15.04.2019

Pasul 1: Problema

Descrierea problemei: Programul încărcat din timpul anului școlar duce
la epuizare și afectează, uneori, concentrarea, atât a elevilor cât și a
cadrelor didactice. De asemenea, în timpul Programului „Școala Altfel”
se pot pune în practică anumite teme studiate pe parcursul semestrului
sau care vor urma a fi studiate, pe parcursul anului școlar. Studiile arată
că elevii asimilează mai ușor atunci când învățarea se realizează prin
descoperire.
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Pasul 2: Soluţii posibile analizate

Prima soluţie: Adaptarea Programei școlare pentru această modificare.
A doua soluţie: Prelungirea școlii cu o săptămână în vacanța de vară sau
de iarnă.
A treia soluţie: Începerea cursurilor în luna septembrie cu o săptămână
mai devreme.
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Pasul 3: Politica publică propusă
Soluţia propusă: Adaptarea Programei școlare pentru această
modificare.
Argumentele: Adaptarea Programei școlare pentru această modificare Prin această modificare pot fi aplicate anumite cunoștințe pe care elevii
le-au dobândit la școală. Astfel, putând acumula experiențe în domeniul
lor de interes. În felul acesta se poate organiza un program flexibil sau
dezbateri, de care elevii să beneficieze, stârnindu-le interesul.
Declararţia de constituţionalitate: Soluția propusă nu încalcă în niciun
fel Constituția, respectiv drepturile și libertățile fundamentale, din titlul
II, capitolul II.
Proiect de act normativ: Modificarea Art. 1, Cap. I din legea Anexă la
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016, astfel: „Programul național „Școala
altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare, in fiecare din cele
doua semestre ale anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări
ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului
ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura
anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.”
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Pasul 4: Planul de acţiune

Scrisoare:
Către Ministerul Educației Naționale,

În atenția Doamnei/ Domnului Ministru,

Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, clasa a VII-a A, vă aduce la
cunoștință problema dezbătută în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul''. De-a
lungul timpului au fost adoptate mai multe Politici publice în domeniul
învățământului, primar, gimnazial, liceal sau profesional, cu scopul de a
asigura o dezvoltare armonioasă, modernă, complexă și completă a
tinerilor din România. Cu toate acestea, din cauza faptului că proiectele
anunțate au fost frecvent modificate, scopul pentru care au fost propuse
nu a fost atins în totalitate.
Apreciem că o parte din Politicile publice, propuse inițial, nu au
avut rezultatele dorite. Din multitudinea de proiecte propuse, noi am
ales modificarea perioadei Săptămâna „Școala Altfel”, față de
modalitatea cum a fost gândită și aplicată până acum. Astfel, aceasta
trebuie alocată unei perioade alternative de pregătiri complexe, care să
corespundă și cerințelor elevilor.
În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
- recunoașterea drepturilor elevilor de a solicita modificarea
programului ,,Școala Altfel '';
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- solicitarea acestei modificări se impune deoarece considerăm că
este necesară relaxarea activă prin îmbogățirea de cunoștințe ale elevilor
în domenii variate.
Considerăm obligatorie această schimbare, atât pentru elevi, cât și
pentru cadrele didactice care predau în unitățile de învățământ. De aici
rezultă obligația de implicare a instituțiilor competente ale statului în
sprijinirea propunerilor elevilor și cadrelor didactice.
În concluzie, solicităm modificarea Programei școlare, astfel încât
să permită inserarea unei Săptămâni „Școala Altfel'', pentru fiecare
semestru.
Va multumim!
15.04.2019
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