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 01.07.2019 – 30.09.2019, proiect:
Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
Personalul didactic a desfasura activitati in luna Septembrie, dupa cum urmeaza:
- supravegherea si indrumarea in
efectuarea temelor;
- activitati de recuperare scolara
pentru elevii ce intampina
dificultati cognitive;
- activitati fizice si de miscare;
- activitati practic-aplicative pe
diferite domenii;
- realizarea materialelor didactice
necesare desfasurarii activitatilor.
Tot in perioada de raportare, Responsabilul Partener 1 a desfasurat activitati dupa cum urmeaza:
- In luna August s-au analizat performantele scolare si a competentelor la sfarsitul anului scolar,
iar dupa aceasta analiza s-a intocmit un raport cu privire la informatiile colectate.
- In luna Septembrie s-au analizat problemele specifice desfasurarii programului scoala dupa
scoala. De asemenea, s-au intocmit listele cu privire la repartizarea elevilor in clasele din cadrul
programului „scoala dupa scoala”. Tot in luna Septembrie, Responsabilul Partener 1 a aprobat
programa scolara aferenta lunii Septembrie, conform prevederilor legislative in vigoare si a
verificat existenta fiselor de lucru, a materialelor necesare desfasurarii activitatilor si a listelor de
prezenta. De asemenea, acesta a puratat dicutii atat cu parintii cat si cu elevii cu privire la buna
desfasurare a activitatilor. In perioada de raportare s-a intalnit cu cadrele didactice pentru a discuta
problemele intampinate.
- In luna Septembrie, s-a distribuit hrana zilnica pentru elevi si s-a realizat tabelul necesarului de hrana
pentru acestia.

Au fost verificate dosarele de GT ale tuturor participantilor la activitate (daca sunt completate
corespunzator, daca au fost atasate toate documentele si daca au aparut modificari cu privire la
documentele acestora).
In perioada de raportare au participat la activitati de tip after school 91 elevi.

