)

SUPRAVEGHERE ȘI ÎNDRUMARE ÎN EFECTUAREA
TEMELOR (1,5 ORE)

ACTIVITĂȚI PRACTIC – APLICATIVE (1ORĂ)

(total 4 ore)

2. SERVIREA MESEI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE (1/2 
ORĂ+1 ORĂ)

SUPRAVEGHERE ȘI ÎNDRUMARE ÎN EFECTUAREA 
TEMELOR (1,5 ORE) 

ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PENTRU  ELEVII 
CAPABILI  DE  PERFORMANȚĂ  (1 ORĂ)

(total 4 ore)

3. SERVIREA MESEI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE (1/2 
ORĂ+1 ORĂ)

SUPRAVEGHERE ȘI ÎNDRUMARE ÎN EFECTUAREA 
TEMELOR (1,5 ORE)

ACTIVITĂȚI DE ÎNCURAJARE A LECTURII 
INDEPENDENTE (1 ORĂ) 

(total 4 ore)

• Pentru elevii care au optat pentru hrană caldă, 

mâncarea, plătită de către părinţi, se poate asigura 

de către o firmă de specialitate (catering) care va 

aduce preparatele în vase de unică folosinţã. 

Meniul se va stabili de comun acord cu părinţii 

pentru fiecare copil, alegându-se din meniurile 

oferite de firma de specialitate, astfel încât să se 

ofere copilului o hranã adecvată vârstei.

 Monitorizarea elevilor se va face pe baza jurnalelor 

de prezență ale grupelor și vor fi completate de către 

cadrele didactice.           

 Absența elevilor de la orele de program va fi 

comunicată telefonic de către  părinți până la ora  

8.30  doamnei prof. înv.primar Radu Oana la nr. de 

telefon 0744686215.      

 Absența elevilor de la orele de program constatată 

de către cadrul didactic responsabil al activităților 

din  ziua respectivă va fi comunicată telefonic  

părinților de către doamna prof. înv. primar Radu 

Oana sau de direcțiune în maxim 15 minute de la 

constatarea absenței. Fiecare elev va deține un caiet 

de corespondență cadre didactice-părinți.



OFERTE  MENIU- LA ESCU….
• Luni

• - Ciorba ardeleneasca de spanac 250ml

• - Spaghete cu sos de rosii  pui 100/50 gr

• - Chec cacao 70 gr

• - Mar

•

• Marti

• - Ciorba gulas cu carne de vitel 220/30gr

• - Friptura de pui cu cartofi nature 100/100 gr

• - Gris cu lapte 100gr

• - Banana

•

• Miercuri

• - Ciorba de legume cu linte rosie 250 ml

• - Tocanita de legume cu orez si piept de curcan 100/50 gr

• - Budinca cu branza dulce si ou 100gr

• - Portocala

•

• Joi

• - Mamaliguta cu branza, smantana si ou fiert 150gr 

• - Snitel din piept  de pui cu piure de cartofi 100/100 gr

• - Papanasi 100gr

• - Iaurt cu fructe

•

• Vineri

• - Ciorba de perisoare de curcan   220/30 gr

• - Friptura de pui cu legume mexicane 100/100 gr

• - Orez cu lapte 100 gr

• - Mar

•

• Pretul dejunului este  de  9.00 lei  (TVA inclus) la care se 
adauga 1.50 lei pretul desertului.

• Preparatele vor fi livrate in ambalaje de unica folosinta  
insotite de tacamuri de unica folosinta ambalate individual 
alaturi de servetel (lingura cu servetel).

• Painea  ( 50gr/copil)  si tacamurile sunt incluse in pret .

•

• Luni
• - Ciorba de dovlecei a la grec 250 ml
• - Friptura de vitel cu sos si piure 100/100 gr
• -Placinta cu mere in aluat pufos 70 gr
• - Portocala
• Marti
• - Supa crema de legume cu smantana 250ml
• - Musaca de cartofi cu carne de curcan 150 gr
• - Placinta cu branza 70 gr
• - Banana
• Miercuri
• - Ciorba de curcan a la grec 220/30 gr
• - Friptura de pui cu pilaf 100/100 gr
• - Pandispan 70 gr
• - Mar
• Joi
• - Mamaliguta cu branza dulce si smantana 150 gr
• - Snitel de pui si cartofi nemtesti 100/
• 100gr
• - Papanasi cu branza dulce 100 gr
• - Iaurt cu fructe
•

• Vineri
• - Ciorba ardeleneasca cu carne de manzat 220/30 g
• - Friptura de pui cu varza calita 100/100 gr
• - Rulada cu gem 70 gr
• - Mar
•

•



OFERTE  MENIU- LA ESCU….
• Luni
• - Supita de pui cu taitei de casa 30gr/220ml
• - Ostropel de pui si mamaliguta 120/80/50 gr
• - Mar
• Marti
• - Ciorbita de vacuta 30/220 ml
• - Piept pui la gratar cu pilaf 100/100/50 gr
• -Gris cu lapte 150 gr
• Miercuri
• - Ciorba de curcan cu legume si fidea 30gr/200 ml
• - Copanel cu cartofi prajiti 100/50/100 gr
• - Budinca cu branza dulce 150 gr
• Joi
• - Mamaliguta cu branza dulce si smantana 100/100gr
• - Snitel piept de pui si cartofi nemtesti 100/100 gr
• - Iaurt cu fructe 125 gr
• Vineri
• - Supa de pui cu galuste 250 ml
• - Pulpe de pui la cuptor cu pilaf cu legume 100/100 gr
• - Orez cu lapte 100gt

• Luni
• - Ciorba de pui a la grec 30gr/220 ml
• - Tocanita de cartofi si carne de vita 100/100 gr
• - Portocale
• Marti
• - Ciorbita de legume 250 ml
• - Musaca 150gr
• - Banana
•

• Miercuri
• - Supa de pui cu spanac 250 ml
• - Tocanita de curcan cu rosii si mamaliguta 100/50/100 gr
• - Chec 70 gr
• Joi
• - Mamaliguta cu branza si smantana 100/100 gr
• - Snitel din piept de pui cu piure de cartofi 100/100 gr
• - Iaurt cu fructe 12 gr
• Vineri
• - Ciorba de perisoare de pui 30gr/220 ml
• - Copanel cu cartofi nature 100/100 gr
• - Rulada cu gem 70 gr
•

•

Pretul dejunului este  de  9.00 lei  (TVA inclus) la care se 

adauga 1.50 lei pretul desertului.

Preparatele vor fi livrate in ambalaje de unica folosinta  

insotite de tacamuri de unica folosinta ambalate individual 

alaturi de servetel (lingura cu servetel).

Painea  ( 50gr/copil)  si tacamurile sunt incluse in pret .



LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

12.00-13.30

SERVIREA 

MESEI+ACTIVI

TĂŢI RECREATIVE 

(Șerban Olivia -

prof. înv.primar)

12.00-13.30

SERVIREA 

MESEI+LIMBA 

ENGLEZĂ (Pelease 

Simona – prof. Lb. 

engleză)

12.00-13.30

SERVIREA 

MESEI+ ”SĂ NE 

CUNOAȘTEM 

MAI BINE” 

(Tătărușanu 

Mihaela-

psihologul școlii)

12.00-13.00

LB.GERMANĂ

(Rizea Marius -

prof. Lb. germană)

12.00-13.30

SERVIREA 

MESEI+ACTIVITĂŢI 

RECREATIVE (Șerban 

Ana-Maria -prof. 

înv.primar)

13.30-15.00

SUPRAVEGHERE ȘI 

ÎNDRUMARE ÎN 

EFECTUAREA 

TEMELOR 

(Popescu Nicoleta)

13.30-15.00

SUPRAVEGHERE ȘI 

ÎNDRUMARE ÎN 

EFECTUAREA 

TEMELOR 

(Chirca Gabriela)

13.30-15.00

SUPRAVEGHERE 

ȘI ÎNDRUMARE 

ÎN EFECTUAREA 

TEMELOR 

(Popescu 

Nicoleta)

13.00-15.00

SERVIREA MESEI+

SUPRAVEGHERE ȘI 

ÎNDRUMARE ÎN 

EFECTUAREA 

TEMELOR 

(Chirca Gabriela)

13.30-15.00

SUPRAVEGHERE ȘI 

ÎNDRUMARE ÎN 

EFECTUAREA 

TEMELOR (Popescu 

Nicoleta)

* 15.00-16.00 *15.00-16.00 *15.00-16.00 *15.00-16.00 *15.00-16.00

*Clasele pregătitoare și I vor desfășura activități practic-aplicative

*Clasele a II-a, a III-a și a IV-a vor desfășura activități de încurajare a

lecturii independente sau activități de dezvoltare pentru elevii capabili

de performanță (în funcție de opțiunea părinților).


