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 Obiectivul general al proiectului este reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate pentru 270 de preșcolari și elevi
cu părinții plecați la muncă în străinătate, cu vârste
cuprinse între 3-16 ani, din 3 școli din județul Neamț.

 Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este dezvoltarea și Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este dezvoltarea și
furnizarea de servicii și măsuri integrate constând din programe de
suport educațional, consiliere și îndrumare, ateliere pentru
dobândirea de competențe TIC, tabere școlare, ajutor financiar pentru
un număr de 270 copii/elevi, înscriși la Colegiul Național Ștefan cel
Mare Tg. Neamț, Școala Gimnazială nr. 1 comuna Răucești, Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Tg. Neamț în vederea
stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de
părăsire timpurie a școlii.
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 Instrumentele TIC au facilitat continuarea desfășurării
activității didactice online, în perioada suspendării cursurilor,
însă o parte din activitatea didactică față-în-față, cu care erau
obișnuiți si elevii ți profesorii, nu se poate face online, având
astfel un impact negativ asupra învățării temeinice.

 Există unele aspecte ale activității didactice care nu pot fi
realizate la fel de eficient în sistem online: comunicarearealizate la fel de eficient în sistem online: comunicarea
autentică și relaționarea umană, monitorizarea ritmului
învățării, sprijinul personalizat pentru elevii cu nevoi speciale
de învățare.

 Activitatea online are și unele dezavantaje în ceea ce privește
relaționarea cadru didactic – elev.



 Recuperarea materiei se poate realiza prin organizarea unui
program de remediere, având ca obiectiv schimbarea atitudinii
elevilor față de învățare.

 Educația remedială făcută în mod constant și susținut are, de
obicei, impact pozitiv asupra nivelului de pregătire al copiilorobicei, impact pozitiv asupra nivelului de pregătire al copiilor
și este binevenită în contextul derulării școlii online în perioada
anterioră.
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Activitățile educaționale desfășurate în cadrul proiectului sunt  
complementare programului școlar obligatoriu și oferă: 

Învățare formală 
și nonformală 

Învățare 
remedială și 
accelerare a 

Derularea 
activităților în 

grupe de 

se adresează atât 
elevilor din 

învățământul 
preșcolar și și nonformală 

pentru 
consolidarea 

competențelor

accelerare a 
învățării prin 

activități 
educative

activităților în 
grupe de 

maximum 15 
elevi, constituite 

pe nivele de 
vârstă și profile

preșcolar și 
primar, cât și 
elevilor din 

învățământul 
gimnazial și 

liceal
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Asigurarea de 
consiliere pentru 

recuperarea 
decalajelor în 

învăţare

Activităţi care vizează
dezvoltarea atitudinii 
active şi implicarea 

elevului

Activități de învățare 
interactive

Activitați pentru 
dezvoltarea 

aptitudinilor elevilor

Atingerea 
obiectivului 
se  realizează

prin:

Activităţi de învățare 
pe diferite domenii 

de competență

Gama variată de 
instrumente de lucru
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