
 

Proiect P.O.C.U. 

,,Împreună pentru școală, împreună pentru 
viitor”  

Cod MySMIS: POCU 74/6/18/103840 



Obiectivul general: 

• Diversificarea măsurilor 
de prevenție împotriva 
părăsirii timpurii a școlii 
de către copiii cu risc 
educațional crescut și 
susținerea cadrelor prin 
activități de formare și 
dezvoltare profesională 



 
Grup țintă:  

 
 

 

189  elevi  

  108 preșcolari 

39 cadre 
didactice 

 

 



 
Activități: 

 
 activități de 

remediere și sprijn 
pentru efectuarea 
temelor pentru 
acasă la limba 
română, matematică 
și limba engleză; 

 activități de 
dezvoltare personală  

 activități ludice și de 
animare 

 logopedie, consiliere 
școlară 

 cursuri de formare 
pentru cadrele 
didactice 
 



Perioada de implementare: 
 

Octombrie 2018- ianuarie 
2021) 

• Ani școlari:  

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

( 25 de luni) 



Date statistice  
cuprinzând activitățile desfășurate în cadrul programului SDS în anul 

școlar  2018/2019 

 

Nr. crt 1. ELEVI Ciclul preșcolar Ciclul primar Ciclul gimnazial 

1 ÎNSCRIȘI în proiect la 

începutul anului școlar 

112 100 79 

2 PLECAȚI din proiect în 

timpul anului anului școlar 

2 0 9 

3 VENIȚI în proiect în timpul 

anului anului școlar 

1 1 2 

4 RĂMAȘI în proiect la 

sfârșitul anului școlar 

111 101 86 



Nr. crt 1. CADRE DIDACTICE Ciclul preșcolar Ciclul primar Ciclul gimnazial 

1 ÎNCRISE în proiect la 

începutul anului școlar 

5 6 10 

2 PLECATE din proiect în 

timpul anului anului 

școlar 

0 0 0 

3 VENITE în proiect în 

timpul anului anului 

școlar 

0 2 1 

4 RĂMASE în proiect la 

sfârșitul anului școlar 

5 8 11 



Nr. 

crt 
1. MESE SERVITE ÎN 

CADRUL 

PROIECTULUI 

Ciclul preșcolar Ciclul primar Ciclul 

gimnazial 

1 Octombrie  0 800 1105 
2 Noiembrie  0 2000 1785 
3 Decembrie  0 1200 1020 
4 Ianuarie  0 1200 1020 
5 Februarie 0 1200 1020 
6 Martie  0 1600 1360 
8 Aprilie 0 800 680 
8 Mai  0 1600 1360 
9 Iunie 0 700 595 
  TOTAL/nivel 0 11100 9945 

 TOTAL UNITATE 21045 



NR. 

CRT. 
  

ACTIVITATEA  DESFĂȘURATĂ 

CICLUL   PRIMAR- 8 grupe 

    SEM I ( 48 ZILE) SEM II ( 55 ZILE) 
1. Activități de supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor 

(8h/săpt.) 

768 896 

2. Activități de consiliere și  recuperare pentru elevii cu dificultăți 

cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activități 

remediale, consiliere  

48 32 

3. Activități de încurajare a lecturii independente 64 68 
4. Activități de autocunoaștere,intercunoaștere prin activități de 

dezvoltare emoțională și socială 

48 60 

5. Ateliere/activități tematice/alte activități de tip recreativ 

 Activități practic-aplicative pe diferite domenii(arte, 

științe, sport etc- 1 act/sem) 

 Proiecte tematice propuse de către copii, părinți, cadre 

didactice etc-1act/sem)  

 Activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu la altul- 2 

act/an șc) 

24 56 

6. Activități extracuriculare pentru încurajarea interacțiunii copii-

părinți cu implicarea comunității locale 

8 8 

7. Activități de servire a mesei de prânz în condiții de igienă  30 min/zi/grupă                   30 

min/zi/grupă 



NR. 

CRT. 
  

ACTIVITATEA  DESFĂȘURATĂ 

CICLUL   PRIMAR- 8 grupe 

    SEM I ( 48 ZILE) SEM II ( 55 ZILE) 
1. Activități de supraveghere și îndrumare în efectuarea 

temelor (8h/săpt.) 

768 896 

2. Activități de consiliere și  recuperare pentru elevii cu 

dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin 

activități remediale, consiliere  

48 32 

3. Activități de încurajare a lecturii independente 64 68 
4. Activități de autocunoaștere,intercunoaștere prin activități 

de dezvoltare emoțională și socială 

48 60 

5. Ateliere/activități tematice/alte activități de tip recreativ 

 Activități practic-aplicative pe diferite domenii(arte, 

științe, sport etc- 1 act/sem) 

 Proiecte tematice propuse de către copii, părinți, cadre 

didactice etc-1act/sem)  

 Activități de sprijinire a tranziției de la un ciclu la altul- 

2 act/an șc) 

24 56 

6. Activități extracuriculare pentru încurajarea interacțiunii 

copii-părinți cu implicarea comunității locale 

8 8 

7. Activități de servire a mesei de prânz în condiții de igienă  30 min/zi/grupă                   30 

min/zi/grupă 



Vă mulțumim 

                 Școala Gimnazială Viișoara 

 


