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Precizări organizare program ”Școala altfel” 

 

Aspecte referitoare la modul de organizare a programului național ”Școala 

altfel” în anul școlar 2020-2021: 

1. Programul național ”Școala altfel” se derulează în baza Metodologiei de 

organizare a Programului național „Școala altfel” aprobate prin 

O.M.E.N.C.Ș nr. 5034/ 29 august 2016, fiind reglementat prin OMEC nr. 

3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020 - 2021. 

2. În condițiile suspendării activităţilor care presupun prezenţa fizică a 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, 

activitățile specifice programului național ”Școala altfel” vor fi 

reorganizate în funcție de resursele disponibile la nivelul fiecărei unități de 

învățământ/ comunități locale, ținând cont de nevoile emoționale și 

educaționale ale preșcolarilor/ elevilor și de recomandările Ministerului 

Educației și Cercetării comunicate prin adresa MEC nr. 28849/ 06.04.2020. 

3. În realizarea on-line a activităților aferente programului național ”Școala 

altfel” vor fi respectate prevederile Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării nr. 5.545/ 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

4. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a propus realizarea unei 

colecții cu cele mai reușite activități on-line, derulate în cadrul programului 

național ”Școala altfel”, în anul școlar 2020-2021. În acest sens, a fost 

adresată invitația de a contribui la realizarea acestui proiect prin 

transmiterea în format electronic, pe adresele de e-mail office@ismb.ro și 

luciana.traistaru@ismb.ro , până în data de 18 iunie 2021, a informațiilor 

referitoare la activitatea/ activitățile pe care doriți să o/ le promovați ca 

exemplu de bună practică (denumirea activității, coordonatorul, data 

derulării, durata, grupul țintă, parteneri implicați, obiective, resurse 

utilizate, descrierea activității, rezultate, modalități de evaluare, dovezi, 

feed-back din partea câtorva beneficiari direcți/ indirecți).  

            Inspector Școlar pentru Activități Extrașcolare, 

   Luciana-Denisa Trăistaru 
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