
 

 
Municipiul Sebeș 

Proiect ”Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 

 

SUSTENABILITATE PROIECT 

„Parteneriat pentru acces egal la educație”, cod 107777 

 

 Sustenabilitatea proiectului s-a desfășurat în perioada septembrie 2021 – iunie 2022 și a fost 

asigurată de către Municipiul Sebeș împreună cu Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș. 

Activitățile proiectului privind îmbunătățirea participării și performanțelor școlare, atragerea și 

menținerea copiilor în procesul educațional s-au desfășurat și  pe perioada de sustenabilitate.  

În  acest sens, în cadrul activității A 1 - Servicii și programe educaționale destinate prevenirii și 

reducerii părăsirii timpurii a școlii, Subactivitatea 1.1 Programul „Grădinița prietenoasă” s-au desfășurat 

activități de recrutare, menținere, monitorizare și evaluare a beneficiarilor din grupul țintă. Au avut loc 

activități de supraveghere şi îndrumare a copiilor în vederea integrării acestora în colectivitate, prevenirea 

reducerii părăsirii sistemului educaţional; acomodarea și integrarea copiilor în colectivitate; dezvoltarea 

interesului pentru joc şi stimularea exprimării libere a opiniei care contribuie la educarea spiritului de 

echipă; realizarea de compoziţii plastice în vederea relaxării; dezvoltarea limbajului. Numărul de copii 

participanți în perioada de sustenabilitate la Programul „Grădinița prietenoasă”– 14 copii, din care noi 

inscriși în perioada de referință – 14 copii.  

În cadrul subactivității 1.2 Subactivitatea 1.2 Programul “Școală după Școală” s-au desfășurat 

activități de sprjinire a elevilor cu dificultăți de învățare în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor de lucru, 

fixarea și aprofundarea noțiunilor învățate la clasă, realizarea de compoziții artistice în vederea relaxării, 

dezvoltarea limbajului prin formularea de întrebări și răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical, 

dezvoltarea interesului pentru respectarea regulilor de igienă și distanțare fizică în vederea protecției 

personale și a celor din jur, aprofundarea și fixarea modului de ralaționare cu colegii, întrajutorarea și 

prietenia; activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță, activități de încurajare a lecturii 

independente; activități practic aplicative pe diferite domenii, activități care vizează dezvoltarea atitudinii 

active și implicarea elevului. Numărul de copii participanți la în perioada de sustenabilitate la Programul 

“Școală după Școală” – 61 copii, din care noi înscriși în perioada de referință – 19 copii. 

În perioada de sustenabilitate a proiectului, activitatea de informare și promovare a continuat prin 

menținerea și actualizarea informațiilor în mediul on-line prin intermediul paginii oficiale a Municipiului 

Sebeș. 

 

Responsabil sustenabilitate: Municipiul Sebeș 

Instituție de învățământ asociată: Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Sebeș  


