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Alege școala pentru un viitor mai bun 

Conferința 7 din  21 ianuarie 2021 

 

PREZENTAREA PROGRESULUI PROIECTULUI    

Analiza Cantitativă a Activităților Proiectului  

 

 

Agenda conferinței: 

 
 Înregistrarea participanților  

 Școală după Școală (SDS)  și Consiliere – analiza cantitativă a activităților desfășurate  

     * Camelia Tabără  - Manager proiect 

 Școala Părinților – analiza cantitativă a activităților de  educație parentală 

 Csata Tunde – Coordonator partener  

 Brănișteanu Rodica  -  Trainer școala părinților  

 Consilierea vocațională – analiza cantitativă a activității desfășurate  

 Consilier vocațional  Edit László 

 Seminarii instruire pentru cadre didactice – analiza cantitativă a seminariilor 

organizate   

 Ghita Todica  – Expert formare cadre didactice   

 Întrebări si răspunsuri 

 

Sintetic, analiza de progres pentru activitatea Școala după școală / Consiliere a vizat o  
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analiza cantitativă și calitativă a activităților desfășurate în perioada de implementare a 

proiectului. 

Conform normativelor ARACIP,  grupurile dezavantajate / vulnerabile pentru care vor fi 

colectate, în mod obligatoriu, informații, în fiecare unitate școlară sunt: 

• preșcolari și elevi cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități; 

• preșcolari și elevi de etnie romă; 

•  preșcolari și elevi cu tulburări specifice de învățare;  

•  preșcolari și elevi din familii sub pragul oficial de sărăcie, cu părinți șomeri sau cu 

condiții materiale precare;  

• preșcolari și elevi din familii cu probleme de violență domestică, alcoolism sau 

consum de droguri;  

•  preșcolari și elevi din familii monoparentale sau aflați în grija bunicilor ori a altor 

rude, indiferent de motiv, inclusiv în situația părinților plecați în străinătate, aflați în 

sistemul de protecție specială sau la tutore. 

Grupul țintă de copii/ elevi ai proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun este de 349, 

din categoria grupuri vulnerabile, cu distribuția: 111 preșcolari și 238 de elevi ai ciclului 

primar și gimnazial, astfel: 

• 65 la Școala Gimnazială Budești  

• 77 la Școala Gimnazială Ciceu-Mihăiești 

• 207 la Școala Gimnazială Reteag 

Activitatea A.4.3 Organizarea programului Școala după  școală pentru 238 elevi din ciclul 

primar și gimnazial ale celor trei școli a fost prevăzută pentru 25 săptămâni, timp de 5 

semestre din 3 ani școlari: 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021. Resursa umană care susține 

această activitate este formată din: 

 12 cadre didactice învățământ primar 

 8 experți SDS învățământ gimnazial 

 2 profesori de Română 

 2 profesori de Matematică 

 2 consilieri școlari  

 3 experți GT 

 1 expert ciclul primar 

 1 expert ciclul gimnazial 
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  Programul SDS este de 4 zile / săptămână cu activități de 3 ore / zi organizate sub forma 

unor atelierele / activitățile tematice. Sunt vizate domeniile: 

 Arte 

 Științe 

 Tehnologii 

 Sport 

 Proiecte tematice 

Pentru ciclul gimnazial, prioritățile vizează: 

 pachet de activități de sprijin și suport teme 

 pachet de pregătire pentru viață 

 sesiuni de consiliere individuală și de grup 

 consiliere vocațională 

Activitățile de consiliere în parteneriat cu toți actorii implicați în SDS au urmărit: 

- comunicarea și relațiile interpersonale, inclusiv cele privind egalitatea de gen; 

-  adaptarea elevilor la mediul școlar și adaptarea școlii la nevoile elevilor;  

- prevenirea și combaterea abandonului școlar; 

- optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți;  

- igiena școlară;  

- organizarea activităților de timp liber;  

- prevenirea delincvenței juvenile;  

- consilierea copiilor care necesită sprijin pentru învățare;  

- educația pentru sănătate;  

- educația privind asigurarea egalității de șanse; 

- consilierea privind cariera;  

- prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar;  

- prevenirea și combaterea discriminării pe baza tuturor criteriilor stipulate conform 

legii (inclusiv a segregării școlare). 

Dinamica grupului țintă în cei trei ani școlari a marcat practic o creștere a numărului de elevi / 

copii participanți în proiect cu 118 generând o depășire de 33 % față de numărul total asumat 

prin cererea de finanțare. 
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Raport de realizare a rezultatelor ( A.4.3) 

- 100% selecția resursei umane (elevi, cadre didactice) 

- 60 % consilierea vocațională 

- 60 % realizarea perioadei de SDS (15 luni din 25) 

- 54 % realizarea distribuției de hrană 

- 95% prezență a elevilor la programul SDS 

- 3 proceduri SDS revizuite pentru condițiile de pandemie 
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