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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 
 

Evaluarea intermediară a oricărui proiect în implementare este o condiție utilă și 

necesară pentru atingerea obiectivelor asumate prin cererea de finanțare. Inspectoratul Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud, împreună cu partenerul, Asociația Inceptus România, 

implementează, începând cu 19 Mai 2018, proiectul  Alege școala pentru un viitor mai bun, 

cod proiect 108133. 

Proiectul ALEGE ȘCOALA PENTRU UN VIITOR MAI BUN se derulează în 3 

unități școlare din județul Bistrița-Năsăud  (Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” - Reteag, 

Școala Gimnazială „Petru Rareș” – Ciceu-Mihăiești și Școala Gimnazială Budești) și își 

propune diversificarea măsurilor de prevenție/intervenție în ceea ce privește părăsirea 

timpurie a școlii, adresate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din 

cele 3 unități școlare. 

Proiectul urmărește implicarea a 3 categorii de grupuri țintă:  

1) Elevi și copii : 349  

 111 copii  preșcolari  

 238 elevi din ciclul primar și gimnazial 

2) Cadre didactice și personal de sprijin: 65 persoane 

3) Părinți: minimum 349 părinți ai copiilor din grupul țintă 

Pentru asigurarea reușitei proiectului, în anumite etape se reinventarizează principalele 

activități și rezultate: 
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 Program de educație prin metode activ-participative în vederea prevenirii și 

reducerii părăsirii timpurii a școlii pentru copii  preșcolari; 

 Program Școala după Școală (SDS) pentru 238 de copii din clasele primare și 

gimnaziale;  

 Grădinită estivală pentru 111 copii participanți;  

 Planuri educaționale individualizate pentru cei 238 de elevi din ciclul primar și 

gimnazial; 

 Servicii de consiliere psihologică pentru copii;  

 Activități extracurriculare pentru încurajarea interacțiunii copii-părinți, cu 

implicarea comunității; 

 Realizarea de  parteneriate cu alte unități de învățământ (primar-gimnaziu-liceu) 

între școli gimnaziale și instituții de învățământ liceal pentru sprijinirea tranziției 

elevilor de la ciclul de învățământ gimnazial la cel liceal; 

 Școala părinților – educație parentală și seminarii de parenting adresate părinților; 

 Pachet integrat pentru formarea și dezvoltarea multilaterală a cadrelor didactice și 

personalului de sprijin din cele 3 unități de învățământ;  

 Curs de formare ANC pentru personalul didactic – competențe IT. 

Experții din proiect își propun o evaluare cantitativă și calitativă a progresului elevilor și 

copiilor din grupul țintă, conform unei fișe specifice elaborată în acest scop:  

 

Obiective Progres / caracteristici 

OS.1 Creșterea participării la învățământul 

preșcolar de calitate 

-statistici cu prezența preșcolarilor la 

grădiniță 

-total preșcolari în grupul țintă în anul 2019 -

2020 care au devenit elevi în clasa 

pregătitoare în anul școlar 2019 -2020 

- progres exprimat în termeni de 

comportamente / competențe pentru copii 

(caracteristici din fișa standard de final de 
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ciclu preșcolar) 

-participare / implicare a părinților la Școala 

părinților (descriptiv) 

-progres în atitudinea părinților față de școală 

OS.2 Creșterea frecvenței și îmbunătățirea 

calității educației 

-statistică de progres referitoare la absențele 

înregistrate  pentru  elevi 

a. ciclul primar 

b. ciclul gimnazial 

-proiecte implementate la nivelul școlii 

-progres în comunicarea în limba română și 

numerație  

a. ciclul primar 

b. ciclul gimnazial 

-progres în atitudinea elevilor  

a. ciclul primar 

b. ciclul gimnazial 

OS.3 Îmbuntățirea pregătirii cadrelor 

didactice în vederea asigurării de calitate în 

educație 

- concluziile, analizele rezultate din 

asistențele la clasă ale directorilor 

a. ciclul primar 

b. ciclul gimnazial 

-lecții / activități pentru care s-a folosit 
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aparatura din proiect ( număr, format,..) 

a. ciclul primar 

b. ciclul gimnazial 

 

 Concluziile obținute după aplicarea fișei de progres vor genera un reglaj al scenariilor 

didactice aplicate pentru activitățile proiectului până la finalizarea acestuia. 
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