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

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 împotriva părăsirii timpurii a școlii, 

adresate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din cele trei unități 

școlare. 

Proiectul urmărește implicarea a trei 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 de persoane 

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

Între activitățile prevăzute în proiect sunt și organizarea a nouă conferințe în care se 

discută/analizează elementele particulare ale implementării proiectului la momentul respectiv. 

 În 23 iulie 2020, în condiții specifice perioadei de pandemie, cu respectarea regulilor impuse 

de starea de alertă la nivel național, la Bistrița, Asociația Inceptus România a organizat a V-a 

conferință de proiect. În prezența a 20 de participanți, agenda conferinței prevede: 

 Înregistrarea participanților  

 Introducere în temă –Manager de proiect Camelia Tabără 
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 Prezentare analiză 1 AN de SDS- Monica Buboly-expert gimnaziu 

 Evaluarea vocațională- Rezultate, concluzii și recomandări –Expert Conferințe Edit 

László 

 Grădinița estivală- Scoala Ciceu Mihăiești-Suciu Dănuța- expert grup țintă 

 Întrebări si răspunsuri / Derularea proiectului in contextul pandemiei COVID-19 

 Pauza de masă 

Interesantă și utilă a fost analiza rezultatelor în urma derulării programului Școala după 

școală timp de 1 an. Urmărind mai mulți indicatori, concluzia a fost că: 

 participarea elevilor la cursuri s-a îmbunătățit. 

 avem un răspuns pozitiv al elevilor față de activitățile de la clasă. 

 profesorii care au urmat cursuri prin proiect au devenit persoană-resursă la nivelul 

școlii (TIC+SDS).  

Raportat la obiectivele specifice proiectului, asumate prin cererea de finanțare, s-a constatat 

plusvaloare pentru Obiectivul specific 2 - Creșterea frecvenței și îmbunătățirea calității 

educației: 

 Statistică de progres referitoare la absențele înregistrate de elevi 

 Proiecte implementate la nivelul școlii 

 Progres în comunicarea în limba română și numerație 

 Progres în atitudinea elevilor 

Pentru Obiectivul specific 3 – Îmbunătățirea pregătirii cadrelor didactice în vederea 

asigurării de calitate în educație, au fost analizate și interpretate: 

 Concluziile și analizele rezultate din asistențele la clasă ale directorilor 

 Utilizarea mijloacelor audio-video  

Particularizând, există exemple individuale, povești de succes ale unor copii pentru care 

oportunitatea proiectului a însemnat un punct de inflexiune în parcursul lor educațional: 

Ana, în ciuda handicapului său fizic, participă zilnic la activitățile din cadrul Grădiniei 

estivale. Este o fetiță curioasă și activă. Îi place să se joace alături de colegii ei, preferând să 

interpreteze diferite roluri, să facă puzzle și să deseneze. 

La începutul proiectului, Andrei era un copil violent atât în limbaj, cât și în 

comportament. Nu accepta persoane străine în preajma lui și era foarte impulsiv. Își deranja 

colegii în timpul activităților. După câteva luni petrecute în programul Școală după Școală, a 

devenit un copil mai îngăduitor, care respectă regulile grupei, colaborează în realizarea 
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sarcinilor de lucru și este mai atent la cuvintele pe care le folosește. Și, după spusele doamnei 

învățătoare de la clasă, acest comportament se observă și în cadrul programului zilnic de 

școală.  

Elena a  stat un an acasă, dar la începutul clasei a VIII-a cadrele didactice au convins-o 

să revină la școală. În luna iunie, a absolvit școala gimnazială și s-a înscris la un liceu 

tehnologic la o școală profesională, specializarea comerciant-vânzător.  

Discuțiile și concluziile s-au purtat într-un ton optimist și toți participanții și-au manifestat 

dorința de a continua munca în anul școlar 2020-2021,  indiferent de modalitatea în care se 

vor derula cursurile. 

 

 Notă:  poveștile copiilor sunt reale, dar pentru confidențialitate, numele lor este unul 

fictiv. 
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