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ROLURI ÎN ECHIPA DE ORGANIZARE
ROLURI


Susține organizarea, derularea și evaluarea școlii de vară 
pentru copiii din comună alocând resurse pentru selecția copiilor 
și comunicarea cu părinții acestora; coordonează resursele 
umane din școală implicate în școala de vară; asigură 
comunicarea cu părinții/ Comitetul de Părinți și autoritățile 
publice locale; sprijină identificarea voluntarilor locali și susține 
implicarea lor activă; alocă spații pentru derularea activităților; 
participă la sesiunile de planificare a școlii de vară; contribuie la 
promovarea școlii de vară.


ECHIPA


Director (în numele 
Consiliului de 
Administrație al școlii)


Participă activ la organizarea, proiectarea detaliată, derularea și 
evaluarea școlii de vară, la sesiunile de formare, la realizarea și 
gestionarea materialelor didactice, la selecția copiilor și 
evaluarea competențelor lor; colaborează zilnic pe durata școlii 
de vară cu liderul și cu voluntarii în pregătirea și derularea 
activităților.


Profesori învățământ 
primar (funcție de 
numărul de elevi) sau 
alți profesori cu 
experiență în 
dezvoltarea 
competențelor de bază


Sprijină organizarea și derularea școlii de vară pentru copiii din 
comună prin mobilizarea părinților și identificarea voluntarilor 
locali, susținerea implicării lor active, comunicarea cu autoritățile 
publice locale; contribuie la promovarea acțiunilor.


Președintele 
Comitetului de Părinți


Susține organizarea școlii de vară pe teritoriul comunei alocând 
resurse de tipul: spații potrivite derulării activității (ex: Cămin 
Cultural, parc, școală etc.), transport pentru copiii care vin din 
alte sate decât cel în care se derulează acțiunea, sprijin pentru 
asigurarea gustării, alocarea unui muncitor de întreținere /
îngrijitor pentru asigurarea curățeniei în spațiile utilizate de 
școala de vară. 


Reprezentant 
autoritate locală – 
Primărie, Consiliu Local


Ia temperatura fiecărui copil atunci când ajunge la școală, se 
asigură că aceștia se dezinfectează la intrarea în școală.


Responsabil 
medical


Alături de echipa de organizare păstrează curățenia pe 
parcursul activităților. 


Responsabil 
curățenie


Participă activ la instruirea voluntarilor; participă la 
derularea și evaluarea școlii de vară, la realizarea 
materialelor didactice; colaborează cu profesorii și îi asistă în 
pregătirea și derularea activităților pentru copii.


Voluntari – părinți, 
localnici, studenți 








LISTĂ DE VERIFICARE
ORGANIZATORORGANIZARE ECHIPĂ FINALIZAT


Stabiliți și organizați o ședință a Consiliului de Administrație


Alegeți o dată și un spațiu pentru școala de vară


Recrutați și selectați membrii echipei 


Stabiliți rolurile în echipă


Stabiliți un program al întâlnirilor de echipă


Stabilirea programului pe zile 


Realizarea listei de resurse necesare (cărți, ghiozdane etc)


Colectarea resurselor materiale necesareColectarea resurselor materiale necesare


Atelier cu învățătorii evaluatori


Atelier cu învățătorii și voluntarii „asistenți”


Stabilirea echipelor de profesori și voluntari 
pe fiecare grupă de copii


Evaluarea elevilor și stabilirea nivelurilor de citire (înainte de
închiderea anului școlar)


Comunicarea cu părinții 


Atelier de pregătire detaliată cu toată echipa de implementare


Vizitați spațiul școlii de vară – unde va fi fiecare grupă, unde 
ținem resursele, unde păstrăm mâncarea, de unde luăm apă, 
unde mergem la baie


Confirmați cu serviciul de catering 


Faceți cumpărăturile din lista de resurse


Stabilirea fiecărui spațiu alocat unei echipe


Înregistrarea elevilor în program 
(completarea fișei de înscriere)


Realizarea materialelor de promovare în comunitate


ORGANIZATORRECRUTAREA ȘI SELECȚIA ELEVILOR FINALIZAT


ORGANIZATORPREGĂTIREA ECHIPEI FINALIZAT


ORGANIZATORCU O SĂPTĂMÂNĂ ÎNAINTE FINALIZAT







Confirmați rolurile: 
  • Cine așteaptă copiii la poartă?
  • Cine ia temperatura? 
  • Cine primește și distribuie mâncarea?
  • Cine verifică lista de prezență? 
  • Cine ia legătura cu părinții copiilor care lipsesc?
 
  • Cine este responsabil de deșeuri și reciclabile?
 
  • Cine distribuie resursele la fiecare grupă?
 
  • Cine face micile cumpărături zilnice? 
  • Cine face poze? 
  • Cine postează pe pagina de Facebook? 


Pregătiți din timp materialele necesare în fiecare zi


Înainte de a merge fiecare la grup adunați echipa, verificați 
că toată lumea se simte pregătită


Păstrați ordine în materiale și după servirea mesei 
(elevii pot să vă ajute)


Faceți poze.


Postați pe Facebook.


Învățați și reflectați împreună la finalul fiecărei zile. 


O ultimă privire:
  • Gunoaiele sunt strânse
  • Mobilierul este așezat la loc
  • Materialele sunt adunate


Reflecția finală a echipei


Celebrarea echipei


Comunicarea rezultatelor


ORGANIZATORÎN TIMPUL ȘCOLII CU SCLIPICI FINALIZAT


ORGANIZATORDUPĂ ȘCOALA CU SCLIPICI FINALIZAT


Întrebați la finalul fiecărei zile elevii cum s-au simțit.


Întâmpinați fiecare copil și explicați-i în ce grupă este și 
unde își găsește colegii








PACHETUL DE RESURSE
CĂRȚI (SE ÎNMULȚEȘTE CU NUMĂRUL DE GRUPE) ACHIZIȚIONAT


Loc la voi pe măturoi (Julia Donaldson)


Zog (Julia Donaldson)


O casă mai mică decât o cutie (Julia Donaldson)


Povestea băiețelului care trăia pe luna (Maria Papayanni)


Fericirea este o vulpe (Evelina Daciute)


Cel mai fain uriaș din oraș (Julia Donaldson)


Melcul și balena  (Julia Donaldson)


Pomul cel darnic  (Shel Silverstein)


Cu toții au văzut o pisică (Brendan Wenzel)


Cum să-ți pui o dorință de ziua ta (Beth Ferry)


Cărți pe niveluri de lectură, în format letric, 
de pe platforma www.carticusclipici.ro


Vă mai recomandăm seria Pettson și Findus


Pentru fiecare elev:
  - rucsăcel
  - penar cu creion, pix/ stilou, radieră, ascuțitoare, liniar, foarfece, lipici
  - caiet (cu foi veline) 
  - creioane colorate
  - Jurnal de vacanță cu ScLipici
În funcție de activitățile alese:
  - lupă
  - baloane, pâlnii, tub transparent
  - puzzle (20-24 piese)
  - metru, ruletă
  - lumânări de tort


  - tempera 
  - plastilină
  - carioci de diverse culori
  - alfabetar magnetic
  - jocuri cu litere, silabe, cuvinte monosilabice și cuvinte mai lungi
  - coli de flipchart
  - markere
  - hârtie colorată
  - carton de 200 grame
  - bandă de hârtie pentru lipit


RESURSE ELEVI
(SE ÎNMULȚEȘTE CU NUMĂRUL DE ELEVI DIN ȘCOALA DE VARĂ)


ALTE RESURSE NECESARE ÎN FIECARE GRUPĂ


ACHIZIȚIONAT


ACHIZIȚIONAT







GUSTĂRI ACHIZIȚIONAT


  - agrafe de birou, cleme, sfoară
  - paie
  - bandă de lipit
  - bandă de izolat
  - foarfeci
  - scobitori
  - bezele
  - post-it-uri
  - biluțe de plastic
  - pahare transparente


  - afiș cu regulile de protecție
  - termometru
  - dezinfectant pentru mâini
  - dezinfectant pentru suprafețe
  - șervețele de hârtie pentru mâini și pentru curățat suprafețe
  - măști


  - Pentru ziua 1 (activitatea de intercunoaștere și de spargere a gheții) 
    este recomandabil să avem bomboane de diferite culori 
    (ambalate individual).
  - Zilnic, se pot servi sandvișuri sau mâncare gătită care se poate 
    consuma în aer liber (fără a necesita masă). Pentru ultima zi, gustarea 
    este recomandabil să fie mai specială sau măcar să includă un desert 
    (de exemplu, brioșă) în care copiii să poată pune lumânarea aprinsă 
    pe care să o sufle atunci când își pun o dorință „măreață” (vezi cartea 
    Cum să-ți pui o dorință de ziua ta).


MATERIALE DE PROTECȚIE ANTI-COVID ACHIZIȚIONAT







