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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

,,Împreună la şcoală pentru reuşita in viaţă” 
 
       Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ţînţăreni lansează proiectul                                   
,,Împreună la şcoală pentru reuşita in viaţă’’ în cadrul Programului ,,Şcoală după 
şcoală’’ (SDS ) menit sa faciliteze accesul la diverse servicii de prevenire pentru copiii şi 

familiile aparţinând minorităţilor etnice sau provenind din medii dezavantajate socio-
economic. 
 
Beneficiar : 
U.A.T Comuna Ţînţăreni 
CF 4666401 
Reprezentata de Vasilescu Maria 
 

Finanţator: 
Fundaţia Terre des hommes-Elveţia, 

reprezentată legal prin doamna 
Petronella Maria Theuns în calitate de 

Delegat Naţional pentru România. 
 
Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de 

educaţie prin oferta Programului Şcoală după şcoală ce va găzdui elevii după orele de 

curs, în vederea petrecerii timpului liber în siguranţă, într-un mod plăcut şi 
util.Oportunităţi de învăţare formală şi non formală pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, 

abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru 
accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială. 
 
Data începerii activităţii aprilie 2015 
Data finalizării proiectului decembrie 2015 
 
 



 

 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de educatie 

prin oferta Programului Scoala dupa scoala ce va gazdui cei 20 

de scolari mici dupa orele de curs ,in vederea cresterii actului 

educational, a petrecerii in siguranta, util si placut, a timpului 

liber. 

Prevenirea abandonului 

scolar si ameliorarea 

performantelor scolare ale 

celor 20 de copii care 

frecventeaza cursurile Scolii 

gimnaziale Tintareni si 

provin din familii 

marginalizate si excluse 

social sau expuse riscului marginalizarii si excluziunii sociale. 

PARTENERI: 

Scoala Generala Tinatreni 

Consiliul Comunitar Consultativ 

Asociatia Romilor,,Impreuna pentru romi” 

Cabinet medical individual Paveluc Mihaela Simona 

Beneficiari directi: 

Elevi cu risc de abandon 

scolar-20 de elevi de etnie 

roma din care 2 cu 

dizabilitati. 

Beneficiari indirecti: 

-Parinti/tutori ai elevilor 

aflati in situatie de risc de 

parasire timpurie a scolii-40 

de persoane; 

-persoane care au parasit timpuriu scoala-10 persoane; 

-Personal implicat in dezvoltarea programelor de prevenire a 

fenomenului de parasire a scolii -28 persoane ; 

-Parintii si comunitatea. 

 



Activitati educative: 

 

- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi si a altor teme de studiu 
suplimentar; 

- integrarea copilului in programul zilnic; 

- dirijarea jocului individual si colectiv in atmosfera de comunicare 
stimulativa; 

- sustinerea performantelor scolare pentru dezvoltarea individuala a 
personalitatii copiilor; 

-  stimularea creativitatii, 
aptitudinilor si talentelor 
copiilor, insusirea unor 
abilitati in domeniul 
utilizarii coputerului, limbii 
engleze, desenului, muzicii, 
precum si a jocurilor logice, 
distractive; 

- dezvoltarea capacitatii de 
comunicare, constituirea si dezvoltarea limbajului activ; 

- formarea si largirea orizontului de cunoastere; 

- formarea si dezvoltarea conduitei de exploarare a mediului 
inconjurator; 

- formarea si dezvoltarea conduitei de joc individual si colectiv, a 
deprinderilor igienice si de autoservire; 

- pregatirea elevilor 
pentru concursurile 
scolare. 

- asigurarea mesei la 
Cantina de Ajutor 
Social ce apartine 
Consiliului local 
Tintareni; 

- asistenta medicala 
asigurata de 
cabinetele medicale 
individuale; 

- asistenta 
psihopedagocica a 

copiilor a copiilor cu risc de abandon scolar; 

- supor financiar pentru copiii cu situatie materiala precara. 
- activitati de recreere – 

socializare: plimbari in 
parc, vizite la muzeu, 
vizionare de spectacole de 
teatru, participarea la 
festivaluri sau expozitii 
pentru copii; 

- organizarea zilelor de 
nastere; 

- serbari scolare; 

- expozitii de pictura; 

- spectacole muzical-
artistice. 

 



,,Împreună la şcoală pentru reuşita in viaţa”

                        In cadrul Programului ,,Şcoală după şcoală’’        

Desfasurarea activitatilor in cadrul programului “Scoala dupa 

scoala”ce au loc la sediul CENTRULUI DE CONSILIERE SI 
SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII “ORICE COPIL 

CONTEAZA!” 

Programul SDS se deruleaza conform perioadei de 
implementare a proiectului, incluzand si scoala de vara. 
Toate activitatile SDS se vor desfasura la CENTRUL DE 
CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII “ORICE 

COPIL CONTEAZA” de 2 ori /saptamana (miercuri si joi) 

Programul SDS se desfasoara in continuarea programului 
scolar si va fi organizat astfel: 

- 12,00 – 16,30 din care : 

 
 
 
- 12,00 – 12,30 – deplasarea de la scoala la sala special 

amenajata pentru desfasurarea programului si pregatirea 
in vederea servirii mesei; 

- 12,30 – 13,00 – masa de pranz: o masa calda, hranitoare 
si gustoasa pregatita la Cantina de Ajutor Social; 

- 13,00 – 14,00: activitati recreative in aer liber sau in sala 
de activitati recreative; 

- 14,00 – 15,30:- efectuarea temelor intr-un ambient, 
prietenos si profesional, sub indrumarea cadrelor 
didactice specializate; 

- 15,30 – 16,30:- ateliere/ activitati tematice/alte activitati de 
tip recreativ; 

- 16,30 preluarea copiilor de catre parinti(tutori). 
Acest program se va detalia pe fiecare zi a saptamanii si 
va fi afisat la inceputul proiectului. 

  

 

 

 

     

 

 

 

 



 

Avand in vedere ca beneficiarii programului sunt copiii 
claselor I-IV care vin dupa terminarea programilui scolar 
si sunt deja obositi, le sunt propuse activitati specifice 
nivelului de dezvoltare al copilului , care sa-i solicite intr-
un mod placut, recreativ, distractiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cauzele Abandonului  scolar 

Apartenenţa la o familie dezorganizata, lipsa de educaţie a 

părinţilor, neglijenta acestora, lipsa unui loc de muncă sau 

consumul excesiv de alcool sunt dificultăţi din familie cu impact 

important asupra parcursului şcolar al unui copil. Conform 

studiului, copiii proveniţi din astfel de medii tind să urmeze 

modelele oferite de părinţi şi concepţiile acestora, conform 

cărora educaţia nu este o prioritate iar frecventarea şcolii nu 

sporeşte şansele unui viitor mai bun. 

 -Sărăcia este o altă cauză pentru abandonul şcolar. Acest factor 

acţionează în două sensuri: fie copiii nu se pot prezenta la şcoală 

din cauza neputinţei părinţilor de a le cumpăra haine, rechizite 

sau pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiţi să contribuie la 

întreţinerea familiei, ceea ce nu le mai permite să aloce timp 

învăţăturii. 

În cazul familiilor cu mulţi copii, adeseori fraţii mai mari sunt 

nevoiţi să aibă grijă de cei mai mici sau să se ocupe de 

gospodărie, în timp ce părinţii muncesc. Fetele sunt cele care 

renunţă mai des la şcoală din acest motiv. 

 

 

 







 

 

 

PRIMARIA TINTARENI  IMPREUNA CU FUNDATIA 

TERRE DES HOMMES-ELVEŢIA LANSEAZA PROIECTUL  

 

 

 

,,Împreună  

la şcoală pentru  

reuşita in viaţă” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

In cadrul Programului ,,Şcoală după şcoală’’        

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială comuna 

Ţînţăreni lansează proiectul   ,,Împreună la 

şcoală pentru reuşita in viaţă’’ în cadrul 

Programului ,,Şcoală după şcoală’’ (SDS ) menit 

sa faciliteze accesul la diverse servicii de 

prevenire pentru copiii şi familiile aparţinând 

minorităţilor etnice sau provenind din medii 

dezavantajate socio-economic.  

Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor alternative de educaţie 

prin oferta Programului Şcoală după şcoală ce va 

găzdui elevii după orele de curs, în vederea 

petrecerii timpului liber în siguranţă, într-un 

mod plăcut şi util.Oportunităţi de învăţare 

formală şi non formală pentru îmbogăţirea 

cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru 

consolidarea competenţelor dobândite, pentru 

accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea 

remedială. 

   Beneficiar : 

U.A.T Comuna Ţînţăreni 
CF 4666401 
Reprezentata de Vasilescu Maria 
 

Finanţator:Fundaţia Terre des hommes-Elveţia, 

reprezentată legal prin doamna Petronella Maria 

Theuns în calitate de Delegat Naţional pentru 

România                       

 

 

                       OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Prevenirea parasirii timpurii a scolii la 

nivelul invatamantului primar prin 

programul ,,Scoala dupa 

scoala”,educatie remediala si invatare 

asistata pentru un numar de 20 de 

copi,contribuind in acest fel la 

dezvoltarea resursei umane si cresterea 

competivitatii. 

 Imbunatatirea rezultatelor si a 

frecventei scolare pentru 20 de copii 

prin servicii de suport educational astfel 

incat sa se asigure cresterea sanselor de 

succes scolar iar pe termen lung accesul 

pe piata fortei de munca; 

 Dezvoltarea de programe integrate 

pentru cresterea accesului si participarii 

in invatamantul primar a copiilor 

apartinand grupurilor vulnerabile, 

inclusiv oferirea de stimulente pentru 

un numar de 20 de copii, contribuind la 

asigurarea de oportunitati sporite 

pentru participarea viitoare pe piata 



muncii,moderna ,flexibila si incluziva. 

 

 

 

 

 “Copiii  sunt Cea  mai  

valoroasa resursa  a  lumii  si  

cea mai  mare  

speranta a  ei  pentru  viitor.” 

  John Fitzgerald Kennedy 

Ne îngrijorăm despre ce ar putea  

deveni în viitor un copil , dar uitam  

că el este cineva și acum. 

Stacia Tauscher 

 

 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de 

educatie prin oferta Programului Scoala dupa scoala ce 

va gazdui cei 20 de scolari mici dupa orele de curs ,in 

vederea cresterii actului educational, a petrecerii in 

siguranta, util si placut, a timpului liber. 

Prevenirea abandonului scolar si ameliorarea 

performantelor scolare ale celor 20 de copii care 

frecventeaza cursurile Scolii gimnaziale Tintareni si 

provin din familii marginalizate si excluse social sau 

expuse riscului marginalizarii si excluziunii sociale. 

 

Situatia copiilor dezavantajati din comunitatea 
noastra se va imbunatatii prin:reducerea 
numarului de elevi  care abandoneaza scoala ; 
rezultatele scolare obtinute ,superioare celor 
detinute anterior;cresterea capacitatii  de 
adaptare si integrare socio-scolara; sporirea 
capacitatii de relationale uni cu altii. 

 

Scopul implicarii comunitatii in activitatea scolii 

incluzive consta in mobilizarea tuturor 

resurselor disponibile in comunitate in vederea 

eficientizarii procesului de identificare si 

solutionare a necesitatiilor si problemelor cu 

care se confrunta scoala parintii sau elevii. 

Implicarea comunitatii in activitatea scolii are 

menirea de a-i ajuta pe elevi si parinti sa-si  



Data 

începerii 

activităţii 

proiectului:aprilie 2015 

Data finalizării proiectului  :decembrie 2015 

 

 

 

 



                                           
,,Împreună la şcoală pentru reuşita in viaţă”  
în cadrul Programului ,,Şcoală după şcoală’ 

Motto :  

« Copilul trebuie să vină la şcoală bucuros şi să plece fericit, simţind că tot ce îl 

înconjoară îi este propriu »  
(ELVIRA CREŢU ) 

 
 
 

“Copiii  sunt Cea  mai  valoroasa 
resursa  a  lumii  si  cea mai  mare 

speranta a  ei  pentru  viitor.” 
  John Fitzgerald Kennedy 

 




