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Alege școala pentru un viitor mai bun 
Școala după școală începe în condiții noi 

 
  

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 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 de 

învățământ. 

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: minim 349 părinți ai copiilor din grupul țintă 

Una dintre activitățile de bază ale proiectului este programul educațional complementar 

activității la clasă și anume Școala după școală cu o derulare de 5 semestre în anii școlari: 

2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021, cu un total de 25 luni de derulare.  
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Noul an școlar începe în condiții noi generate de pandemia globală. Toate activitățile 

didactice precum și cele extracurriculare trebuie să țină cont de recomandările Ministerului 

Educației și Cercetării precum și ale Ministerului Sănătății, care pun pe prim plan securitatea 

și sănătatea copiilor și a cadrelor didactice. La nivelul fiecărei școli, în colaborare cu 

autoritățile locale, s-a decis scenariul de derulare a activității de bază, în cazul școlilor din 

proiect neexistând probleme locale grave, motiv pentru care s-a optat pentru scenariul verde. 

Experții din proiect au elaborat proceduri specifice pentru derularea tuturor 

activităților cu copiii. Există o responsabilitate partajată, a părinţilor,  a profesorilor, dar şi a 

cadrelor medicale, pentru că ele trebuie să vină alături de şcoală şi să decidă în comun soluții 

specifice în funcție de spațiile existente.  

Echipele de implementare ale proiectului au consultat  Ghidul elaborat prin ordin 

comun al celor două ministere cu măsuri și sugestii atât pentru părinţi, cât și pentru elevi și 

profesori.  

Pentru că nu sunt recomandări care să restricţioneze în vreun fel posibilitatea copilului 

de a mânca la şcoală, programul se derulează conform proiectului propus prin cererea de 

finanțare dar regulile de igienă și distanțare fizică sunt respectate cu mare strictețe.  

Echipele de proiect, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean 

BN, monitorizează permanent evoluția stării de sănătate a copiilor din grupul țintă precum și 

derularea activităților, astfel încât toate activitățile și obiectivele asumate să poată fi atinse. 
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