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 SA1.3 Programe de tip a doua sansa, in
perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, proiect: Combaterea saraciei prin
masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare a fost demarata activitatea de a doua sansa. Au avut loc intalniri cu membrii
grupului tinta in vederea identificarii potentialelor probleme cu care se confrunta acestia. Membrilor
grupului tinta li s-a prezentat metodologia si criteriile de selectie a grupului tinta si li s-a prezentat
activitatea de tip „A doua sansa”. Astfel, o persoana din grupul tinta si-a aratat interesul de a participa
la programul de tip „A doua sansa”, iar mai apoi aceasta s-a inscris in program.
In cadrul activitatii de a doua sansa s-au desfasurat urmatoarele:
- activitati de educatie, activitati didactice in functie de posibilitatile intelectuale si de nivelul de
cunostinte ale fiecarui elev;
- activitati de dezvoltare personala, folosind metode didactice activ – participative asigurand un climat
propice actului instructiv educativ;
- activitati de predare – invatare, conform programelor scolare si planificarilor pe nivele de studii;
- activitati practice de transmitere de cunostinte;
- evaluarea cunostintelor si elaborarea de instrumente in vederea evaluarii;
- elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor, in functie de ritmul propriu
de invatare si progresul individual al acestora.
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.
Totodata, 16 elevi au absolvit nivelul primar – Nivelul I, la Scoala Gimnaziala „Nicolae Calinescu”
Cosula, sesiunea octombrie – februarie 2019, in cadrul Programului „A doua sansa”

