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Echipa de proiect: 

 
Numele si prenumele Unitatea de învățământ 

prof. Roșioru Silviu  Școala Gimnazială “Costache Grigore 

Sutu” 

prof. Ioan Giorgiana Școala Gimnazială Romanu 

prof. Tiparu Doinita Școala Gimnazială Siliștea 

prof. Mocanu Dragos Școala Gimnazială Râmnicelu 

prof. Negoita Mihai Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” 

prof. Brezuica Mirela Școala Gimnazială Movila Miresii 

 
 
 

ARGUMENT: „Şcoala este şansa mea” este un proiect judeţean care a debutat în 2020, ca 

rǎspuns la Strategia MEN cu privire la reducerea fenomenului de abandon şi absenteism şcolar, 

deoarece în ultimii ani s-a înregistrat o rată accelerată de absenteism al elevilor şi constatăm că 

numărul elevilor români aflaţi în abandon şcolar şi în situaţia de analfabetism sau analfabetism 

funcţional este deja îngrijorător de mare. Proiectul îşi propune sǎ integreze în grupul-clasǎ elevii cu 

dificultǎţi de relaţionare/ cu probleme de comportament, prin munca în echipǎ a psihologului şcolar şi 

a cadrelor didactice: învǎţǎtori/ profesori diriginţi şi profesori care predau la clasǎ, prin activităţi 

destinate părinţilor sau tutorilor acestor copii cu vulnerabilitate crescută şi nu în ultimul rând prin 

diverse activităţi specifice de consiliere psihologică şi vocaţională destinată elevilor cu risc de 

abandon şcolar.  

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de 

relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social 

şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), determină 

mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este 

în creştere.  

    La acestea se adăugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţa, metodele educative slabe şi inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 

şi notare, frică de examene etc, constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 

uneori evita confruntarea cu ,,problemă" prin fugă de la ore. Văzut din această perspectivă, 

absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care 

reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  

    Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa 

excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

    Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai 

apariţiei ei. Orice eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se 

resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe 



care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească pentru el 

însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce   uneori duce la fapte de indisciplină sau la 

evitarea anumitor ore.  

   Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, 

crede el, se poate remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. 

Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii 

personalităţi.  

    Acest proiect se doreşte a fi un suport pentru toate şcolile  care se confruntă cu problema 

absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.  

   Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe 

îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în 

susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Calendarul proiectului defineşte progresia detaliată a activităţilor descrise, încercând nu să 

încarce programul elevilor, ci să îi orienteze spre arii care să le ofere încredere în aptitudinea lor 

academică  şi să le dezvolte abilităţile sociale. 

Beneficiarii direcţi ai proietului sunt tinerii supuşi riscului de abandon şcolar sau cei care sunt deja 

implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, în timp ce beneficiarii indirecţi sunt 

consilierii şi formatorii experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor 

tinerilor, şcoala şi întreaga comunitate.  

 

 

SCOP:               Reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar 

 

OBIECTIVE:  

1. Îmbunătăţirea managementului clasei, prin colaborarea cadrelor didactice cu psihologul şcolar 

2.Respectarea regulilor grupului-clasǎ, prin  promovarea autocontrolului tuturor actorilor implicaţi 

3. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor,  

4. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale profesorilor şi 

părinţilor 

5. Identificarea  surselor de stres şcolar 

 6.  Să se dezvolte stima de sine a elevilor , să se construiască o imagine de sine pozitivă prin 

autocunoaştere şi dezvoltare personală 

7.     Dezvoltarea asertivităţii 

8.   Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată  

9.  Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale 

10. Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre copii, părinţi şi şcoala 

11.  Adaptarea programelor şcolare la particularităţile individuale ale elevului. 

  

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:     

1 octombrie 2019 –iunie 2020, cu posibilitate de prelungire în anul şcolar 2020- 2021 

 

GRUP ŢINTĂ: elevii din clasele I-VIII, cadrele didactice care predau la grupurile țintă 

 

REZUMAT:  

 



Metodologia proiectului e prevǎzutǎ în 6 paşi: 

1.identificarea elevilor la care se va implementa proiectul şi monitorizarea comportamentelor 

elevilor de cǎtre învǎţǎtor/ profesorul diriginte şi elevii clasei ( după o grilă de monitorizare a 

absenţelor) 

3. derularea unui program de consiliere de individuală şi de grup (format din activitǎţi a 45-90 

minute fiecare) pentru adaptarea elevului la cerinţele şcolii şi adaptarea şcolii la cerinţele elevilor; 

ideal ar fi ca învǎţǎtorul/ profesorul diriginte/ profesorul de sprijin, mediatorul şcolar sǎ participe 

la toate activitǎţile de consiliere (notǎ: în paralel, se vor desfăşura consilieri individuale cu elevii 

« problemă ») 

4. verificarea eficienţei programului de consiliere de grup (monitorizarea absenţelor, 

reanalizarea rezultatelor şcolare, reaplicarea chestionarului şi reevaluarea comportamentelor din grila 

de monitorizare- compararea rezultatelor obţinute la început şi la sfârşit de proiect) ; 

5.  activităţi cu cadrele didactice implicate în proiect, moderate de cǎtre psihologul şcolar (dupǎ 

ce, în prealabil, acestea au parcurs un suport de curs pe tema managementului clasei, oferit de 

psihologul şcolar); activităţi de optimizare a managementului conflictelor,  a modalităţilor de 

comunicare asertivă şi a metodelor de evaluare pentru profesorii debutanţi realizate la nivelul şcolii de 

şefii de catedră, de profesorii mentori şi de responsabilii comisiilor CEAC, Comisiei de violenţă şi 

Comisiei de monitorizare a absenţelor. 

6. activităţi cu părinţii cărora să li se prelucreze legislaţia în vigoare privind absenteismul, să li 

se prezinte informaţii despre particularităţile de vârstă, psihologice- cognitive, emoţionale şi 

comportamentale- ale copiilor lor şi despre metodele educaţionale eficiente de corectare a 

comportamentelor disfuncţionale  la copii şi adolescenţi 

 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR:  

 

I. Activităţi organizatorice: decembrie 2019-iunie 2020 

 

II. Activităţi de monitorizare, informare şi consiliere : ianuarie 2020- iunie 2020 

 

Calendarul activităţilor 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/ 

Participanţi 

1. Cine şi de ce absentează?  Identificarea elevilor cu absenţe 

multe; 

 Înştiinţarea părinţilor cu privire la 

nr. de absenţe al copiilor; 

 Monitorizarea strictă a absenţelor 

elevilor; 

 Identificarea elevilor cu risc de 

abandon. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

2. Chestionar   Aplicarea chestionarului pentru 

evaluarea riscului de abandon 

şcolar; 

 Aplicarea chestionarului referi-tor 

la depistarea inteligenţelor 

multiple. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 



3. Cine suntem noi ?  Construirea elementelor de 

identitate ale colectivului : 

mascota clasei, motto-ul, imnul 

clasei, regulile clasei, responsa-

bilităţi, calendarul zilelor de 

naştere, jurnalul clasei etc. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

4. Părinţi implicaţi,  

elevi motivaţi 

 Activităţi comune părinţi-copii 

(confecţionare de felicitări şi 

ornamente de Crăciun).   

Produsele realizate vor fi 

prezentate la Bazarul de Crăciun 

desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

Lunca, Paşcani) 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

5. Să inventăm o poveste!  Activităţi de spargere a gheţii, de 

creştere a stimei de sine şi de 

comunicare interpersonală 

Ianuarie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

6. Să ne cunoaştem !  Administrarea chestionarului 

pentru părinţi; Fişa părinţilor; 

 Prezentare referat Educaţia în 

viaţa noastră;  

 Realizare Posterul educaţiei - ce 

este educaţia şi roadele ei, cum se 

pot implica părinţii în activităţile 

educaţionale. 

Ianuarie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

7. Motivaţia pentru educaţie   Activităţi prin care să argumen-

teze importanţa motivaţiei pt. 

învăţare şi educaţie;  

 Echipele primesc scurte studii de 

caz cu situaţii în care părinţii 

sprijină sau nu educaţia copiilor.  

 Relaţia dintre şcoală şi familie din 

perspectiva celor şase întrebări 

motivaţionale: Ce? De ce? Cu 

cine? Când? Unde? Cum? Scurte 

dezbateri. 

Martie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Stanciu 

Ecaterina 

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAR DE APLICAŢIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2020 

                    
                                                         

                                                                                                         Avizat,  
                                                                                  Inspector educativ I.S.J. Brăila 

                                             Prof. Ion Aurelia 
 

       
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: SCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE 

GRIGORE SUTU” 
Adresa completă STR. RM. SĂRAT, NR. 1 
Nr. de telefon/fax 0239667813 
Site şi adresă poştă electronică www.scoala-sutesti.ucoz.net  

scoalasutesti@gmail.com  
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de 
contact) 

ROȘIORU SILVIU – STELICĂ – 
DIRECTOR, 0769683820, 
silviu.rosioru@gmail.com 
 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 
total de cadre didactice din unitate 

6 cadre din scoala organizatoare 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 100 elevi 
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos 
max. 5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi 
finanţatorul) 

„Amintiri cu Creanga”, concurs 
judetean pentru elevii din 
învățământul primar 
‚,Magia cuvintelor” ”, concurs 
judetean pentru elevii din 
învățământul primar 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1. Titlul proiectului : „Şcoala este şansa mea” 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: activitati de educatie incluziva, 
activitati de educatie remediala, cultural - artistic 
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: 
 Domeniul cultural- artistic, sportiv 
 
B4: Ediţia nr. 1 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale Școala Gimnazială “Costache Grigore 
Sutu” (etapa națională/internațională/finală) 
B6: Număr participanţi la proiect:6 școli și 100 elevi 
B7: Bugetul proiectului: 
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 
900 0 900 
Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie 
eliminatorie) 
 
B8: Proiectul este cu participare        directă,     indirectă,      online. 

http://www.scoala-sutesti.ucoz.ro/
mailto:scoalasutesti@gmail.com
mailto:silviu.rosioru@gmail.com


REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 5 cadre didactice implicate și 100 de 
elevi. 
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:  

 beneficiari direcți: elevii care provin din medii dezavantajate din școlile gimnaziale din 
municipiul și județul Brăila 

 beneficiari indirecți: profesori limba rromani, mediatori școlari, cadre didactice din 
municipiul și județul Brăila 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;  
Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data Responsabil/ 

Participanţi 

1. Cine şi de ce absentează?  Identificarea elevilor cu 

absenţe multe; 

 Înştiinţarea părinţilor cu 

privire la nr. de absenţe al copiilor; 

 Monitorizarea strictă a 

absenţelor elevilor; 

 Identificarea elevilor cu 

risc de abandon. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

2. Chestionar   Aplicarea chestionarului 

pentru evaluarea riscului de 

abandon şcolar; 

 Aplicarea chestionarului 

referi-tor la depistarea 

inteligenţelor multiple. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

3. Cine suntem noi ?  Construirea elementelor de 

identitate ale colectivului : 

mascota clasei, motto-ul, imnul 

clasei, regulile clasei, responsa-

bilităţi, calendarul zilelor de 

naştere, jurnalul clasei etc. 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

4. Părinţi implicaţi,  

elevi motivaţi 

 Activităţi comune părinţi-

copii (confecţionare de felicitări şi 

ornamente de Crăciun).   

Produsele realizate vor fi 

prezentate la Bazarul de Crăciun 

desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

Lunca, Paşcani) 

Decembrie 

2019 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

5. Să inventăm o poveste!  Activităţi de spargere a 

gheţii, de creştere a stimei de sine 

şi de comunicare interpersonală 

Ianuarie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 



6. Să ne cunoaştem !  Administrarea 

chestionarului pentru părinţi; Fişa 

părinţilor; 

 Prezentare referat Educaţia 

în viaţa noastră;  

 Realizare Posterul 

educaţiei - ce este educaţia şi 

roadele ei, cum se pot implica 

părinţii în activităţile educaţionale. 

Ianuarie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

7. Motivaţia pentru educaţie   Activităţi prin care să 

argumen-teze importanţa 

motivaţiei pt. învăţare şi educaţie;  

 Echipele primesc scurte 

studii de caz cu situaţii în care 

părinţii sprijină sau nu educaţia 

copiilor.  

 Relaţia dintre şcoală şi 

familie din perspectiva celor şase 

întrebări motivaţionale: Ce? De 

ce? Cu cine? Când? Unde? Cum? 

Scurte dezbateri. 

Martie 

2020 

Prof. Ioan 

Giorgiana 

Prof. Tiparu 

Doinita  

Prof. Roșioru 

Silviu 

Prof. Dragos 

Mocanu 

 
 Evaluarea finală a proiectului – moment de bilanţ  pentru elevi şi cadrele didactice 

realizat în cadrul ședințelor de lucru la nivelul consiliului consultativ al minorităților, în 
consiliul profesoral al unității noastre școlare. 
 

d. Descrierea activităţii principale; 
  Acest proiect se doreşte a fi un suport pentru toate şcolile  care se confruntă cu problema 

absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.  

   Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe 

îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în 

susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Calendarul proiectului defineşte progresia detaliată a activităţilor descrise, încercând nu să 

încarce programul elevilor, ci să îi orienteze spre arii care să le ofere încredere în aptitudinea lor 

academică  şi să le dezvolte abilităţile sociale. 

Beneficiarii direcţi ai proietului sunt tinerii supuşi riscului de abandon şcolar sau cei care sunt deja 

implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, în timp ce beneficiarii indirecţi sunt 

consilierii şi formatorii experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor 

tinerilor, şcoala şi întreaga comunitate.  

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 
Reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar 

 
C. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1500 caractere); 
„Şcoala este şansa mea” este un proiect judeţean care a debutat în 2020, ca rǎspuns la Strategia 
MEN cu privire la reducerea fenomenului de abandon şi absenteism şcolar.  
    Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau 
pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 



    Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi 
ai apariţiei ei. Orice eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. 
Elevul se resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva 
insucceselor pe care nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să 
dovedească pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce   uneori duce la fapte 
de indisciplină sau la evitarea anumitor ore.    Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi 
petreacă timpul într-un mediu în care, crede el, se poate remarca. Din păcate, de cele mai multe 
ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele 
pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.  
    Acest proiect se doreşte a fi un suport pentru toate şcolile  care se confruntă cu 
problema absenteismului, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale 
elevilor.  
   Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se 
observe îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care 
absentează, dar şi în susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de 
colaborare familie-şcoală. 
D.2. Scopul proiectului; Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de 
învăţare, precum şi la schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de 
aceştia; mijlocirea de către elevii din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu 
CES prin implicare directă în formarea autonomiei personale a acestora. 
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; obiectivele trebuie sa fie SMART de genul:  
1. Îmbunătăţirea managementului clasei, prin colaborarea cadrelor didactice cu psihologul 
şcolar 
2.Respectarea regulilor grupului-clasǎ, prin  promovarea autocontrolului tuturor actorilor 
implicaţi 
3. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor,  
4. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale 
profesorilor şi părinţilor 
5. Identificarea  surselor de stres şcolar 
 6.  Să se dezvolte stima de sine a elevilor , să se construiască o imagine de sine pozitivă prin 
autocunoaştere şi dezvoltare personală 
7.     Dezvoltarea asertivităţii 
8.   Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată  
9.  Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale 
10. Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre copii, părinţi şi şcoala 
11.  Adaptarea programelor şcolare la particularităţile individuale ale elevului  
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;  
-elevii din clasele V-VIII din școlile gimnaziale partenere  
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți; 

 beneficiari direcți: elevii din școlile gimnaziale partenere aflati in risc de abandon scolar 
 beneficiari indirecți: profesori, mediatori școlari, cadre didactice din municipiul și județul 

Brăila 
D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni): 6 luni;  
D.7. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină minim informaţiile de mai jos pentru fiecare 
activitate în parte – maximum 16.000 caractere pentru toate activitățile): 
a. Titlul activităţii: „Şcoala este şansa mea” 
b. Data/perioada de desfăşurare 
- An scolar 2019-2020 



c. Locul desfăşurării:  
Școala Gimnaziala “Costache Grigore Sutu”  
Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”  
Școala Gimnazială Romanu 
Școala Gimnazială Râmnicelu 
Școala Gimnazială Siliștea  
Școala Gimnazială Movila Miresii 
d. Participanţi :  
- elevi, reprezentanți ai comunității, părinți, cadre didactice 
e. Descrierea pe scurt a activității. 

1. Cine şi de ce absentează? 
2. Chestionar  
3. Cine suntem noi ? 
4. Părinţi implicaţi,  
5. elevi motivaţi 
6. Să inventăm o poveste! 
7. Să ne cunoaştem ! 
8. Motivaţia pentru educaţie 

 D.8. Diagrama Gantt a activităților 
        Perioada  
 
Activitatea  

Sept. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Dec. 
2019 

Ian. 
2020 

Feb. 
2020 

Mar. 
2020 

Apr. 
2020 

Mai 
2020 

Iunie 
2020 

Înscrierea 
proiectului în 
calendarul CAEJ 

 X  X         

Activitatea de 
lansare a 
proiectului, la 
nivel de judet, 
cu participarea 
reprezentantilor 
institutiilor 
partenere din 
comunitate. 
 

   X X X X X   

Desfășurarea 
activitatilor 

   X X X X X X   

Evaluarea finală 
a proiectului 

         X  

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
-reducerea riscului de abadon scolar 
-reducerea fenomenului de absenteism scolar 
-  îmbunătăţirea  abilităţilor de comunicare 
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
-   Evaluarea permanantă se realizează prin completarea diagramei Gantt pe data de 15 ale 
fiecărei luni, pentru activităţile realizate pe luna trecută; 
- Evaluarea finală se va realiza printr-un raport întocmit ca urmare a desfășurării festivalului.  



D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

- materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea unui CD/DVD cu activitățile desfășurate în cadrul 

festivalului. 

- popularizarea acţiunilor din proiect în mass/media locală, pe blogul proiectului, pe site-ul IŞJ 
Brăila, afişe, distribuirea CD/DVD rezultat în urma desfășurării activității 
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

- periodic promovarea şi popularizarea acţiunilor din proiect în mass/media locală şi pe site-ul 
www.scoala-sutesti.ucoz.net, blogul proiectului, pe site-ul IŞJ Brăila, pe alte site-uri ale şcolilor 
partenere; 

- prin realizarea mapei proiectului, prin  afişarea produselor activităţilor din proiect în mediul şcolar şi mediul 

virtual; 

- prin corespondenţa pe adresa de email scoalasutesti@gmail.com  
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului  

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA – INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 
PROF. VIOREL BOTEA, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. MOCANU 
ROMEO ȘI PROF. DAN MIHAI GHEORGHIȚĂ, INSPECTOR SCOLAR PENTRU 
MANAGEMENT PROF. ISTRATI CAMELIA 

 Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” - prof. Negoita Mihai 
 Școala Gimnazială Romanu - prof. Ioan Giorgiana 
 Școala Gimnazială Râmnicelu - prof. Mocanu Dragos 
 Școala Gimnazială Siliștea -  prof. Tiparu Doinita 
 Școala Gimnazială Movila Miresii - prof. Brezuica Mirela 
 PRIMĂRIA COMUNEI SUTESTI  – PRIMAR CRISTIAN CODREANU  
 CENTRU COMUNITAR EDUCATIONAL SUTESTI 

DEVIZ ESTIMATIV  

Nr. 
crt. 

Descrierea cheltuielilor* 
Fonduri 
proprii 

Finanţare 
solicitată 

Total 
sumă 

1 Cheltuieli organizatorice pentru concurs 900 0 900 

 TOTAL RON 900 0 900 

D. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus 
în CAEN 2020: 
a. xDA 
b.   NU 
 
Coordonator/i (nume și semnătură)  
Prof. Roșioru Silviu Stelică  
 
 
 
Director unitate (nume și semnătură) 
Prof. Rosioru Silviu Stelică  
 

http://www.scoala-sutesti.ucoz.ro/
mailto:scoalasutesti@gmail.com

