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FIȘĂ PREZENTARE PROIECT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI 

 

 I. DATE GENERALE 

1.Titlul proiectului: Proiectul "ROUTE Poienești - Revitalizarea  relațiilor comunitare din 

Poienești prin furnizarea de servicii integrate" 

2.Programul de finanțare : Program Operaţional Capital Uman 

3.Instituția beneficiară: World Vision Romania 

4.Institutiile partenere: Primăria Comunei Poienești;  

                                         Școala Gimnazială Nr.1, sat Poienești;  

                                         Asociația-Centrul de analiză și inovare economico-socială București 

5. Poziția în proiect : Școala Gimnazială Nr.1, sat Poienești este partener 2. 

6. Valoarea finanțării: cca 1000000 de euro 

7. Perioada de implementare a proiectului: 15.04.2021-14.10.2023 

8. Justificare proiect 

 Proiectul se adreseaza unui grup țintă format din 285 de persoane (140 de copii și 145 de 

adulți) din care 33 de persoane provin din zone segregate, aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială. Cele 285 de persoane din grupul țintă sunt în risc de sărăcie și excluziune socială și sunt 

încadrate în următoarele situații: persoane care au venit disponibil situat sub pragul riscului de 

sărăcie stabilit la 60% din mediana la nivel național per adult, persoane adulte șomere sau 

inactive identificate în comuna Poienești, conform AJOFM Vaslui (08/2020), copii care  provin 

din familii cu 3 sau mai mulți copii, persoane ce se confruntă cu deprivare materială severă și 

lipsa resurselor, copii care provin din familii monoparentale, 16 copii cu CES, copii în plasament 
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la AMP, copii care provin din familii cu un nivel redus de educație, copii cu unul sau ambii 

părinți plecați la muncă în străinătate.  

 În urma analizei ex-ante a nevoilor comunității, nevoile specifice grupului țintă constau 

în:  

- Dificultăți în accesarea serviciilor sociale, socio-medicale de baza pentru 285 de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială cauzate de o informare insuficientă și lipsa conștientizării 

unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos. Proiectul vine în 

întâmpinarea nevoilor comunității prin servicii sociale: supraveghere; informare; consiliere 

familială; consiliere juridică; educație în puericultură; reintegrare familială; educație 

extracurriculară;  socializare și reinserție socială; suport emoțional etc.; identificarea problemelor 

medico-sociale ale beneficiarilor; implementarea de acțiuni de educație pentru sănătate și 

profilaxia bolilor adresate adulților și copiilor; mobilizarea beneficiarilor pentru participarea la 

programele de vaccinări; acțiuni de sănătate publică; implementarea de activități specifice 

promovării sănătății reproducerii și planificări familiale; acordarea de sprijin beneficiarilor, în 

vederea înscrierii pe lista unui medic de familie; identificarea gravidelor și nou-născuților și 

acordarea de sprijin în vederea înscrierii pe lista unui medic de familie; implementarea de acțiuni 

de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ. 

- Dificultăți de menținere în școală pentru 124 elevi din ciclul primar și gimnazial, 45 în ciclul 

primar și 79 de elevi din ciclul gimnazial, cauzate de lipsurile materiale și lacune de învățare 

reflectate în Raportul anual de evaluare a calității-ARACIP, în secțiunile referitoare la elevii 

defavorizați și la măsuri propuse. De asemenea, în raport se precizează faptul că școala nu a 

desfășurat și nu desfășoară activități de tip after-school, ori tocmai aceste măsuri educaționale 

conduc în mod direct la scăderea absenteismului și reducerea abandonului școlar. Astfel, 45 de 

elevi ai claselor primare vor participa la programe de tip SDS, „Creștem și vrem să 

învățăm”, iar 79 de elevi ai ciclului gimnazial din comunitatea marginalizată Poienești vor 

participa la programul „Prezent în clasă- prezent în viață!”. Aceștia vor beneficia de 
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programe de tip remedial, programe de activități nonformale Școala de vară, planuri de învățare 

și dezvoltare actualizate periodic, campanii de promovare a educației organizate de copii pentru 

copii „Voluntar pentru educație-Nimeni nu rămâne în urmă!”, pachete educaționale care vor 

cuprinde obligatoriu- rechizite școlare, cărți și culegeri, jocuri instructuv-educative, atlase, 

rechizite personalizate în functie de etapa de învățare etc. 

- Nevoii de informare și motivare a familiilor și copiilor pentru a participa la educație, cu scopul 

prevenirii abandonului școlar, proiectul răspunde prin furnizarea serviciilor de consiliere 

parentală pentru 45 de părinți, turori, reprezentanți legali și/sau rude, prin stabilirea Planurilor 

individuale de învățare și dezvoltare.  

- Nevoii de evaluare și menținere a stării de sănătate a copiilor, proiectul răspunde prin 

furnizarea serviciilor medicale și prin implementarea de acțiuni de educație pentru sănătate și 

adresate adulților și copiilor, pachete sociale: pături, dezinfectanți, detergenți, periuțe și pastă de 

dinți etc. 

 - Nevoii de îmbunătățire a rezultatelor școlare, proiectul răspunde prin furnizarea de servicii 

educaționale de tip after-school(A2/A2.21), nevoii de reducere a absenteismului și abandonului 

scolar proiectul răspunde prin programe de tip remedial (A2.1/A2.2), furnizarea pachetelor 

de sprijin educaționale, sociale, inclusiv o masă caldă pe zi în timpul activităților. 

 Grupul țintă depășește numărul minim obligatoriu de persoane prevăzut în Ghidul 

Solicitantului-Condiții Specifice, prin propunerea capacitării a 285 persoane din comunitatea 

marginalizată Poienești cu aptitudinile și competențele necesare depășirii pragului de sărăcie și 

excluziune socială. Implementarea proiectului va duce la reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială, contribuind astfel la atingerea țintei naționale stabilite 

prin Planul National pentru Reformă în cadrul Strategiei Europa 2020: “reducerea numărului de 

persoane aflate în situație de risc de sărăcie și excluziune socială cu 580.000” până în 2020. 

Grupul țintă cuprinde 285 de persoane (140 copii si 145 adulți) din care 33 persoane provin 

din zone segregate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în satele Poienești, 
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Oprișița, Frasinu, Poienești-Deal, Fundu Văii, Florești care formează comunitatea marginalizată 

–comuna Poienești, județul Vaslui. 

 Implementarea proiectului se va realiza de către parteneriatul format din: Fundația 

World Vision România-Lider, U.A.T. Comuna Poienești-P1, Școala Gimnazială Nr. 1, sat 

Poienești- P2, Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială-CAIES-P3. 

 

9. Obiectiv general și obiective specifice:  

OG : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitatea Poienești și revitalizarea relațiilor comunitare, prin operationalizarea și 

sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri integrate, implementate de echipe 

pluridisciplinare, oferite prin Centrul de Asistenta Comunitară Integrată Poienești (care va activa 

ca centru multifuncțional), ca servicii fixe și mobile, adresabile întregii comunități. 

OS1: Facilitarea integrării socio-economice a comunității marginalizate Poienești prin furnizarea 

serviciilor sociale: informare, consiliere și sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, acces la 

programe de dezvoltare și mobilizare comunitară și servicii de informare și educație pentru 

sănătate adresate unui număr de 285 persoane din comunitate, furnizate prin Centrul de Asistență 

Comunitară Integrată Poienești pe o perioadă de 30 luni de implementare. 

OS2. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate, promovarea sănătății și a stării de bine 

prin campanii de educație pentru sănătate și livrarea serviciilor medicale primare unui număr de 

285 de persoane din comunitate, pe o perioada de 26 luni. 

OS3: Facilitarea accesului la educație și reducerea abandonului școlar, prin capacitarea a 140 

copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din comuna Poienești, aflați în risc de sărăcie și 

excluziune socială, cu abilitaățile, cunoștințele și experiențele educaționale necesare participării 

la educație sustenabilă pe durata a 30 de luni de implementare. 
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OS4. Dezvoltarea capacității de administrare a carierei profesionale de către 145 persoane cu 

nivel educațional redus și mediu (ISCED 1, 2 si 3) prin dobândirea unor competențe și calificări 

relevante pentru piața muncii și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

 

10.  Grup țintă: 285 de persoane- 140 de copii și 145 de adulți 

 

11. Principalele activități: -Educație remedială cu cei 45 de elevi de la învățământul primar și 79 

de la cel gimnazial ; 

                                        - Activități non-formale ; 

                                        - Școala părinților . 

Activitate: A2. Asistență educațională pentru copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din 

comunitatea marginalizată Poienești 

 Subactivități:  

 A2.1. Furnizarea serviciilor educaționale pentru comunitatea marginalizată, implementare 

program „Creștem și vrem să învaățăm!” 

 A2.2. Furnizarea serviciilor educaționale și consiliere educațională pentru 79 elevi cl. V-

VIII, din comunitatea marginalizată, implementare program "Prezent în clasă-prezent în viață!" 

 

II. JUSTIFICAREA PARTICIPĂRII ÎN PROIECT- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT 

POIENEȘTI 

 Trăim într-o lume în care  motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor este tot mai 

redusă, iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut. De aceea, 

 în urma implementării Proiectului ROUTE Poienești-Revitalizarea relațiilor comunitare din 

Poienești prin furnizarea de servicii integrate, cadrele didactice, implicate în proiect, ale 

Şcolii Gimnaziale NR.1, sat Poienești îşi propun organizarea unor activităţi de învăţare formală 

şi nonformală  în cadrul Programului SDS cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, al 



  

 
 

 
 

“ROUTE Poienești- Revitalizarearelațiilorcomunitare din Poieneștiprinfurnizarea de servicii integrate”  
Contract POCU/827/5/2/139922 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

dezvoltării competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi adaptării la un stil de 

viaţă sănătos, lărgirii orizontului de cunoaştere al copilului şi asigurarea cadrului competiţional 

pentru creşterea performanţelor şcolare ale elevilor. 

 Programul ”Școală după școală” oferă oportunități pentru 45 de copii din ciclul primar și 

79 de elevi din clasele de gimnaziu  pentru formarea și consolidarea  competențelor cheie prin 

activități de învățare formală și non-formală, prin activități  de educație remedială, prin 

diferențierea învățării în funcție de nevoile identificate și de particularitățile de vârstă ale 

beneficiarilor. 

 Furnizarea serviciilor educaționale de tip SDS se va face în cadrul centrului–prin 

programul „Creștem și vrem să învățăm!” care vine în completarea pedagogiei tradiționale, 

formale, regândind anumite metode și oferind alternative care vizează educarea și asistarea 

elevilor din ciclul primar în procesul dezvoltării lor. Serviciile propuse prin programul „Creștem 

și vrem să învățăm!” vor duce în mod direct la reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri 

integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii din grupuri vulnerabile, 

cu accent pe elevii aparținând minorității romă și elevii din mediul rural/ comunitățile 

dezavantajate socio-economic. 

 La nivelul elevilor din ciclul primar, programul „Creștem și vrem să învățăm” își 

propune: 

 supraveghere după terminarea orelor pentru realizarea temelor; 

 oferirea unei mese zilnice; 

 programe educative; 

 asistență psihopedgogică; 

 activități recreative; 

 pachete educaționale care vor cuprinde obligatoriu- rechizite școlare, jucării, cărți cu 

povești și poezii, jocuri instructiv-educative, atlase, rechizite personalizate în funcție 

de etapa de învățare. 
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 La nivelul elevilor de la gimnaziu, programul „Prezent în clasă-prezent în viață!” este 

un program de tip Școală după Școală (after – school) care va încuraja participarea la programele 

educaționale a 79 de copii din ciclul gimnazial din comunitatea Poienești. Activitățile 

educaționale vor duce în mod direct la reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate 

de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii din grupuri vulnerabile, cu 

accent pe elevii aparținând minorității rromă și elevii din mediul rural/ comunitățile 

dezavantajate socio-economic. Scopul activității constă în dezvoltarea și derularea pogramului de 

tip Școală după Școală (SDS) prin încurajarea participării la programele educaționale a 79 de 

copii din ciclul gimnazial, din cl. V-VIII. „Prezent în clasă-prezent în viață!” este un program 

educațional complementar celui școlar obligatoriu și oferă oportunități de învățare formală și 

non-formală, pentru îmbogățirea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor, pentru consolidarea 

competenșelor dobândite, pentru accelerarea învățării, precum și pentru învățarea remedială. 

Programul propus va impacta copiii din ciclul gimnazial, cu accent pe clasele terminale VII-VIII, 

elevi cu rezultate slabe la limba română și matematică, copii care înregistrează absențe școlare, 

se află în risc de corigență, repetenție și abandon școlar.  

 Elevii din ciclul gimnazial vor beneficia de: 

 servicii de consiliere psihopedagogică și orientare școlară;  

 activități educative remediale pentru elevi, inclusiv educație interculturală și 

combaterea discriminării; 

 activități extracurriculare, nonformale de tipul școală de vară;  

 campanii inovative de combatere a abandonului școlar prin stimularea participării 

elevilor la educație: „Voluntar pentru educație-nimeni nu rămâne în urmă!”; 

 evaluare periodică conform planurilor individuale de învățare și dezvoltare; 

 ateliere de educație financiară;  
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 pachete educaționale care vor cuprinde obligatoriu- rechizite lcolare, cărți și culegeri, 

jocuri instructive-educative, atlase, rechizite personalizate în funcție de etapa de 

învățare.  

 90 dintre părinții copiilor înscriși în grupul țintă vor participa la un program de 

educație parentală care îi va ajuta să își dezvolte abilitățile parentale și să realizeze 

importanța educației în viața copiilor lor. 

 

III. Înscrierea în program și parcurgerea SDS 

  Programul SDS este conceput în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor, 

reprezentanților legali, a cadrelor didactice, a tuturor partenerilor din proiect. În urma acestor 

etape, se vor stabili grupurile țintă ale Prograrrului SDS.  Părinții/tutorii legali vor putea să-și 

înscrie copiii în cadrul proiectului, pentru a beneficia de serviciile socio-educationale propuse.  

  Înscrierea în program se face pe tot parcursul anului şcolar/derulării proiectului. 

Grupele vor fi constituite pe clase, pe ani de studiu şi în grupe mixte. Prezenţa elevilor la SDS va 

fi monitorizată zilnic de către cadrele didactice/experții angajați în proiect care vor înştiinţa în 

scris familia în momentul în care elevul înregistrează absenţe. De asemenea, cadrele didactice vor 

purta discuții cu familiile acestora cu scopul remedierii situației și conștientizării acesteia de 

participare frecventă a elevilor implicați în proiect. 

  Unitatea de învățământ va avea în vedere respectarea prevederilor art. l4 lit. de la a la v, 

stipulate în O.M.E.C. nr.42671841/18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a îmbolnivirilor cu SARS-CoV-2, precum și a O.C. nr.5196/06.09.2021. 

  Programul se va derula pe grupe de elevi (maximum 15 elevi într-o grupă în învăţământul 

primar, la debutul proiectului, urmând a se completa grupele pentru a se ajunge la cei 45 de elevi 

propuși în proiect)  şi 25 de elevi într-o grupă în învăţământul gimnazial, urmând a se completa 

grupele până se va atinge numărul de 79 de elevi, propuși în proiect), constituite după nevoile 

identificate.  
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 Activităţile vor fi proiectate, organizate şi susţinute de experții angajați în proiect. 

 Programul SDS se va desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu ( în funcţie de 

orarul fiecărui nivel de studiu), după cum urmează : 

- elevii din ciclul gimnazial vor fi prezenți la activitățile din proiect începând cu ora 9 până la ora 

12, după care vor servi masa. Aceștia vor desfășura activitățile înainte de programul școlar, la 

Școala Primară, sat Poienești-Deal, fapt datorat lipsei de spațiu în clădirea unde își desfășoară 

activitățile zilnice.  Menționăm că Școala Gimnazială Nr.1, sat Poienești nu poate fi folosită în acest 

moment ca urmare a faptului că se află în reabilitare. 

- elevii din ciclul primar vor desfășura activitățile din proiect începând cu ora 12 până la ora 15. 

Aceștia vor servi masa la ora 12, după ce își termină cursurile școlare. Activitățile cu copiii vor fi 

desfășurate la Școala Gimnazială, sat Florești. Menționăm că acești copii sunt selectați din toate 

cele 6 sate componente ale comunei Poienești, fiind preluați de microbuzul școlar la finalul orelor 

de curs și aduși la Școala Florești. 

 În situaţia în care programul SDS se desfăşoară în continuarea programului şcolar 

obligatoriu, în învăţământul primar, se va aloca un interval de timp de aproximativ o oră şi jumătate 

necesar servirii mesei, precum şi activităţilor recreative în aer liber. 

 

III. Resurse necesare derulării programului SDS 

 Materiale 

 Materialele necesare derulării activităţilor din cadrul ȘDȘ vor fi achiziţionate în funcție de 

nevoile stabilite și identificate în derularea proiectului pentru a asigura un suport educaţional cât 

mai eficient.  

  Utilizarea resurselor electronice (table interactive, laptopuri etc.) se va face  pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale ale programului. 

 Umane 

  Resursele umane implicate în derularea ȘDȘ vor fi: 
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 elevii grupului țintă ; 

 coordonatorul activităților din partea școlii; 

 consilierul de educație financiară ; 

 pedagogul social; 

 animatorul socio-educațional extracurriculare; 

 cadrul didactic de limba română ; 

 cadrul didactic de matematică ; 

 mediatorul școlar 

 membri ai comunităţii . 

  Financiare 

 Finanţarea programului se  face din programe finanţate din fonduri europene. 

 

  IV.  MONITORIZAREA PROGRAMULUI 

 Cadrul didactic coordonator al Programului SDS, prof. Neculau Maria Alina, va prezenta 

semestrial un raport de monitorizare al activității derulate în proiect , care va cuprinde : 

 tabel nominal cu numele elevilor prezenți la activități ; 

 prezența la activitățile din proiect 

 activitățile derulate  

 

 V. DISPOZIȚII FINALE 

  Proiectul SDS va defini structura echipei pedagogice implicate în derularea programului, 

responsabilităţile fiecărui membru şi modalităţile de asigurare a calităţii programului. 

 

 

 

 
 


