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 01.07.2019 – 30.09.2019, proiect: Combaterea saraciei prin
masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
Responsabilul Partener 1 a coordonat si verificat activitatea de a doua sansa, in perioada de raportare.
De asemenea, in perioada de raportare 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”. S-au verificat fisele de lucru si existenta materialelor necesare pentru buna desfasurare
a activitatilor. Tot in perioada de raportare s-au analizat performantele scolare ale elevilor si s-au
verificat documentele de de raportare aferente perioadei de raportare de catre Responsabilul Partener
1. S-au completat grupele de elevi
pentru aceasta activitate, fiind
selectate 3 persoane
In cadrul activitatii de a doua sansa
s-au desfasurat urmatoarele:
- activitati de identificare a
abilitatilor pe care le au
cursantii;
- incheierea situatiilot scolare;
- completarea
documentelor
scolare;
- s-au elaborat fisele de lucru
necesare
desfasurarii
activitatilor a doua sansa;
- stimularea proceselor psihice implicate in procesul de invatare;
- activitati practice complementare procesului de transmitere a cunostintelor;
- elaborarea instrumentelor de evaluare si evaluarea cunostintelor elevilor, in functie de ritmul
propriu de invatare si progresul individual al acestora.- activitati de educatie, activitati didactice
in functie de posibilitatile intelectuale si de nivelul de cunostinte ale fiecarui elev;
- activitati de predare – invatare, conform programelor scolare si planificarilor pe nivele de studii;
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.

