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Alege școala pentru un viitor mai bun 

 

Obiectivul proiectului:  

Creșterea accesului la un sistem educațional de calitate pe fundalul reducerii excluziunii 

sociale precum și reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu asigurând în același 

timp înlăturarea obstacolelor în cale accesului la școală și creșterea calității procesului 

educațional. 

Obiectivul general: Diversificarea măsurilor de prevenire  / intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii 

adresate copiilor / elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor didactice din 3 unități școlare din mediul 

rural al județului Bistrița- Năsăsud. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

OS1 – Creșterea participării la învățământul preșcolar de calitate în 3 unități de învățământ din mediul 

rural al județului Bistrița- Năsăud; 

OS2 – Creșterea fecvenței și îmbunătățirea calității educației din 3 unități de învățământ din mediul rural 

al județului Bistrița- Năsăud; 

OS3 – Îmbunătățirea pregătirii a 65 de cadre didactice în vederea asigurării de calitate în educație și 

serviciile oferite copiilor / elevilor în situații de risc educațional în județul Bistrița- Năsăud. 

Managemnetul de proiect a presupus două activități principale:  

 A.1.1- Mangemntul  proiectului 
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 A.2.1 – Informare și publicitate 

Prin activitatea A.1.1 s-a asigurat coordonarea generală și financiară a proiectului. A fost asigurat cadrul 

organizatoric pentru asigurarea  grupului țintă în cele trei școli: 

 Șc. Gimn. Budești  

 Șc. Reteag 

 Șc. Ciceu Mihăiești 

Pentru fiecare an școlar au existat modificări generate de transferul copiilor în perioada vacanței de vară 

conform regulamenteor școlare. Prin Actul adițional 1 s-a solicitat reconfigurarea grupului țintă, cu 

respectarea angajamentelor din cererea de finanțare, adică 111 preșcolari și 238 elevi. 

Consilierii școlari și experții pentru învățământul primar și gimnazial au finalizat PEI-urile pentru toți copiii 

și elevii din grupul țintă astfel încât activitatea suport prevăzută prin cererea de finanțare să răspundă tuturor 

cerințelor individuale și vulnerabilităților identificate. 

În conformitate cu  Metotodologiei de selecție a cadrelor didactice care au susținut programul Școală după 

școală  s-a realizat selecția acestora pe toată durata implementării asigurând susținerea activităților 

proiectate. 

Prin cele 9 conferințe de diseminare a obiectivelor și etapelor de implementare cu participarea tuturor 

membrilor din echipa de implementare a proiectului, au fost discutate și analizate în fiecare etapă 

problemele specifice  activităților derulate. 

Partenerul 1 a identificat nevoile de formare ale cadrelor didactice precum și problemenle specifice pentru 

realizarea eficientă a educației parentale. Prin verificarea și validarea rapoartele lunare de activitate și a 

fișelor de pontaj s-a monitorizat și evaluat stadiul activităților în conformitate cu cele asumate prin 

contractul de finanțare. 

Ședințele lunare de proiect au fost  convocate și coordonate de către managerul de proiect pentru a discuta 

etapele de implementare și sarcinile de lucru din imediata perioadă.  

S-a asigurat un dialog permanent cu ofițerul de proiect pentru elaborarea documentelor justificative și 

transmiterea tuturor solicitărilor de clarificare. 

Prin activitatea A.2.1: In conformitate cu cererea de finanțare pe site-ul instituției www.isjbn.ro la secțiunea 

Proiecte, s-a asigurat transparența și informarea publicului larg prin 42 buletine informative care 

sintetizează etapele de implementare a proiectului. 

Pe pagina de face-book a proiectului cu ID-ul Alege școala pentru un viitor mai bun au fost postate cu 

ritmicitate aspecte specifice din activitățile derulate. 

http://www.isjbn.ro/
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Materialele de comunicare realizate în cadrul proiectului: roll-upuri și afișe au fost distribuite și afișate în 

toate cele cinci locații stabilite prin cererea de finanțare: I.S.J.  B-N, Asociația Inceptus Cluj și cele trei 

școli: Budești, Reteg și Ciceu Mihăiești. 

Pe toată durata proiectului s-au implementat: 

 Planul de monitorizare și evaluare 

 Planul de achiziții 

 Procedura de management financiar 

 Planul de informare și comunicare 

 Procedura de arhivare 
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