FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA1.2 Programe de tip scoala dupa scoala
(afterschool) pentru limitarea abandonului scolar si cresterea rezultatelor
elevilor, in perioada 01.03.2020 – 30.04.2020, proiect: Combaterea
saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
Personalul didactic a desfasura activitati in luna Martie 2020, pana la data de 10.03.2020 inclusiv,
dupa cum urmeaza:
o Supravegherea si indrumarea in efectuarea temelor;
o Activitati de recuperare scolara pentru elevii ce intampina dificultati cognitive;
o Activitati fizice si de miscare precum: “floarea mea”, “ cosuletul cu doua toarte”, “,etc;
o Activitati practic-aplicative pe diferite domenii precum: “ flori de primavara”, “felicitare
pentru ziua mamei”, etc;
o Elaborarea fisele de lucru si materialele necesare necesare, conform planului de activitati.
Ca urmarea a ordonanțelor pentru
situația de urgență cauzată de
COVID 19, cursurile s-au
suspendat incepand cu data de
11.03.2020, pentru o perioadă
nedefinită. Cadrele didactice nu
vor desfasura activitati in cadrul
„ADS”, până la apariția de noi
reglementări
oficiale
pentru
schimbarea situației de urgență.
Responsabilul Partener 1 a
coordonat si verificat activitatea
de afterschool, perioada 02 – 10
Martie 2020. Acesta a analizat problemele specifice desfasurarii programului „Scoala dupa scoala”.
De asemenea, a coordonat si verificat planul de activitati saptamanal. Responsabilul Partener 1 a
participat la intalniri alaturi de cadrele didactice, in vederea stabilirii si verificarii activitatilor aferente
perioadei de raportare 02.03.2020 – 10.03.2020. De asemenea, Responsabilul Partener 2 a analizat
demisia unui cadru scolar si a participar la organizarea concursului de ocupare a postului vacant.
In perioada 02.03.2020-10.03.2020, au participat la activitati de tip after school 106 elevi.
In urma celor prezentate mai sus au fost facute urmatoarele recomandari:
- participarea la evenimentele din cadrul proiectului;
- implicarea tuturor elevilor in activitatea scolara pentru cresterea performantei scolare si prevenirea
absentismului si abandonului scolar.

