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PLAN DE ACTIVITĂȚI 

Nr 
crt 

Categorie  
activitate 

Activități Descrierea activității Responsabili 
/termen 

Instrumente 
folosite/resurse 

umane 

Oservatii/co
mentarii 

1. Activități MATE, prevenire, intervenție 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activități 
Mate 

 
 
 
 
 
 
 
Te pot ajuta, 
continuă! 
 

 
 
 
 
 
Aplicarea chestionarului SASAT 
Completarea Fișei de Observare MATE 
Elaborarea Planului de Servicii Educaționale 
Screening copii 
Inregistrarea copiilor aflați în risc de 
abandon 
Raportare periodica SIIR 

Septembrie 2022-
septembrie 2025, 
câte 2 luni la 
începutul fiecarui 
an școlar 
rădinaru Vranciu 
Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Leizeriuc Gabriela 
Costică Simona 

Modul SIIR 
chestionare 
SASAT,fișe de 
observare, planuri 
de intervenție, 
calculator, 
imprimanata, coli 
A4 
-profesorii diriginti  
si profesorii pentru 
învățămîntul primar 
clasa a IV-a, elevi, 
părinți, implicarea 
resurselor 
comunitare 
(consilier școlar, 
asistent social din 
cadrul Primăriei 

Activitățile 
au fost 
decalate din 
cauza datei 
de semnare a 
contractului 

Schema de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar 

Beneficiar Liceul ”Demostene Botez” Trușești 

Titlul proiectului Educația , e șansa ta! 

Contract de finanțare nr. 12452/22.09.2022 

Codul Proiectului F-PNRAS-1-2022-2500 
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Trușești, 
voluntari(elevi din 
clasele terminale 
de liceu), ONG-uri 
de profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activități de 
prevenire  
 
 
 

Fii învingător, nu 
abandona! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor avea loc activități  , pentru crearea  unui 
climat pozitiv, pentru reducerea 
absenteismului la clasă, prin workshopuri, 
amenajarea unui săli de clasă sub formă de 
atelier de abilități practice, joc de rol,  
vizionare de filme educative, clubul de 
lectură pentru stimularea lucrului în echipă, 
sesiuni de informare  pe tema anti-bullying, 
reducerea riscurilor asociate consumului de 
alcool și droguri etc. 

4 ore pe lună, în 
fiecare lună din 
proiect 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

-profesor psiholog, 
cadrele didactice 
implicate in proiect, 
4 părinți, profesorii 
diriginti de la 
clasele gimnaziale, 
voluntarii 
asociațiilor 
implicate in proiect 
-videoproiector, 
ecran proiecţie, 
hârtie xerox,  filme 
cu caracter 
educativ, truse 
pentru pictură, 
desen, abilități 
practice,laptop,vide
oproiector, ecran 
proiecţie, hârtie 
xerox,  filme cu 
caracter educativ, 
diplome de 
participare, premii 
(ex.cărți). 

Activitățile 
au fost 
decalate din 
cauza datei 
de semnare a 
contractului 
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Activitate părinți-
elevi Școala 
părinților 
 

Se va invita un specialist psihopedagog de la 
CJRAE Botoșani care , împreună cu 
profesorul psidopedagog al școlii va realiza 
activități elevi-părinți-profesori, va discuta şi 
va avea loc schimb de opinii şi de experienţă 
privind educaţia copiilor şi rolul familiei în 
formarea şi dezvoltarea personalităţii 
acestora, problemele familiei 
contemporane. Activitatea va cuprinde 
vizionarea de filme educative, lectură 
dirijată, schimbări de păreri între părinţi şi 
specialist, articole în revista şcolii., 

2 ore, o data pe 
luna, în timpul 
anului scolar 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Gania Cătălina 
 

-profesor psiholog, 
cadrele didactice 
implicate in proiect, 
15 părinți, 
profesorii diriginti 
de la clasele 
gimnaziale, 
voluntarii 
asociațiilor 
implicate in proiect,  
-videoproiector, 
ecran proiecţie, 
hârtie xerox,  filme 
cu caracter 
educativ, jocuri 
educative, povești 
terapeutice 

 

Expoziții ”Mâini 
dibace” 

organizarea de ateliere meșteșugărești în 
cadrul cărora elevii își vor pune în evidență 
abilitățile artistice și pasiunile pe care le au 
în realizarea unor lucrări.. Lucrările 
participante vor fi evaluate de către un juriu 
care vor ierarhiza lucrările, iar elevii vor fi 
răsplătiți cu premii care constau în cărți și 
dulciuri. Se va urmări îmbunătățirea 
capacităților de relaționare interpersonală și 
de comunicare, activitatea contribuind în 
același timp la creșterea stimei de sine 
stimulând promovarea respectului față de 
frumos, a tradițiilor românești și  dezvoltând 

Expozițiile cu 
lucrările elevilor 
se vor organiza cu 
prilejul diferitelor 
sărbători anuale: 
Sărbătorile 
Pascale, 
Sărbătoarea  
Crăciunului, 1 
decembrie, 1 
iunie,8 Martie, 
Ziua Iei și alte 
sărbători 
importante 

- elevii grupului 
țintă, părinți,cadre 
didactice, diriginți,  
- materiale din 
natură, hartie 
creponata, hartie 
colorata, lipici, 
capsator, carioca, 
acuarele, foarfece, 
panouri din plută, 
plicuri, 
perforatoare, 
imprimantă 
- 

Activitățile 
au fost 
decalate din 
cauza datei 
de semnare a 
contractului 
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abilități practice prin relaționarea cu ceilallți 
și raportarea la cultura noastră autentică 

Grădinaru 
Vranciu Crstina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

Activități de 
intervenție 

Ajută-ți colegul! Vor avea loc activități de spijin, îndrumare  și 
stimulare pentru elevii participanți la proiect 
astfel: 10 elevi, cu rezultate foarte bune în 
activitatea educativă, vor fi mentori  pentru 
colegii aflați în dificultate .Îndrumați de 
profesorii de limba și literatură româna și 
matematică, profesorii diriginți,  aceștia vor 
fi ajutați la teme , la teste, la toate 
activitățile  școlare și extrașcolare.Elevii si 
profesorii participanți vor primi o masa caldă 
tip meniul zilei, De asemenea,pentru 
asigurarea tranzitiei din învățământul 
secundar inferior către învățământul 
secundar superior în vederea finalizării 
învățământului obligatoriu elevii vor primi 
stimulente care vor consta în pachete 
educative : ghiozdane dotate cu cele 
necesare la începutul anului școlar și pe 
parcursul școlii timp de 3 ani. Cadrele 
didactice de disciplinele limba si literature 
română, matematică, vor  face activități 
remediale, în afara orelor de curs., după un 
grapfic bine stabilit, in sala multimedia pe 
care o vom amenaja in primul an de proiect, 

Ore saptamanale 
de remediere 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

10 elevi cu 
rezultate deosebite 
la învățătură,  
profesori de limba 
și literatură 
română,  profesori 
de matematică,  
-mape pentru elevi, 
personalizate cu 
sigla proiectului, 
dotate cu hârtie, 
pixuri, truse 
geometrice și cele 
necesare bunei 
desfășurări a 
activităților,ghiozda
ne dotate 
corespunzător  
,portofolii ale 
elevilor și cadrelor 
didactice implicate, 
albume digitale cu 
rezultatele 
activităților 

Activitățile 
au fost 
decalate din 
cauza datei 
de semnare a 
contractului 
Au fost 
impartiti 
elevii in 3 
grupe, 
activitatile 
remediale se 
vor desfasura 
dupa un orar 
stabili 
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pentru a da posibilitatea elevilor să 
beneficieze de învățarea cu ajutorul 
softurilor educaționale. 

 

 Punți între sat și 
oraș 

Această activitate constă în realizarea unor 
punţi de legătură între nevoile educaţionale, 
resursele şi dispoziţiile intelectuale ale 
copiilor din cele două medii școlare urban-
rural şi perspectivele de dezvoltare 
economică a societăţii. Schimbul de 
experiență se va organiza  cu școli din 
mediul urban având drept scop înlăturarea 
barierelor de comunicare, a stereotipurilor și 
prejudecăților cu privire la egalitatea de 
șanse. Se vor organiza vizite în școlile din 
municipiul Botoșani prilej cu care se vor 
derula activități reacreative,out-door, 
întreceri sportive, ateliere de creație.Vizitele 
vor fi urmate de realizarea unor jurnale care 
să surprindă momentele importante ale 
activității 

o dată pe 
semestru al 
anului scolar/6 
vizite 
Grădinaru 
Vranciu Crstina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

elevii din grupul 
tinta, 4 părinți ai 
elevilor din grupul 
tintă, cadre 
didactice 
-autocar transport, 
masă, albume foto, 
jurnalul excursiei, 
portofolii cu 
activitati out-door 
 

Activitatea va 
fi de 2 ori in 
vacantele 
dintr-un an 
școlar 
deoarece a 
fost 
schimbata 
structura 
anului școlar 

 Vacanță cu folos ca 
să cresc frumos! 

activitatea își propune stimularea participării 
în mod voluntar a elevilor din grupul țintă în 
cadrul activitățiilor recreativ –instructive, 
urmărindu-se valorificarea potențialului 
individual și de grup a acestora și 
posibilitatea organizării unor alternative 
reale de petrecere a timpului liber.Se are în 
vedere desfășurarea unor activități care să 
dezvolte  imaginația și creativitatea, 
relaționarea între elevi.Școala de Vară oferă 
elevilor oportunitatea de a lua contact într-o 

luna iulie-august 
(3 ani proiect, o 
dată pe an timp 
de 2 săptămâni 
Grădinaru 
Vranciu Crstina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

-elevii, comunitatea 
locală, părinți, 
cadre didactice 
voluntare, 
manageri școlari. 
laptop, imprimantă, 
creioane colorate, , 
hârtie creponată, 
hartie colorata, 
lipici, capsator, 
cariocă, acuarele, 

Se desfățoară 
conform 
graficului, 
fără 
voluntariat 
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formă activă și antrenantă cu un alt sistem 
de formare și dezvoltare.Activitățile și 
atelierele de lucru vor avea în vedere 
petrecerea cât mai mult timp în aer liber. 

foarfece, panouri 
din plută, plicuri, 
perforatoare, cărți 
de literatură 
(editura Litera), 
mingi, cretă 
colorată 

2 ACTIVITĂȚI DE COMPENSARE 
  Vino la școală, noi te 

ajutăm 
In cadrul acestei activități vor avea loc 
campanii de indentificare a copiilor care au 
părăsit școala, de monitorizare a  elevilor 
identificați în risc de abandon de promovare 
a școlii prin diverse activități extrașcolare, de 
derulare a unor acțiuni  de consiliere și 
orientare a elevilor și părinților pentru 
conștientizarea importanței  parcurgerii 
ciclului gimnazial și continuarea cu ciclul 
inferior al liceului pentru a putea beneficia 
de o integrare mai bună pe piața muncii. 
Elevii care au părăsit timpuriu sistemul de 
învățământ, vor avea acces la o serie de 
sesiuni de îndrumare și consiliere 
profesională pentru  a fi încurajați să revină 
la școală 

2 saptamani la 
inceputul fiecarui 
an scolar 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 
Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 
Leizeriuc Gabriela 

-10 elevi din 
învățământul 
secundar inferior, 
cadre didactice, 
părinți, 
reprezentanți ai 
comunității școlare, 
psiholog școlar  
- laptop, 
videoproiector, 
imprimantă, 
chestionare, fișe de 
observare, planuri 
de intervenție, coli 
xerox  
 

 

3. Digitalizarea procesului educațional 
  Știința, încotro!? prin această activitate ne propunem dotarea  

a 2 săli de clasă de gimnaziu,din cele 
existente în cadrul liceului, cu clase 
inteligente pentru procesul de predare-
învățare-evaluare.Competenta digitala este 
una dintre cele opt competente cheie și este 

3 luni, în fiecare 
an de proiect 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 

-profesor de 
matematică, 
responsabilul de 
proiect, echipa de 
proiect 
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esențială pentru educație, concretizându-se 
în utilizarea cu încredere și în mod critic a 
întregii game de tehnologii ale informației și 
comunicațiilor pentru informare, 
comunicare și soluționare a problemelor în 
toate domeniile vieții. Dacă pentru unii 
dintre noi, ni se pare simplu , unii elevi nu au 
nici telefon mobil personal. Elevii vor fi 
ajutați și vor participa la demonstrații 
digitale, vor realiza singuri diferite sarcini. 
Competenţa digitală îi va ajuta pe elevi  să-și 
dezvolte și să stăpânească şi alte 
competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, 
competenţele lingvistice sau cele de bază în 
matematică şi ştiinţe . Deoarece, Comisia 
Europeană are in vedere ca fiecare professor 
să dețină propriul card DigCompEdu  , 
profesorii și elevii vor fi implicați în activități 
de  predare – învățare – evaluare, 
proiectarea resurselor pentru instruirea 
online, adaptarea resurselor pentru 
învățarea online, utilizarea resurselor 
digitale pentru evaluarea formativă, 
sumativă și feedback 

Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 
Contabil Doinița  

Pentru atingerea 
obiectivelor se vor 
folosi mijloace 
tehnice moderne, 
care vor fi 
achiziționate în 
cadrul proiectului 
cum ar fi:  25 
tablete grafice, 10 
soft-urilor 
educationale,2  
table interactive,6 
laptopuri Surface 
go,2  imprimată 
multifuncțională 
color, pachet Clasa 
viitorului, 
 

2.Vino în lumea 
virtuală! 

Activitatea presupune înființarea unui club 
al elevilor ,la cere vor participa optional și se 
vor desfățura activități integrate și 
interdisciplinare cu toate disciplinele din 
programa școlară.Elevii vor urma un 
program de învățare personalizat și bogat în 
experiențe de învățare. Ședințele de 

6 ore/lună, grupe 
de câte 20-22 
elevi 
Grădinaru 
Vranciu Cristina 
Ciubotaru 
Anișoara 

-cadre didactice 
voluntare de toate 
specializarile din 
programa școlară 
pentru gimnaziu 
-cele doua săli 
digitalizate și 

Fără 
voluntariat, 
atât timp cat 
pot fi platite 
pentru 
activitate 
cadrele 
didactice 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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pregătire la informatică au la bază atât 
programa școlară cât și o extensie a 
acesteia, pentru a oferi membrilor informații 
utile pentru viitorul lor. Calculatorul este un 
mijloc tot mai folosit în procesul didactic 
atât pentru lecţii întregi cât şi pentru diferite 
momente din acestea. Este un instrument 
absolut necesar care valorifică capacitatea 
de muncă şi creativitatea elevilor şi 
profesorilor, reducând în acelaşi timp 
volumul de muncă. Educaţia este gândită 
astăzi în raport cu noile posibilităţi tehnice 
pe de o parte şi în funcţie şi de cerinţele 
societăţii actuale. Printre temele abordate: 
Informatica și meseria mea din viitor;Pot 
face prezentări în fața unui public;Rolul 
mediului digital în viața de zi cu zi;Știu ce pot 
deveni când voi fi mare;Liceul și 
specializarea mea. Pregătirea în grupe 
restrânse ne asigură că membrii pot aplica 
fără dificultăți cele învățate și în cadrul 
organizat de la clasă. Elevii vor fi încurajați 
să iasă la tablă, să comunice, să colaboreze, 
să fie deschiși, să întrebe, să se exprime 
curajos. 

Costică Simona 
Gania Cătălina 
Culidiuc Irina 

materialele 
necesare 

 

 

 Intocmit, prof. Costică Simona Maria  director, 

 Prof. Cristina Grădinaru Vranciu 


