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Buletin informativ 

Alege școala pentru un viitor mai bun 

 

  Conform obligațiilor asumate prin cererea de finanțare după finalizarea proiectului în 

18 octombrie 2021, pentru o perioadă de un an, s-au derulat acțiuni în conformitate cu Planul 

de sustenabilitate propus în consens de către toți actorii implicați în implementarea proiectu-

lui. 

În perioada celor 12 luni de sustenabilitate s-a intervenit cu măsuri personalizate de impact 

pentru promovarea accesului egal la învățământ. Prin implementarea proiectului s-a creat un 

nucleu școală -familie -comunitate care poate susține transformarea școlii într-un mediu prie-

tenos, nucleu ce va continua să colaboreze pentru înțelegerea și rezolvarea nevoilor tuturor 

copiilor. Obiectivele etapei de sustenabilitate rămân cele asumate prin cererea de finanțare: 

 Creștere participării la învățământul preșcolar de calitate în cele trei unități de 

învățămât: Reteag, Ciceu-Mihăiești și Budești 

 Creșterea frecvenței și îmbunătățirea calității educației din trei unități de învățământ 

din județul Bistrița- Năsăud 

 Îmbunătățirea pregătirii cadrelor didactice în vederea asigurării unor servicii de calita-

te ( chiar și în sistem on-line, nevoie apărută în condițiile pandemice) 

În vederea continuității  activităților asumate prin cererea de finanțare în perioada de sustena-

bilitate s-au  realizat următoarele măsuri: 

1. Asigurarea transferabilității rezultatelor proiectului la alte niveluri și grupuri țintă și a 

unei abordări integrate privind sustenabilitatea proiectului prin: 
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 Realizarea Raportului de diseminare final, realizat la nivelul fiecărei școli și popu-

larizat la nivelul comunelor Petru Rareș, Budești și Ciceu- Mihăiești 

 Realizarea Raportului de diseminare final la nivelul ISJ BN, care va fi popularizat 

în rețeaua intra – școlară și în mediul on-line pentru a fi accesibil tuturor celor inte-

resați. Raportul oferă un model de intervenție care poate fi replicat și la alte școli 

din mediul rural cu probleme similare 

 Promovarea pe site-ul ISJ BN a activităților și rezultatelor obținute în perioada de 

sustenabilitate prin încă 4 buletine informative față de cele  42 realizate în perioada 

de implementare 

 Promovarea unor aspecte relevante din perioada de sustenabilitate în mediul on-

line, în principal  pe facebook-ul proiectului  

 Promovarea rezultatelor proiectului și a bunelor practici realizate ca urmare a atin-

gerii indicatorilor proiectului atât în rândul comunității profesionale a cadrelor di-

dactice cât și la nivelul comunităților locale 

 Crearea unei rețele deschise de colaboratori pentru continuarea unor activități de 

tip non-formal transferând abilitățile dobândite de cadrele didactice către alți copii 

cu vulnarabilități și cu risc de părăsire timpurie a școlii 

 Prezentarea rezultatelor proiectului, a metodelor de lucru, a experienței acumulate 

de către consilierii școlari în comisiile de lucru ale Centrului Județean de Resurse 

și Asistențe Educaționale  – BN 

 Participarea experților din proiect la workshop-urile organizate de Casa Corpului 

Didicatic BN cu tematici referitoare la educația incluzivă pentru diseminarea re-

zultatelor proiectului 

 Includerea rezultatelor obținute de către directorii celor trei școli în documentele 

de analiză internă ale școlii cu specificații cantitative în RAEI-ul anual 

 Cuprinderea activităților din perioada de sustenabilitate în documentele programa-

tice ale școlilor pentru anul școlar 2021 -2022 și 2022 -2023 

 Transferul și multiplicarea rezultatelor și exemplelor de bune practici acumulate pe 

parcurusl proiectului prin conceperea de noi proiecte în perioada de sustenabilitate 

în zone diferite și dedicate unor grupuri țintă cu alte vulnerabilități ( apelul: Educa-

ția non-formală prin  activități out-door ) 
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 Promovarea rezultatelor obținute prin implicarea în proiect de către partenerul 

Asociația Inceptus România 

 Manualul de curs : Tehnici activ -participative, învățare cu metode experiențiale va 

fi distribuit și altor unități școlare pentru personalul didactic interesat 
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