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Proiectul 
 Alege școala pentru un viitor mai bun  

la un an de implementare 
 
 

Pe parcursul derulării proiectului, în primul an de implementare, s-a putut constata, la 

toate cele trei școli incluse în proiect, o ameliorare în ceea ce privește atât participarea elevilor 

din ciclurile primar și gimnazial la cursuri, cât și implicarea activă a acestora în activitățile de 

la clasă, rezultând astfel un răspuns pozitiv în urma desfășurării activității A.4.3.Organizarea 

programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 238 copii din clasele primare si gimnaziale de 

la Scolile din Petru Rares-Sat Reteag, Ciceu Mihaiesti si Budesti (sat Tagu).  

De asemenea, s-a constatat o schimbare de comportament didactic al cadrelor 

didactice incluse în proiect, acestea devenind persoane-resursă pentru colegii din cele trei 

școli, în ceea ce privește abordarea și creșterea calității activităților cu elevii sau utilizarea 

instrumentelor TIC la clasă – competențe dobândite prin participarea la programele de 

formare din cadrul proiectului și exersate apoi în cadrul diferitelor activități: la clasă sau la 

grupele de SDS din proiect. 

Analiza acestor aspecte, în funcție de obiectivele asumate prin proiect, se regăsește în 

tabelul de mai jos. 

 

Obiective Progres / caracteristici 

OS.2 Creșterea frecvenței și 

îmbunătățirea calității educației 

a. statistică de progres referitoare la absențele 

înregistrate  pentru  elevi 

 



                            

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
                                BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Anterior implementării proiectului, prezenta elevilor din 

grupul țintă era sporadică. Practic, săptămânal lipseau o zi 

sau două, iar în apropierea vacanțelor aproape că nu mai 

veneau. Activitățile SDS, masa caldă, atitudinea prietenoasă 

a cadrelor didactice au dat o altă culoare școlii, iar ei sunt 

din ce în ce mai prezenți și mai interesați. Au o prezență 

constantă, nu mai absentează nejustificat, uneori refuzând să 

stea acasă chiar în situații dificile. 

 

b. proiecte implementate la nivelul școlii 

 

Activitățile SDS  desfășurate în perioada  

martie 2019-martie 2020 au  arătat tuturor celor implcați că 

împreună pot să realizeze lucruri importante pentru școală și 

comunitate, le-au descoperit faptul că există posibilități 

nenumărate de perfecționare a actului didactic și că fiecare 

copil din proiect poate realiza un progres personal cu ajutor 

și multă răbdare din partea celor răspunzători de aceasta. O 

altă parte  pozitivă pe care au adus-o activitățile SDS este 

faptul că dascălii au descoperit cât de creativi pot fi într-o 

nouă abordare. Au fost implementate numeroase proiecte la 

nivelul școlii, în fiecare dintre cele trei unități de 

învățământ: parteneriate cu Biserica, Poliția, ANITP, 

bibliotecile comunale, muzeul comunal. Dintre activitățile 

reprezentative organizate în cadrul acestor proiecte se pot 

enumera: „Biserica și școala”, „Traficul de persoane, 

„Cartea te face mare”,  „În lumea cărților”, „Lăsați copiii să 

vină la mine”, „Micul pieton”, „Spunem STOP violenței din 

școala noastră”, schimb de materiale în cadrul unor 

colaborări internaționale, în mediul virtual. S-au 

implementat și proiecte județene sau naționale: „Ora de 

NET”, „Patrula de reciclare”, „Ziua ștafetei” și multe altele.  

S-au organizat activități comune  școală-familie în 

comunitate printr-o acțiune de ecologizare.  Astfel, s-a 

realizat o  optimizare a relației școală-familie, copiii au 

descoperit multe alternative de cunoaștere sau de petrecere 

a timpului liber, iar dascălii, au creat un mediu educațional 

deschis și interesant. 

 

c. progres în comunicarea în limba română și 

numerație  

 

Activitățile diverse ale programului SDS au favorizat 

dezvoltarea limbajului și a cunoașterii, dezvoltând 

competențele de scris și citit ale elevilor din ciclul primar: 

 -exprimarea orală; 

-s-a imbunătățit considerabil citirea și ințelegerea mesajelor 
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scrise; 

-copierea, transcrierea și scrierea după dictare; 

-alcătuirea propozițiilor și a textelor scurte; 

La matematică, elevii au reușit să-și însușească operațiile de 

bază în mai mare măsură: adunare, scădere, înmulțire, 

împărțire.  

La ciclul gimnazial, s-au observat rezultate școlare mai 

bune atat la limba română și matematică, cât și la celelalte  

discipline. Activitățile remediale, dar și cele de suport 

pentru teme sau de aprofundare au favorizat o mai bună 

stăpânire  a strategiilor de comunicare orală si scrisă, 

înțelegerea textelor, verbalizarea orală și în scris a 

gândurilor și emoțiilor, folosirea achizițiilor din domeniul 

limbii pentru a comunica clar corect și adecvat contextual. 

Elevii rezolvă unele sarcini de lucru adecvate clasei și 

participă la pregătiri.  

La matematică, s-au corectat unele erori de bază reflectate 

în: operații simple, ordinea efectuării lor, aplicarea unor 

formule de bază pentru calculul unor elemente, figuri 

geometrice elementare- recunoaștere, construcție. 

 

d. progres în atitudinea elevilor  

 

Pe parcursul acestui an de implementare a proiectului, s-a 

observat o pozitivare a atitudinii elevilor față de școală,  

aceasta devenind un spațiu prietenos. De asemenea, relațiile 

dintre elevi sunt mai prietenoase, bazate pe înțelegere și 

comunicare, ceea ce nu se prea întâmpla înainte.  

Petrecând mai mult timp impreună, elevii se cunosc mai 

bine, relaționeaza mai mult, ceea ce a condus la 

îmbunătățirea atmosferei din clase atât în timpul orelor de 

curs, cât și în pauze; Activitătile  cu caracter practic-

aplicativ derulate i-au determinat pe elevi să observe, le-au 

educat răbdarea și capacitatea de a persevera într-o sarcină 

dată. 

De asemenea, a scăzut frecvența comportamentelor 

disruptive/agresive, elevii au devenit mai atenți  la nevoile 

celor din jur, se implică mai mult în activitățile școlare și 

extrașcolare, iar relațiile dintre elevi și profesori  sunt mai 

apropiate. 

 

OS.3 Îmbuntățirea pregătirii 

cadrelor didactice în vederea 

asigurării de calitate în 

educație 

a. concluziile, analizele rezultate din asistențele la 

clasă ale directorilor 

 

În urma asistențelor la lecții ale directorilor, s-a constatat că  

orele de curs și activitățile de învățare propuse au sens 

pentru elevi, sunt  mult mai interesante, metodele de predare 
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sunt diversificate, având un caracter practic-aplicativ mai 

pronunțat decât înainte de începerea proiectului, ceea ce 

conduce la concluzia că există un impact pozitiv, la clasă, al 

cursurilor de formare profesională la care au participat 

cadrele didactice în cadrul proiectului. 

 

b. lecții / activități pentru care s-a folosit aparatura din 

proiect (număr, format,..) 

 

Proiectul a îmbogățit logistica fiecărei școli cu câte un 

laptop și un videoproiector.  

Aparatura proiectului s-a folosit la foarte multe lecții, 

dezvoltându-se astfel abilitățile de utilizare a mijloacelor 

tehnologice ale cadrelor didactice, aducându-se un plus de 

valoare și interes pentru actul didactic, reducând timpul de 

învățare sau crescând rata de atenție a elevilor pe toată 

durata lecției. 
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