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REZUMAT 

 ”Alege școala pentru un viitor mai bun”  un proiect al 
Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud care se 
desfășoară în 3 școli din județul Bistrița-Năsăud. Scopul 
proiectului este de a preveni abandonul școlar în rândul 
copiilor din mediul rural sau care aparțin etniei rome. Acest 
raport prezintă impactul proiectului derulat în perioada 2018-
2021. 
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CAPITOLUL I. 

INTRODUCERE 

 

Romania este fruntașă în topul țărilor din UE privind abandonul școlar.  

În anul 2014 România ocupă locul 26 din 28 ca fiind țara cu aproape cel mai mare grad de 
abandon școlar din spațiul U.E. Complexitatea fenomenului este fără doar și poate adevărată 
și trezește o sumedenie de întrebări privind punctele cheie care determină acest fenomen , 
care în cazul României devine o problemă sociala grava. Datele de la Eurostat, rata 
abandonului școlar în Romania a trecut în 

2014 de 18%, cu peste cinci procente mai mult decât în Bulgaria (12,9%) sau Ungaria (11,4%). 
Doar Malta și Spania au rate ale abandonului mai mari, în timp ce sistemele educative 
europene care pierd cei mai puțini elevi se găsesc în Croația (2,7%), Slovenia (4,4%) și Polonia 
(5,4%).  

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud implementează în parteneriat cu Asociația 
Inceptus România din Cluj-Napoca proiectul ”Alege școala pentru un viitor mai bun” depus 
pentru finanțare în cadrul POCU, Axa prioritară 6 Educație și Competențe, Prioritatea de 
investiții 10.i: ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, 
programul ”Școală pentru toți”. 

În implementarea proiectului sunt  implicate în calitate de parteneri asociați 3 unități școlare 
după cum urmează: 

 Școala Gimnazială "Ion Pop Reteganul", Reteag în calitate de Partener Asociat 1   
 Școala Gimnaziala "Petru Rareș", Ciceu Mihăiești în calitate de Partener Asociat 2   
 Școala Gimnazială Budești în calitate de Partener Asociat 3  
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OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI PROIECT  

 

Obiectiv Specific 1  - OS1 Creșterea accesului si participării la învățământul preșcolar de 
calitate in 3 unități de învățământ din mediul rural al județului Bistrița-Năsăud  

 Activitatea 3 - Pachet integrat de servicii pentru facilitarea accesului și creșterea 
frecvenței la educația preșcolară de calitate pentru 111 copii din mediul rural din  
localitățile Reteag, Ciceu Mihăiești  si Budești 

 

Obiectiv Specific 2 -  Creșterea frecvenței si îmbunătățirea calității educației din 3 unități de 
învățământ din mediul rural al  județului Bistrița-Năsăud. 

 Activitatea 4 - Pachet integrat de servicii pentru programe educaționale de calitate in 
învățământul primar si gimnazial pentru 238 elevi din mediul rural din localitățile Reteag, 
Ciceu Mihăiești si Budești 

 

Obiectiv Specific 3 - Îmbunătățirea pregătirii a 65 de cadre didactice în vederea asigurării de 
calitate în educația și serviciile oferite copiilor/elevilor în situații de risc educațional din 
județul Bistrița- Năsăud  

 Activitatea 5 - Pachet integrat pentru formarea  si dezvoltarea multilaterala a 65 cadre 
didactice din 3  instituții de învățământ din mediul rural din  localitățile Reteag, Ciceu 
Mihăiești  si Budești 

 

”Alege școala pentru un viitor mai bun” este un proiect al Inspectoratului Școlar Județean 
Bistrița-Năsăud care se desfășoară în 3 școli din județul Bistrița-Năsăud.  

Scopul proiectului este de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor din mediul rural 
sau care aparțin etniei rome.  

Astfel, 349 de copii, părinții acestora și 65 de cadre didactice din localitățile Reteag, Ciceu-
Mihăiești și Budești au participat timp de 5 semestre școlare la activități de Școală după 
Școală, Grădinița Estivală, Școala părinților și cursuri de dezvoltare personală  și programe 
de formare profesională. 

Asociația Inceptus România a coordonat activitatea de consiliere vocațională pentru elevii 
de clasele a-VII-a și a-VIII-a, activitățile cu părinții și cele cu cadrele didactice.  
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Cu o echipă de aproximativ 10 persoane, am propus să aducem o schimbare în mediul școlar 
cu care sunt obișnuiți copiii din cele 3 școli.  

Prin activitățile de formare la care au participat cadrele didactice din cele 3 școli am oferit 
metode interactive și competențe suplimentare pentru a transforma mediul școlar într-unul 
mai prietenos, mai aproape de nevoile copiilor. Pachetul de formare pentru cadrele didactice 
a conținut un program nonformal de instruire pentru educatoare, un curs de competențe IT 
pentru profesori și o serie de seminarii de dezvoltare personală care să îi ajute în gestionarea 
diferitelor situații întâlnite cu grupurile de elevi. 

De asemenea, consilierea vocațională este o componentă esențială care pornește de la 
premisa că  identificarea activităților preferate și a preocupărilor copiilor este punctul de la 
care se pot pune bazele formării profesionale de mai târziu.  

Părinții copiilor sunt de asemenea un actor cheie în dezvoltarea acestora și au o influență 
destul de mare în procesul de luare a deciziilor la această vârstă. De aceea, prin întâlnirile 
propuse cu părinții ne-am propus să scoatem în evidență cât de important e ca acești copii să 
meargă la școală și dobândească competențele de bază necesare în viața de adulți. Totodată, 
prin aceste întâlniri, specialiștii în domeniu îi vor putea sfătui referitor la anumite probleme 
pe care le întâmpină în relația cu copiii lor. 

Considerăm că învățarea pe parcursul vieții este cheia succesului, în special în domeniul 
educație. Competențele dobândite de către cadrele didactice pe parcursul proiectului vor 
ajuta pe viitor la creșterea motivației copiilor de a merge la școală. De asemenea, copiii care 
finalizează școala gimnazială dorim să aibă oportunitatea de a-și continua studiile sau de a-
și alege o meserie care le place și la care se pricep.  
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CAPITOLUL II. 

METODOLOGIE  

 

PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR:  

 Activitatea 3- Pachet integrat de servicii pentru facilitarea accesului și creșterea 
frecvenței la educația preșcolară de calitate pentru 111 copii din mediul rural din  
comunele Reteag , Ciceu Mihaiesti  si Budesti 

Activitatea 3.1 Selectia grupului tinta - copii ante-prescolari și prescolari  
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Activitatea 3.2 Realizarea planurilor educaționale individualizate (PEI) pentru cei 111 de copii 
anteprescolari și prescolari din grupul tinta 
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Activitatea 3.3 Interventie de baza cu program de educație prin metode activ-participative 
in vederea prevenirii și reducerii parasirii timpurii a scolii -Gradinita Estivala -2 luni/an 
scolar(4 luni) 
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Activitatea 3.4. Realizarea de  parteneriate cu alte unitati de invatamant pentru sprijinirea 
tranzitiei copiilor de la ciclul de gradinita la scoala - Inovare Sociala 
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Activitatea 3.5. Diversificarea serviciilor educationale cu facilitarea accesului la servicii de 
consiliere psihologica pentru copii 
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Activitatea 3.6 Școala părinților-educație parentală și seminarii de parenting  adresate 
părinților celor 111 copii - Inovare Socială 
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 Activitatea 4- Pachet integrat de servicii pentru programe educaționale de calitate in 
invatamantul primar si gimnazial pentru 238 elevi din mediul rural comunele Reteag , 
Ciceu Mihaiesti  si Budesti 
 

Activitatea 4.1 Selectia grupului tinta elevi apartinad grupurilor vulnerabile din invatamantul 
primar si gimnazial 
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Activitatea 4.2 Realizarea Planurilor educationale individualizate pentru cei 163 de elevi din 
invatamantul primar si gimnazial 
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Activitatea 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)  

 

 

 
  



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axei prioritare 6 ”Educație și competențe” 

Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,  

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” 

Titlu: Alege școala pentru un viitor mai bun 

Cod MySMIS: POCU 74/6/18/108133 

 

                            

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Activitatea 4.4 Scoala parintilor-educatie parentala si seminarii de parenting  adresate 
parintilor la nivel de ciclu primar si gimnazial - Inovare Sociala 
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 Activitatea 5 - Pachet integrat pentru formarea  si dezvoltarea multilaterala a 65 cadre 
didactice din 3  institutii de invatamant din mediul rural din  judetul Bistrita Nasaud  
 

Activitatea 5.1 Evaluarea profesionala a cadrelor didactice si a personalului de sprijin 
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Activitatea 5.2 Furnizare curs formare profesionala ANC pentru personalul didactic in 
competente IT 
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Activitatea 5.3 Furnizare program de instruire pentru personalul didactic la nivel prescolar 
(educatoare)  in tehnici educative cu metode si instrumente activ-participative  (invatare 
experientiala) 
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Activitatea 5.4 Organizarea a 8 seminarii de instruire pentru personalul didactic si personalul 
de sprijin in cele 3 unitati de invatamant din proiect 
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Activitatea 5.5 Organizarea a 9 Conferinte de promovare a incluziunii sociale si diseminare 
rezultatelor cu tematici: inovare sociala, egalitatea de sanse si nediscriminare -  Inovare 
Sociala 

  



 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axei prioritare 6 ”Educație și competențe” 

Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,  

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” 

Titlu: Alege școala pentru un viitor mai bun 

Cod MySMIS: POCU 74/6/18/108133 

 

                            

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CAPITOLUL III. 

ANALIZA CALITATIVĂ, NUMERICĂ SI PROCENTUALĂ A PROIECTULUI DIN ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ”ION POP RETEGANUL” DIN COMUNA PETRU RARES, SAT RETEAG  

 
 

 
 

111 142 96 65

349

193 178
98 63

186

COPII 
PREȘCOLARI

ELEVI CICLU 
PRIMAR (6- 10 ANI)

ELEVI CICLU 
GIMNAZIAL (11-14 

ANI)

CADRE DIDACTICE PĂRINȚI AI 
COPIILOR DIN 

GRUPUL ȚINTĂ

ANALIZĂ NUMERICĂ 
TOTAL GRUP ȚINTĂ

Total propus Total realizat

20777

65

Numărul total de copii împărțiți pe şcoli

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rares, sat Reteag

Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești

Școala Gimnazială Budești
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Grupul țintă al proiectului la Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Pteru 
Rareș, sat Reteag a fost cuprins din 62 copii preșcolari, 70 elevi din ciclul primar și 75 elevi 
din ciclul gimnazial.  

62

75

70

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din 
comuna Petru Rares, sat Reteag

Împățirea copiilor pe ciclu

Copii preșcolari Elevi ciclu primar (6-10 ani) Gimnazial
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CAPITOLUL IV. 

ANALIZA CALITATIVĂ, NUMERICĂ SI PROCENTUALĂ A PROIECTULUI DIN  ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ”PETRU RAREȘ” CICEU-MIHĂIEȘT I  

 

 

111 142 96 65

349

193 178
98 63

186

COPII 
PREȘCOLARI

ELEVI CICLU 
PRIMAR (6- 10 ANI)

ELEVI CICLU 
GIMNAZIAL (11-14 

ANI)

CADRE DIDACTICE PĂRINȚI AI 
COPIILOR DIN 

GRUPUL ȚINTĂ

ANALIZĂ NUMERICĂ 
TOTAL GRUP ȚINTĂ

Total propus Total realizat

20777

65

Numărul total de copii împărțintă pe şcoli

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rares, sat Reteag

Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești

Școala Gimnazială Budești
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Grupul țintă al proiectului la Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești a fost cuprins 
din 17 copii preșcolari, 34 elevi din ciclul primar și 26 elevi din ciclul gimnazial.  

17

34

26

Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești
Împărțirea copiilor pe ciclu

Copii preșcolari Elevi ciclu primar (6-10 ani) Gimnazial
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CAPITOLUL V. 

ANALIZA CALITATIVĂ, NUMERICĂ SI PROCENTUALĂ A PROIECTULUI DIN ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ BUDEȘTI  

 
 

 
 

111 142 96 65

349

193 178
98 63

186

COPII 
PREȘCOLARI

ELEVI CICLU 
PRIMAR (6- 10 ANI)

ELEVI CICLU 
GIMNAZIAL (11-14 

ANI)

CADRE DIDACTICE PĂRINȚI AI 
COPIILOR DIN 

GRUPUL ȚINTĂ

ANALIZĂ NUMERICĂ 
TOTAL GRUP ȚINTĂ

Total propus Total realizat

20777

65

Numărul total de copii împărțintă pe şcoli

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rares, sat Reteag

Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești

Școala Gimnazială Budești
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Grupul țintă al proiectului la Școala Gimnazială Budești a fost cuprins din 32 copii preșcolari 
și 33 elevi din ciclul primar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32
33

Școala Gimnazială Budești
Împărțirea copiilor pe ciclu

Copii preșcolari Elevi ciclu primar (6-10 ani)
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CAPITOLUL VI. 

DATE REFERITOARE LA CADRELE DIDACTICE, PERSONALUL DE SPRIJIN SI DIDACTIC 
AUXILIAR 

 

 

Din totalul previzionat de 65 cadre didactice, au fost selectate și introduse în grupul țintă un 
număr de 63 cadre didactice și personal auxiliar.  

Dintre cele 63 cadre didactice, 54 au urmat cursul  de formare profesională ANC în 
competențe IT, fiind certificate toate cele 54 persoane înscrise. Procentul de realizare al 
rezultatului planificat de 90% participanți certicicați în IT, este de 91.52%.  

Pentru programul de instruire personal didactic la nivel preșcolar în tehnici educative cu 
metode și instrumente activ- participative, rezultatul planificat de 10 cadre didactice 
instruite în tehnici educative a fost realizat în proporție de 100%.   

La nivelul celor 3 unități de învățământ partenere a fost previzionată organizarea unui 
număr de 24 seminarii de intruire (8 în fiecare unitate de învățământ) pentru personal 
didactic și personal de sprijin. Acest rezultat a fost atins în proporție de 100%.  

65 65

10

6563
54

10

126

54

10 5
0

20

40

60

80

100

120

140

Cadre didactice
înregistrate în GT

Participanți la cursul de 
competențe IT- acreditat 

ANC

Participanți la programul 
de instruire ”tehnici 

educative cu metode și 
instrumente activ-

participative”

Participanți la seminariile 
de instruire

Tabel centralizator
Cadre didactice și personal auxiliar

Total previzionat Total realizat Certificați/ absolvenți
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Activitate: A5 - Pachet integrat pentru formarea si dezvoltarea multilaterala a 65 cadre 
didactice din localitățile Reteag, Ciceu Mihăiești si Budești 
 
 Sub-activitatea 5.1 ” Evaluarea profesionala a cadrelor didactice si a personalului de 

sprijin” numără următoarele rezultate 
 

Rezultat așteptat 
• 65 cadre didactice si personal de sprijin selectați,  
Rezultat realizat 
• 63 cadre didactice si personal de sprijin format 

 
Rezultat așteptat 
• 65 formulare înregistrate GT,  
Rezultat realizat 
• 63 formulare înregistrate GT 

 
Rezultat așteptat 
• 1 analiza cerințe de formare, 
Rezultat realizat 
• 1 analiza cerințe de formare 

 
Rezultat așteptat 
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• 65 de evaluări +65 reevaluări,  
Rezultat realizat 
• 63 de evaluări +63 reevaluări 
 
Rezultat așteptat 
• 65 de planuri de dezvoltare profesionala 
Rezultat realizat 
• 63 de planuri de dezvoltare profesionala 

 

 Sub-activitatea 5.2 ”Furnizare curs formare profesionala ANC pentru personalul didactic 
in competente IT” cuantifica rezultatele  
 

Rezultat așteptat 
• 65 cadre didactice participante, 
Rezultat realizat 
• 54 cadre didactice au participat 

 
Rezultat așteptat 
• 4 grupe curs  
Rezultat realizat 
• 4 grupe curs  
 
Rezultat așteptat 
• minim 90% participanți certificați in competente IT 
Rezultat realizat 
• Din cele 65 cadre didactice participante, 54 au fost certificați în competențe IT 
 
 Sub-activitatea 5.4 ”Organizarea a 8 seminarii de instruire pentru personalul didactic si 
personalul de sprijin in cele 3 unități de învățământ din proiect înregistrează următoarele 
rezultate 
 
Rezultat așteptat  
• 8 tematici de seminarii susținute in fiecare din cele 3 unități de învățământ asociate,24 

seminarii total  
Rezultat realizat 
• 24 seminarii susținute, câte 8 în fiecare unitate de învățământ 
Seminar 1- Colaborare 
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Seminar 2- Comunicarea 
Seminar 3- Cele 3 C -uri: Colaborare, Comunicare și Curaj 
Seminar 4- Atașamentul 
Seminar 5- Despre Emoții (Alfabetizarea Emoțională) 
Seminar 6- Despre Emoții -Conștientizare și Atenție 
Seminar 7- Empatia 
Seminar 8- Educația bazată pe valori 
 
Rezultat așteptat 
• minim 65 participanți 
Rezultat realizat 
• 126 cadre didactice au participat 
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CAPITOLUL VII. 

DATE REFERITOARE LA PĂRINȚII COPIILOR  

 

Din totalul previzionat de 349 părinți înregistrați în grupul țintă, au fost înscriși 247, 
rezultatul previzionat fiind atins în proporție de 70.74%. 

Programul Școala părinților-educație parentala si seminarii de parenting adresate părinților 
celor 111 copii - Inovare Sociala, este împărțit pe 2 activități: Subactivitatea 3.6  urmărește 
dezvoltarea prin educație e părinților copiilor din ciclul ante-preșcolar înscriși în grupul 
țintă; și Subactivitatea 4.4 care urmărește dezvoltarea prin educație a părinților elevilor la 
nivel de ciclu primar și gimnazial. Acest program se realizează prin susținerea a 25 seminarii 
de parenting la fiecare unitate de învățământ, prin abordarea unor teme de educație 
parentală. 

Astfel, în cadrul subactivității 3.6 au fost susținute 75 seminarii de parenting, fapt ce atinge 
rezultatul previzionat în proporție de 100%. Pe parcursul seminariilor a fost atins un total de 
695 participări active la seminariile de parenting din 111 previzionate. Temele abordate 
previzionate au fost în număr de 10, iar temele abordate realizate au fost în număr de 19, 
realizând astfel rezultatul previzionat în proporție de 100%. 

349

10 10

75 75

247

16 22

75 75

0
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Părinți ai copiilor din 
grupul țintă înscriși 

în proiect

Tematici abordate A
3.6

Tematici abordate
A4.4

Seminarii de
parenting A3.6

Seminarii de
parenting A4.4

Tabel centralizator
Părinți ai copiilor înscriși în grupul țintă

participanți la programul Școala părinților

Total previzionat Total realizat
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În cadrul subactivității 4.4 au fost susținute 75 seminarii de parenting, fapt ce atinge 
rezultatul previzionat în proporție de 100%. Pe parcursul seminariilor a fost atins un total de 
837 participări active la seminariile de parenting din 238 previzionate. Temele abordate 
previzionate au fost în număr de 10, iar temele abordate realizate au fost în număr de 22, 
realizând astfel rezultatul previzionat în proporție de 100%. 

 Subactivitatea 3.6 ”Scoala părinților -educație parentala si seminarii de parenting 
adresate parintilor celor 111 copii” numără următoarele rezultate 
 

Rezultat așteptat 
• 25 seminarii parenting si dezvoltare personala părinți in cele 3 unități scolare-75 in total 
Rezultat realizat 
• 75 seminarii parenting si dezvoltare personala părinți in cele 3 unități școlare 
 
Rezultat așteptat 
• minim 10 tematici abordate 
Rezultat realizat 
• 19 tematici abordate 
1. Climatul familial 
2. Atașamentul- resursa pentru dezvoltare armonioasă a copilului 
3. Disciplinarea pozitivă 
4. Dezvoltarea copilului (creierul emoțional și creierul rațional) 
5. Dezvoltarea abilităților socio- emoționale 
6. Un copil sănătos emoțional 
7. Abilitățile prosociale ale copiilor 
8. Relația părinte- copil 
9. Conduita socială pe timpul pandemiei COVID 19 
10. Parteneriatul cu părinții în pandemie și post pandemie 
11. Influența comportamentelor noastre asupra stării de bine 
12. Cum să abordezi pozitiv disciplinarea- Atenția 
13. Cum să abordezi pozitiv disciplinarea- Autoritatea parentală 
14. Cum să abordezi pozitiv disciplinarea copilului- Lauda și Ignorarea 
15. Dezvoltarea limbajului ca motor al dezvoltării globale 
16. Rolul limbajului în dezvoltarea creierului 
17. Sărbătorile de iarnă și climatul familial în condițiile pandemiei Covid 19 
18. Lauda - metodă de disciplinare pozitivă/ Pedeapsa ca metodă de disciplinare 
19. 1. Ce însemnă timp de calitate?2. Dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară 3. Realația 

grădiniței cu familia  
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Rezultat așteptat 
• 3 unități școlare beneficiare 
Rezultat realizat 
• 3 unități școlare beneficiare 
1. Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rares, sat Reteag 
2. Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești 
3. Școala Gimnazială Budești- Structura Țagu 
 
 
 Sub-activitatea 4.4 ”Scoala părinților- educație parentala si seminarii de parenting 

adresate părinților la nivel de ciclu primar si gimnazial numără următoarele rezultate  
 

Rezultat așteptat 
• 25 seminarii parenting si dezvoltare personala părinți in cele 3 unități scolare-75 in total 
Rezultat realizat 
• 75 seminarii parenting si dezvoltare personala părinți in cele 3 unități școlare 

 
Rezultat așteptat 
• minim 10 tematici abordate 
Rezultat realizat 
• 20 tematici abordate 
1. Climatul familial 
2. Atașamentul- resursa pentru dezvoltare armonioasă a copilului 
3. Disciplinarea pozitivă 
4. Dezvoltarea copilului (creierul emoțional și creierul rațional) 
5. Dezvoltarea abilităților socio- emoționale 
6. Un copil sănătos emoțional 
7. Abilitățile prosociale ale copiilor 
8. Relația părinte- copil 
9. Conduita socială pe timpul pandemiei COVID 19 
10. Parteneriatul cu părinții în pandemie și post pandemie 
11. Influența comportamentelor noastre asupra stării de bine 
12. Cum să abordezi pozitiv disciplinarea- Atenția 
13. Cum să abordezi pozitiv disciplinarea- Autoritatea parentală 
14. Cum să disciplinăm pozitiv copilul- Disciplinarea 
15. Dezvoltarea limbajului ca motor al dezvoltării globale 
16. Rolul limbajului în dezvoltarea creierului 
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17. Sărbătorile de iarnă și climatul familial în condițiile pandemiei Covid 19 
18. Lauda - metodă de disciplinare pozitivă/ Pedeapsa ca metodă de disciplinare 
19. 1. Ce însemnă timp de calitate?2. Dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară 3. Realația 

grădiniței cu familia  
20. Agresivitatea și impactul ei asupra comportamentului copiilor 
21. Ce facem atunci când copiii fac lucruri rele? 
22. Siguranță și atașament 

 
Rezultat așteptat 
• 3 unități școlare beneficiare 
Rezultat realizat 
• 3 unități școlare beneficiare 
1. Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rareș, sat Reteag 
2. Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești 
3. Școala Gimnazială Budești- Structura Țagu 
 

De la Activitatea 3.6 și 4.4 s-a dorit includerea în Grupul Țintă a unui total de minim 349 de 
părinți dintre care 207 de la  Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” din comuna Petru Rareș, 
sat Reteag, 77 din Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești și 65 de la Școala 
Gimnazială Budești- Structura Țagu. Din totalul previzionat de părinți introduși în grupul 
țintă s-au înscris 247 părinți, astfel rezultatul s-a atins în proporție de 70.74%. 

 

METODE DE PREDARE 

 Întâlniri online pe platforma Meet Google 
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 Întâlniri online pe platforma Zoom 

 

 Întâlniri în sală  
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CAPITOLUL VIII. 

INOVARE SOCIALĂ -  CONFERINȚE DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE ȘI 
DISEMINAREA REZULTATELOR 

 Activitatea 5.5- Organizarea a 9 Conferințe de promovare a incluziunii sociale si 
diseminare rezultatelor cu tematici: inovare sociala, egalitatea de șanse si 
nediscriminare - Inovare Sociala 
 

 Conferința nr. 1-  25 iulie, 2018 - DEJ  
Tehnicile inovative- participative  de educație - o premisa a non-discriminării școlare 
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 Conferința nr. 2- 27 septembrie  2018 - Bistrița  

Promovarea valorilor de incluziune socială-egalitatea de șanse 
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 Conferința nr. 3 - 04.04.2019- Bistrița 
 

Excluziunea socială a copiilor prin discriminare 
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 Conferința nr. 4- 13.12.2019- Beclean 
 

Educația bazata pe motivare vs. Condiționare 
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 Conferința nr. 5- 23.07.2020- Bistrița 
 

Desfășurarea activităților proiectului in condiții de pandemie 
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 Conferința nr. 6- 15.10.2020- Bistrița 
 

Pandemia si nondiscriminarea in educație şi bunele practici la grădinița estivală 
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 Conferința nr. 7- 21.01.2021- Bistrița 
 

Analiza Cantitativă a Activităților Proiectului  “Alege Școala Pentru Un Viitor Mai Bun ” 
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 Conferința nr. 8- 18.03.2021- Online pe Platforma Zoom 
„Accesul la educația online in perioada pandemiei, metode și modele de lucru „ 
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 Conferința nr. 9- 14.04.2021- Online pe Platforma Zoom 

IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA INCLUZIUNII SOCIALE   

PROIECTUL “Alege Școala Pentru Un Viitor Mai Bun ” 
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CAPITOLUL IX. 

CONCLUZII 

Proiectul ”Alege școala pentru un viitor mai bun” a atins obiectivul general prin intervenții de reducere 
și prevenție a abandonului școlar în 3 unități de învățământ din județul Bistrița- Năsăud, respectiv 
Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul”, Școala Gimnazială Ciceu- Mihăiești și Școala Gimnazială 
Budești- Structura Țagu, cu implicarea următoarelor categorii de grup țintă: preșcolari, elevi din ciclul 
primar și gimnazial, părinții acestora, precum și cadre didactice și personal de sprijin. 

Proiectul a furnizat un program complex de educație prin metode activ- participative în vederea 
prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii și diversificării serviciilor educaționale cu facilitarea 
accesului la servicii de consiliere psihologică pentru 193 preșcolari și 276 de elevi din ciclul primar și 
gimnazial, selectați cu risc de abandon școlar. 

Proiectul a implementat activități precum Grădinița estivală pentru copiii preșcolari înregistrați în 
grupul țintă. Activitatea și-a atins scopul de a preveni și reduce părăsirea timpurie a școlii pentru 
copilașii din această categorie. 

De asemenea, pentru elevii din ciclul primar și gimnazial au fost organizate activități de tip ”Școală 
după Școală”- SDS cu masă caldă și ore dedicate aprofundării materiei predate la clasă, cu scopul de 
a suplimenta activitățile didactice. Elevii au participat la activități extracurriculare nonformale pentru 
creșterea motivației școlare și au beneficiat de suport și consiliere specializată pe parcursul a 5 
semestre școlare. Intervenția asupra elevilor cu cerințe educaționale speciale din cele trei comunități 
prin activități de sprijin și consiliere, inclusiv vocațională, a asigurat creșterea motivației și implicării 
acestora în activitatea școlară. 

Grupul țintă- părinți a fost susținut prin participarea la seminarii de tip Școala părinților pe parcursul 
cărora au fost abordate teme de conștientizare a nevoii de educație atât în rândul copiilor cât și a 
părinților, precum și discuții cu privire la provocările întâmpinate în propriile relații cu copiii lor. 

Cadrele didactice și personalul de sprijin, în număr de 63 au beneficiat de programe de instruire prin 
metode și instrumente activ participative; curs de competențe IT, certificat ANC în urma căruia 54 de 
cadre didactice au fost certificate; și 8 seminarii de instruire susținute în fiecare unitate de învățământ  
cu scopul de a crește capacitatea profesională a cadrelor didactice și a personalului de sprijin. 
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