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Capitol 1. INTRODUCERE  
DE CE UN GHID DE BUNE PRACTICI? 

 
Am scris acest ghid de bune practici intitulat „Călătorie prin Centrele de Educație Integrată pentru 

grupuri vulnerabile” pentru a demonstra prin filosofia, activitățile și rezultatele proiectului la nivelul 

beneficiarilor că SE POATE să existe soluții viabile la firul ierbii prin care să se reducă absentesimul 

și abandonul școlar. De-a lungul paginilor ghidului pe lângă informații de specialitate, statistici 

îngrijorătoare, sugestii și recomandări practice pentru prezent și viitor ne-am dorit împărtășirea 

experiențelor autentice și asumate în acest proiect de oamenii care au trăit proiectul. 

Iar fiorul care să ne determine să fim învingători în ceea ce facem cu referire la problematica 

părăsirii timpurii a școlii este ATITUDINEA, pe care ne-am propus s-o transmitem la pachet cu 

serviciile integrate livrate prin CEI. 

Menționăm că la acest ghid o contribuție deosebită revine tuturor actorilor centrelor, fie personal 

specializat, fie beneficiari implicați în activitățile desfășurate care ne-au prezentat propriile practici 

și acțiuni inovative. În derularea proiectului, experiențele trăite alături de acești copii și tineri, cadre 

didactice și părinți, alți reprezentanți au conturat un bagaj de amintiri ce nu se pot șterge.
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Capitol 2. ÎNTOARCEREA LA EDUCAȚIE 
PROGRAME DE TIP A DOUA ȘANSĂ (ADȘ) ȘI ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ (ȘDȘ) ÎN 
CONTEXT EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 
 

Fenomene cunoscute ca provocări contemporane stringente, deopotrivă individuale și sociale, 

abandonul școlar, părăsirea timpurie a școlii reprezintă priorități de acțiune pentru politicile tuturor 

statelor europene. Costurile sociale ale acestor fenomene, dar și dramele individuale asociate impun 

convertirea urgentă a acestor manifestări în strategii de acțiune și intervenție.

Potrivit estimărilor Institutului de Statistică al UNESCO, în anul 2010, la nivel global, 61 de 

milioane de copii de vârsta învăţământului primar şi 71 de milioane de copii de gimnaziu nu 

mergeau la şcoală. În Romania, conform statisticilor oficiale, în anul şcolar 2009/2010 aproximativ 

1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au 

abandonat şcoala. Adăugând la aceasta procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala,

3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial, avem un număr total de peste 44 

mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului 

gimnazial aflați în afara sistemului de educaţie la acel moment.1

Contextul economic defavorabil al ultimilor ani a dus la creșterea îngrijorătoare a acestor cifre, care 

ridică semne de întrebare cu privire la impactul politicilor promovate pentru acest grup ţintă. Un 

studiu extins, realizat în România, în anul 2011 de către Institutul de Științe ale Educației oferă un alt 

tablou amplu de semnificații ale abandonului școlar în care sărăcia și factorii de natură socio-

economică au un rol central.2 O imagine completă asupra acestui fenomen este însă departe de a fi 

posibilă pentru că ea trebuie să cuprindă şi alte dimensiuni ale abandonului, respectiv părăsirii 

timpurii a școlii: pe cei care nu au ajuns să frecventeze niciodată şcoala, pe cei care „scapă” din

1 Institutul Național de Statistică, 2011
2 http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf,
Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial, Unicef România, Institutul de 
Științe ale Educației, 2012
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statisticile oficiale datorită unor disfuncţionalităţi metodologice, dar şi pe cei care nu mai 

frecventează şcoala de mai mulţi ani. Cercetările realizate în comunități cu risc de abandon școlar în 

perioada în 2011 din Proiectul Extinderea sistemului ZEP („zone prioritare de educație”) în şcoli 

care se confruntă cu fenomenul de absenteism şi abandon şcolar au furnizat răspunsuri relevante 

pentru factorii determinanți ai abandonului școlar în Romania.3 Astfel, factorii cei mai frecvenți care  

afectează evoluţia şcolară a elevilor, putând genera riscul de abandon, sunt cei de factură socio-

economică. Primul factor de acest tip este situaţia veniturilor la limita subzistenţei ale familiilor 

elevilor (69,2%). Pe locul imediat următor se află nivelul redus de educaţie al părinţilor, acesta 

totalizând două treimi (66,6%) dintre răspunsurile indicate. Un alt factor care generează riscul de 

abandon este cel al lipsei condiţiilor minimale de studiu acasă, acesta întrunind puţin peste un sfert 

dintre cazuri (26%). Situaţia de şomaj a unuia sau a ambilor părinţi este, de asemenea, percepută ca 

având un anumit rol în generarea riscului de abandon şcolar, frecvenţa sa de apariţie fiind de 11,6%.

Absenteismul este probabil cea mai vizibilă formă a riscului de abandon școlar, comparativ cu alţi 

factori şcolari ceva mai subtili şi mai dificil de asociat în mod direct cu eşecul şcolar. Când un copil 

începe să absenteze în mod repetat de la şcoală, acest semnal de alarmă devine important din 

perspectiva abandonului şcolar. Este momentul în care şcoala, societatea civilă și întreaga 

comunitate ar trebui să intervină prin acțiuni și servicii specifice de intervenţie adaptate cauzelor, 

motivelor pentru care acel copil absentează în mod repetat. 

De-a lungul ultimilor 10 ani, rata abandonului şcolar în România a înregistrat anumite fluctuaţii: în

anul 2004 se situția la 22,9%, după care în 2008 a scăzut la 15,9 %, urmând ca apoi să crească la 

16,6 % în 2009. La nivelul anului 2009, dintr-un efectiv de 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, 

România se clasa pe locul 6 în topul ţărilor cu rata cea mai mare de abandon şcolar (16,6%), cu două 

poziţii înaintea Bulgariei (14,7%), dar cu mult după Malta, Portugalia şi Spania, ţări care înregistrau 

o rată a abandonului şcolar de peste 30%.4

3 http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf,
Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în învăţământul primar şi gimnazial, Unicef România, Institutul de 
Științe ale Educației, 2012 
4 http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf, Commision staff working paper Reducing early school leaving, 
Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving 
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Toate studiile arată că sărăcia pare a fi principala cauză a fenomenului de abandon școlar. Costurile 

legate de educarea copiilor (rechizitele şcolare, îmbrăcămintea, hrana etc.) sunt foarte greu de 

susținut de familiile nevoiaşe. Acest fapt îi „împinge” pe unii elevi să renunţe la şcoală înainte de 

finalizarea unui ciclu de învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o specializare. Mulți 

copii și tineri renunţă timpuriu la şcoală şi intră pe piaţa muncii5 pentru a aduce venituri 

suplimentare familiei. Nu de puține ori, chiar părinții acestora sunt cei care îi trimit pe copii să 

muncească şi să contribuie la veniturile familiei. 

Starea de sănătate precară a copilului sau a membrilor familiei sunt deseori corelate cu abandonul 

școlar. La fel, dezorganizarea familiei constituie o condiție frecventă a părăsirii timpurii a școlii de 

către copii. Familiile dezorganizate vulnerabilizează potențialul educațional al copiilor, iar modelul 

oferit de părinți se va replica în viitoarea viață de adult a celor mici, modelul educațional al 

părinților fiind un alt determinant al lipsei de interes față de continuarea studiilor. Alcoolismul și 

violența domestică sunt factori care, conform opiniilor specialiştilor preced în numeroase cazuri 

abandonul şcolar.  Cel mai adesea, elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care 

părinţii la rândul lor nu au prețuit școala. De regulă, aceşti părinţi nu se implică în educaţia copiilor 

şi nici nu sunt conştienţi de riscul la care își expun copiii prin faptul că-i privează de școală. De 

asemenea, familiile în care există fraţi/surori mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să 

reproducă modelul şi în ce priveşte fraţii/surorile mai mici.6

Recomandările Consiliului UE făcute statelor membre pentru elaborarea politicilor naţionale în 

domeniul educaţiei au urmărit ca până în 2020, să se atingă dezideratul de 10% pentru rata 

abandonului şcolar.7 Acestea sunt legate de studierea aprofundată a fenomenului în funcție de 

specificul națiunilor respective și de realizarea intervențiilor potrivite. Astfel, statele membre ar 

trebui să: „identifice factorii principali care duc la părăsirea timpurie a şcolii şi să monitorizeze 

caracteristicile fenomenului abandonului școlar la nivel naţional, regional şi local pentru a servi 

drept fundamentare pentru noi politici publice, să se asigure că strategiile includ măsuri pentru 

5 Voicu, B., (coord.) (2010), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, Vanemonde, Bucureşti
6 http://www.fundatia.ro/sites/default/files/Parte%20de%20Carte-Raport%20de%20Cercetare.pdf , Studiu diagnostic privind situaţia 
abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural. Raport de cercetare. Sinteză. Bucureşti, 2011 
7 http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf, Council recommendation on policies to reduce early school 
leaving, 2011/2012
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grupurile aflate în situaţie de risc major în ceea ce priveşte abandonul şcolar, ca de exemplu: copii 

dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic, emigranţi, copii romi sau cu nevoi speciale de 

educație.”8

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, prin art. 52 își propune să asigure cadrul pentru 

exercitarea dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. Instituțiile abilitate în 

domeniul educației trebuie să întreprindă măsuri necesare pentru: 

• facilitarea accesului la educația preșcolară și asigurarea învățământului general 

obligatoriu și gratuit pentru toți copiii; 

• dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii 

violenței în familie; 

• organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele 

programei școlare naționale, pentru a nu intra prematur pe piața muncii; 

• organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școala, în 

vederea reintegrarii lor în sistemul național de învățământ; 

• respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului 

acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică; 

• prevenirea abandonului școlar din motive economice, prin măsuri active de acordare a 

unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport etc. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP), 

defineşte fenomenul abandonului școlar astfel: „se află în situaţie de abandon şcolar elevul care nu 

frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi 

ani vârsta clasei respective”. Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot 

completa educaţia de bază, prin parcurgerea unor programe de tip „A doua şansă” (ADȘ), conform 

unor metodologii specifice. Sistemul de învățământ din România oferă cadrul necesar adaptării la

școlaritate și integrării tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de vulnerabilitățile lor individuale, 

economice sau sociale, prin respectarea principiului echității și egalității de șanse, accesului la 

educație fără discriminare.

8 http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf, Council recommendation on policies to reduce early school 
leaving, 2011/2012 



8

Programul „A doua șansă” (ADȘ) propune rezolvarea unei probleme des întâlnite în comunitățile 

defavorizate, caracterizate prin existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală 

de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet sau deloc la propria lor educaţie, la nivelul 

învăţământului obligatoriu. În acest context, programul ADȘ oferă posibilitatea continuării şi 

finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale.

Reintegrarea copiilor și tinerilor prin programe de tip ADȘ reprezintă o provocare pentru orice 

specialist care lucrează în domeniu. Copiii și tinerii care au abandonat școala sau nu au fost niciodată 

înscriși la școală, nu au asimilat cunoștințele sau nu au demonstrat competențele specifice vârstei la 

vremea lor au nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu statutul și responsabilitățile de elev. 

Motivația participării în mod constant la activitățile programului ADȘ depinde în mare măsură de 

atractivitatea organizării cursurilor astfel încât elevii „mai mari sau mai mici” să aibă încredere în 

propria dezvoltare a abilităților cognitive și non-cognitive, sentimentul de autoeficiență (lb. engleză 

self-efficacy), în recuperarea rămânerilor în urmă la învățătură.

Programul ADȘ este structurat pe două niveluri: ADȘ pentru învățământul primar și ADȘ pentru 

învățământul secundar inferior plus o componentă de pregătire profesională. Primul nivel constă în 

acordarea suportului pentru copii, tineri și adulți în vederea recuperării competențelor specifice 

învăţământului primar. Participarea la învățământul primar este deschisă tuturor celor care nu au 

finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare 

corespunzătoare clasei. Al doilea nivel propune sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care 

nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să-şi poată completa şi finaliza educaţia 

de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări 

profesionale într-un anumit domeniu.

GRUP 
ȚINTĂ

ADȘ

Învățământ primar
Persoane care au depăşit cu 4 ani 
vârsta de şcolarizare pentru 
învăţământul primar şi care nu 
au parcurs nici o clasă primară, 
au abandonat pe parcurs, 
depăşind vârsta necesară pentru 
înscrierea în învăţământul de 
masă.

Învățământ secundar inferior 
Persoane care au abandonat pe 
parcurs, depăşind vârsta necesară 
pentru înscrierea în învăţământul 
gimnazial, cursuri de zi.
Persoane care au peste 14 ani, au 
absolvit învăţământul primar sau au 
parcurs o parte din clasele 
corespunzătoare învăţământului 
gimnazial.
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Caracteristicile programului ADȘ se prezintă astfel: 

• Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în program.

• Are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare se poate reduce în funcţie de 

competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atât în domeniul educaţiei 

de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

• Este organizat în module care permit planificarea orarului, în funcţie de nevoile 

cursanţilor: în cursul săptămânii, în fiecare zi (dimineața, după amiază sau seara),

intensiv, la sfârșit de săptămână, sau comasat în timpul vacanţelor şcolare.

• Pentru a organiza o clasă pentru ciclul primar, numărul minim este de 12 elevi, dar nu 

mai mult de 20 elevi. O clasă pentru învăţământul secundar inferior are un număr minim 

de 8 elevi şi un număr maxim de 15 elevi. Situaţiile excepţionale care nu se încadrează 

acestor prevederi se aprobă de către Inspectoratele Şcolare Judeţene.

• Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan.

• Absolvenţii programului ADȘ au dreptul la continuarea studiilor.

În funcție de consultările cu elevii, decizia privind organizarea și durata programului sau a cursurilor 

aparțin fiecărei școli. Învățământul primar durează în medie 2 ani pentru un cursant care nu a 

frecventat nici un an din ciclul primar. Durata de școlarizare standard pentru participanții la 

învățământul secundar inferior este de 4 ani, perioadă care se poate micşora sau se poate mări, în 

funcţie de achiziţiile, competenţele fiecărui elev. Pentru frecventarea cursurilor este importantă 

înscrierea în programele ADȘ. Înscrierea se face la începutul fiecărui an şcolar sau în unele cazuri, 

chiar la începutul fiecărui semestru şcolar, în unitățile de învățământ care organizează programul 

ADȘ, pe baza dosarelor de înscriere. 

Disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale bazate pe curriculum-ul 

specific. Conţinuturile lecţiilor sunt centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă, au 

aplicabilitate practică imediată, se folosesc exemple variate din viaţa de zi cu zi şi situaţii din 

realitatea și universul participanților. Modalităţile de lucru aduc cele mai noi metode și tehnici în 

ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi învăţarea activ-participativă. Participanții, în număr de minim 8 

și maxim 15, într-o clasă sunt încurajaţi să comunice atât între ei, cât şi cu profesorii. Activităţile 

propuse urmăresc: dezvoltarea personală, incluziunea socială, formarea pentru învăţarea pe parcursul 
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întregii vieţi (lifelong learning), formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie care să-i confere 

copilului, tânărului, adultului aceleaşi oportunități educaționale de evoluţie ulterioară ca şi 

absolventului de învăţământ obligatoriu. Predarea-învățarea-evaluarea tuturor disciplinelor cuprinse 

în curriculum-ul ADȘ se bazează pe resurse educaţionale special elaborate.

De menționat este și faptul că cei mai mulţi dintre participanții ADS provin din medii vulnerabile, 

iar unii dintre ei se confruntă cu mari dificultăţi de ordin personal sau familial. Componenta de 

orientare și consiliere reprezintă o prioritate în cadrul programului. Cadrele didactice care lucrează în 

programul ADȘ beneficiază de cursuri de formare și dezvoltare profesională, în vederea dobândirii 

atât a noilor tehnici de predare-învățare-evaluare, cât şi a tehnicilor de consiliere şi de educaţie a 

adulţilor. În contextul menționat, activitățile derulate de echipele de implementare CEI vizează 

componente integrate care conferă motivație pentru învățare și dorință de schimbare. Atfel că 

beneficiarii ADȘ, participă în cadrul centrelor la ore de pregătire în vederea recuperării materiei, în 

conformitate cu documentele curriculare aprobate de Ministerul Educației şi susţin ulterior examene 

de absolvire a clasei pentru care s-au pregătit. Oferirea de sprijin în vederea alcătuirii dosarelor de 

înscriere la şcoală și informarea copiilor şi a familiilor cu privire la importanţa frecventării şcolii vor 

crea, cel mai probabil, un curent de opinie și acțiune pozitiv față de educație, ca motor pentru 

transformarea visului în realitate. 

Programul Școală după Școală (ȘDȘ), în conformitate cu legislația în vigoare9 a devenit oficial

prin Metodologia de organizare a Programului Şcoala după şcoală elaborată  în temeiul art. 58 alin. 

(3) şi 262 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale. Conform Art.2 (1) din Metodologíe, ȘDȘ 

este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare 

formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării 

prin activități educative, recreative și de timp liber. Cunoscut în lumea întreagă sub denumirea de 

After-school, programul de tipul ȘDȘ aduce soluții educaționale importante pe baza evidențelor 

științifice pentru alfabetizarea funcțională, dezvoltarea socială și emoțională, cât și pentru 

9 http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/OMECTS_5349_2011.pdf 
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contracararea efectelor sărăciei, violenței sau a comportamentelor cu risc (consum de alcool, 

droguri) (R. Halpern, 2003).10 Se adresează elevilor din învățământul primar și învățământul 

secundar, prin ocuparea timpului „după școală”, cu pachete de servicii care să satisfacă nevoi 

individuale sau ale comunității, într-un cadru organizat, cu resurse umane competente. 

Metodologia dezvoltată pentru programele ȘDȘ prevede, pe lângă protecția oferită copiilor în spațiul 

securizat al școlii, sprijin în efectuarea temelor, dar și oportunități de dezvoltare pentru copii, în funcție de 

talente, interese, aspirații. Tot mai mulți părinți reclamă faptul că nu pot sau nu știu să acorde suport 

propriilor copii pentru pregătirea temelor. Motivele sunt variate: locuri de muncă supraîncărcate, șomaj, 

sărăcie, analfabetism, discrepanță între nivelul de pregătire al părinților și cerințele școlii etc. 

Întotdeauna, pe baza analizei de nevoi, programul ȘDȘ este proiectat astfel încât să răspundă cu 

prioritate caracteristicilor aparținând grupurilor dezavantajate. Oferta de învățare ȘDȘ așa cum reiese 

din metodologie se focalizează pe următoarele tipuri de activități, extrem de utile pentru copiii fără 

posibilităţi materiale sau care se încadrează într-unul din grupurile vulnerabile ce pot deveni, la un 

moment dat, grupuri de abandon şcolar:

• supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor;

• remedierea rămânerilor în urmă la învățătură;

• recuperare și ameliorare pentru elevii cu dificultăți de învățare;

• dezvoltare personală: cunoaștere, intercunoaștere;

• orientare și consiliere pentru elevii cu dificultăți emoționale și  comportamentale;

• implicare în activități nonformale de tip recreativ (activități practic-aplicative pe diferite 

domenii, ca arte, științe, tehnologii, sport; drumeții/excursii/vizionări de spectacole); 

• monitorizarea proiectelor tematice și a portofoliilor;

• exersare și formare de abilități sociale (comunicare, relaționare cu ceilalți, luare de decizii);

• dezvoltarea unui stil de viață sănătos (dezvoltare de deprinderi, informare despre drepturi);

10 http://www.niost.org/pdf/afterschoolmatters/asm_2003_op_fall/asm_2003_op_fall.pdf, After school matters, Robert 
Halpern, 2003
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Printr-o organizare flexibilă a conținuturilor, adaptată nevoilor grupului țintă, cu metode și tehnici 

interactive, ȘDȘ constituie un cadru excelent pentru antrenamentul învățării și pregătirii pentru 

succes, astfel încât beneficirii să devină persoane sănătoase, autonome, responsabile și fericite. 
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Capitol 3. DIN 2001… ISTORIE și ACȚIUNE  
PROGRAMUL SALVAȚI COPIII DE REINTEGRARE ȘCOLARĂ ȘI SOCIALĂ   
 
 
„Educaţia este singurul paşaport pe care societatea îl cere. Un copil fără şcoală nu va avea acces la 

viaţa socială, cu tot ceea ce înseamnă aceasta- profesie, servicii medicale, asistenţă socială. Întocmai 

de aceea ne luptăm pentru a ajunge la cât mai mulţi copii care au nevoie de sprijin pentru a merge la 

şcoală”, spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România, subliniind

importanța capitală a educației pentru reușita școlară și socială.

Organizația Salvați Copiii, împreună cu partenerii săi au demarat derularea de proiecte educaționale 

în sprijinul copiilor provenind din categoriile cele mai defavorizate încă din anul 1998. Proiectele

sub egida unei misiuni pe cât de generoase, pe atât de responsabile, au vizat:

• integrarea/reintegrarea școlară a copiilor care fie nu au frecventat deloc, fie au abandonat 

școala și care au depășit vârsta legală pentru frecventarea învățământului de zi, prin programe 

de tip ADȘ;

• încrierea și suținerea materială pentru frecventarea grădinițelor a copiilor de vârstă preșcolară 

din comunități defavorizate;

• prevenirea absentesimului și abandonului școlar pentru copiii în risc de abandon școlar prin 

programe de tip ȘDȘ

Programul de reintegrare socială şi şcolară a început în anul 2001, cu sprijinul sectorului privat prin 

Festivalul Brazilor de Crăciun, eveniment annual de stranger de fonduri. Peste 12.000 de copii au 

beneficiat de integrare în sistemul educativ (ADȘ) şi de suport educaţional, social şi juridic pentru a 

nu abandona şcoala (ȘDȘ). În fiecare an, astfel de evenimente contribuie semnificativ la susţinerea 

sistemului educaţional din România prin strângere de fonduri pentru  copiii  care provin din medii 

sociale vulnerabile. Ca un semn de apreciere a eforturilor susţinute pe care Salvaţi Copiii le-a făcut 

pentru reintegrarea şcolară a copiilor din comunităţi defavorizate, în anul 2010, Fondul Social 

European a aprobat un proiect care susține extinderea programului educaţional.
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Reintegrarea școlară a copiilor și prevenirea abandonului școlar sunt obiective majore pentru Salvați 

Copiii. Până în prezent, aproximativ 35.000 de copii au fost incluşi în programe educative şi de 

asistenţă socială. Astfel, Salvați Copiii a dezvoltat programe multianuale de facilitare a accesului la 

educaţie școlară prin implementarea de servicii educaționale și sociale. 16.700 de copii au fost 

înscriși în programele ADȘ și ȘDȘ, iar 13.000 de părinți au fost sprijiniți material, social, juridic și 

psihologic.

Pornind de la necesitatea oferirii de suport copiilor exploataţi prin muncă care au depăşit vârsta 

şcolară maximă de integrare în învăţământul de masă şi copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar, 

Salvaţi Copiii România derulează din anul 2001 programe de reintegrare socială şi şcolară a copiilor 

din comunităţi defavorizate.

Salvaţi Copiii România a dezvoltat programe de includere preşcolară şi şcolară încă din anul 1998.

Obiectivul major este corectarea abanonului şcolar şi reducerea absenteismului prin dezvoltarea de 

servicii complexe, sociale şi educaţionale, pentru copiii din grupuri defavorizate şi pentru familiile 

acestora. Pentru copiii care au abandonat şcoala sau neşcolarizaţi care au depăşit vârsta de 

frecventare a învăţământului de zi s-au organizat cursuri de spriijin în vederea reintegrării şcolare 

prin programul ADȘ sau prin programe cu frecvenţă redusă. 

Centrele Educaţionale Integrate Salvaţi Copiii aparțin turului de forță și energie pentru 

implementarea viziunii de reintegrare școlară și socială. Acestea au ca scop oferirea de servicii 

educaţionale şi de asistenţă socială, juridică şi psihologică, în vederea (re)integrării şcolare sau a 

prevenirii abandonului şcolar în rândul copiilor din medii defavorizate. În aceste 17 centre de zi 

înființate în școlile partenere, copiii participă la activități de tip ȘDȘ: sprijin pentru pregătire 

suplimentară și a temelor, participare la activităţi extracurriculare, asistență socială, psihologică şi 

juridică. În funcție de nevoile identificate, copiii şi familiile au beneficiat de: 

• facilitarea accesului la serviciile medicale (înscrierea la medici de familie, consultaţii 

medicale, achiziţionarea de reţete);

• oferirea de suport nutriţional pe toată perioada frecventării cursurilor;

• oferirea de manuale şi rechizite şcolare;
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• oferirea de suport material constând în alimente, îmbrăcăminte şi produse igienice;

• organizarea întâlnirilor de informare cu părinții referitoare la importanţa educaţiei şi la 

parcursul şcolar al copiilor.

Programele educaționale, dezvoltate inițial în trei orașe- București, Craiova și Iași în anul 2001, au 

fost extinse și, în prezent, există 2 centre în București și 15 în țară.

 



16

Capitol 4. ÎMPREUNĂ CU ÎNCREDERE 
IMPORTANȚA SERVICIILOR INTEGRATE ȘCOLARE ȘI SOCIALE  
 

Reintegrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala constituie, în 

continuare, obiectul eforturilor strategice naționale și europene prin numeroase linii de finanțare și 

proiecte aferente pe axa dezvoltării incluziunii socio-educaționale. Educația este stâns legată de 

integrarea socio-profesională a unui individ. Programele de tipul „A doua șansă” vin în întâmpinarea 

unei nevoi pregnante a societății: educarea și reintegrarea grupurilor vulnerabile. Politicile 

educaționale ale ultimilor ani includ strategii remediale care fac tot mai vizibile aceste programe. 

Instituțiile publice în parteneriat cu societatea civilă contribuie esențial la implementarea optimă a 

programelor ameliorative și remediale pentru persoanele care au abandonat școala sau care prezintă 

risc de părăsire timpurie a școlii.

Copiii și tinerii care au abandonat școala sau care nu au fost niciodată înscriși la școală reprezintă o 

provocare pentru orice specialist în educație. Pe de o parte, nevoia societății dictează gândirea,

construirea și implementarea programelor de educație și sociale pentru grupuri vulnerabile, în timp 

ce, pe de altă parte, situațiile de viață, acțiunile concrete „la firul ierbii” desfășurate cu beneficiarii, 

imprimă direcția, modul de organizare și de adaptare a acestor programe. 

Interventie in comunitati defavorizate

„Prin derularea activităților proiectului se urmărește creșterea accesului la educație 
pentru copiii din grupuri vulnerabile prin furnizarea unui pachet de servicii 
integrate, complementare.” (Cererea de finanțare)



16

Capitol 4. ÎMPREUNĂ CU ÎNCREDERE 
IMPORTANȚA SERVICIILOR INTEGRATE ȘCOLARE ȘI SOCIALE  
 

Reintegrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala constituie, în 

continuare, obiectul eforturilor strategice naționale și europene prin numeroase linii de finanțare și 

proiecte aferente pe axa dezvoltării incluziunii socio-educaționale. Educația este stâns legată de 

integrarea socio-profesională a unui individ. Programele de tipul „A doua șansă” vin în întâmpinarea 

unei nevoi pregnante a societății: educarea și reintegrarea grupurilor vulnerabile. Politicile 

educaționale ale ultimilor ani includ strategii remediale care fac tot mai vizibile aceste programe. 

Instituțiile publice în parteneriat cu societatea civilă contribuie esențial la implementarea optimă a 

programelor ameliorative și remediale pentru persoanele care au abandonat școala sau care prezintă 

risc de părăsire timpurie a școlii.

Copiii și tinerii care au abandonat școala sau care nu au fost niciodată înscriși la școală reprezintă o 

provocare pentru orice specialist în educație. Pe de o parte, nevoia societății dictează gândirea,

construirea și implementarea programelor de educație și sociale pentru grupuri vulnerabile, în timp 

ce, pe de altă parte, situațiile de viață, acțiunile concrete „la firul ierbii” desfășurate cu beneficiarii, 

imprimă direcția, modul de organizare și de adaptare a acestor programe. 

Interventie in comunitati defavorizate

„Prin derularea activităților proiectului se urmărește creșterea accesului la educație 
pentru copiii din grupuri vulnerabile prin furnizarea unui pachet de servicii 
integrate, complementare.” (Cererea de finanțare)

17

Rezultate ale proiectelor anterior derulate în scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii arată că nu 

este suficient să convingi beneficiarii, respectiv familiile dezavantajate, copiii și tinerii ce au 

abandonat școala, despre rolul benefic al educației sau despre avantajele pe care le vor avea prin 

finalizarea programelor de învățare oferite de școală. Experiențe ale proiectelor asemănătoare 

implementate în lume, cât și alte proiecte ale Organizației Salvați Copiii, arată că suportul real și util,

în cazul copiilor și tinerilor care doresc să se reintegreze educațional și social este imperios necesar

să se constituie într-un pachet de servicii ameliorative, armonizate, oferite constant și consecvent, 

grupului țintă pentru a facilita parcurgerea programelor educaționale și integrarea socială.

Cele 17 centre educaționale integrate au fost dezvoltate în următoarele localități: Pitești, Pitești, 

Brașov, București (două centre), Reșita, Cluj, Constanța, Mangalia, Târgoviște, Craiova, Petrila, Iași, 

Târgu Mureș, Piatra Neamț, Timișoara, Suceava, Negrești. Într-un efort comun al școlilor partenere

și al Organizației Salvați copiii, centrele CEI au fost dotate corespunzător și au oferit servicii 

integrate și complementare (de tip Școală după Școală, servicii educaționale, de diminuare a 

situațiilor de risc, de asistență socială, extracuriculare, de consiliere pentru copii și familii, etc.) 

pentru facilitarea accesului la educație a copiilor proveniți din medii defavorizate. Activitățile CEI

au confirmat importanța serviciilor integrate, școlare și sociale, în susținerea programului ADȘ.

Studii realizate de Organizația Salvați Copiii subliniază ideea că fără asigurarea unor servicii de 

suport, instruirea și educarea în școală a copiilor și tinerilor defavorizați, în cadrul programului de 

tipul  „A doua șansă” , nu poate fi încununată de succes. În cadrul programului ”A Doua Șansă” 

derulat de școlile din România, peste 15% din tinerii înscriși inițial în programul ”A doua șansă” au 

renunțat la școală pe parcursul primului an școlar. (Cercetare privind implementarea programului 

„A doua șansă”, Salvați Copiii, 2014)

Ce înseamnă servicii integrate?

Copilul, ca subiect al educației, este o entitate subiectivă și complexă, determinată de caracteristicile

biologice, sociale, culturale, condiționată de caracteristicile mediului în care trăiește și se dezvoltă. 

Faptul că un copil nu frecventează școală este determinat de cauze multiple, atât particulare cât și 
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socio-culturale, ce toate, compilate, construiesc realitatea concretă în care copilul și familia lui își 

desfășoară existența.

Comunitate defavorizată, Iași

Centrele educaționale integrate au arătat necesitatea și utilitatea intervențiilor axate pe oferirea de 

servicii directe care să abordeze fiecare plan în parte: educațional, social, emoțional, economic,

financiar, etc. al copiilor și tinerilor din grupurile dezavantajate. Sprijinul acordat acestor copii și 

tineri (copii cu risc de abandon școlar, copii ce nu frecventează școala, preșcolari care nu urmează 

gradinița, tineri implicați în programul ADȘ etc.) înseamnă a răspunde nevoilor punctuale ale 

acestora, strâns legate de activitatea școlară, pentru a spori astfel, accesul la educație. În acest 

context, fiecare centru a reprezentat un suport real pentru participanții la programul ADȘ, având un 

caracter deopotrivă remedial și preventiv. Activitatea celor 17 centre CEI a dovedit că nu este 

suficient să readuci un copil la școală, este nevoie să-l ajuți să și ramână în acel mediu printr-o

ofertă diversă de servicii! Centrele au împletit suportul educațional acordat beneficiarilor ADȘ cu 

diferite alte forme care să răspunde necesităților copiilor, tinerilor și familiilor acestora.

Abordarea holistică a copilului utilizată în cadrul acestui proiect a pornit de la identificarea cauzelor 

abandonului școlar, respectiv ale neintegrării educaționale și sociale, pentru fiecare caz în parte și a 

continuat cu abordarea centrată pe nevoile fiecărui copil și tânăr dezavantajat participant la proiect. 

Efortul cadrelor didactice din centre, cât și al coordonatorilor locali și regionali s-a orientat în prima 

fază către identificarea cazurilor eligibile pentru înscrierea în proiect prin realizarea anchetelor 

sociale, în comunitățile de proveniență. Astfel, s-au colectat informații necesare gestionării fiecărei 

situații particulare și s-au elaborat planuri de intervenție adaptate fiecărui caz de vulnerabilitate sau 

abandon școlar. 
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Pentru fiecare copil sau tânăr abordat ca o personalitate complexă, beneficiar al centrelor, s-au 

furnizat servicii complementare personalizate, în funcție de nevoile identificate în cadrul anchetelor 

sociale. Acest instrument sociologic a investigat nevoile multiple ale copiilor sau tinerilor din 

familiile, considerate vulnerabile, ce împiedică sau limitează participarea acestora la educație.

Sugestii pentru specialiști

• Asigurați-vă că ați surprins cât mai fidel caracteristicile familiei și specificul modului de 

viață al copilului, în anchetele sociale realizate cu ocazia interviurilor și observațiilor la 

domiciliul copiilor proveniți din medii vulnerabile.

• Observați mediul în care trăiește copilul sau tânărul și analizați „dincolo de cuvinte” relațiile 

dintre membrii familiei, relațiile dintre soți, responsabilitățile asumate în familie, legăturile 

emoționale în familie, existența liderului.

• Identificați condițiile de învățare (interne și externe) pe care familia le oferă copilului sau 

tânărului.

• Identificați în comunitate persoanele-resursă sau organizațiile resursă, cu influențe asupra 

familiei, din perspectiva ajutorului oferit pentru readaptarea școlară a elevului cu eșec școlar,

cât și pentru reintegrarea copilului care a părăsit prematur școala.

Considerăm că numai acțiunea simultană și consecventă a unor servicii complexe, bazate pe

satisfacerea nevoilor specifice, facilitează accesul la educație al copiilor și tinerilor din medii 

vulnerabile. Acest lucru s-a realizat, în cadrul proiectului, prin intervenții diverse:

• activități de pregătire școlară suplimentară în vederea recuperării materiei și a dezvoltării 

abilităților de bază la elevi;

„Efectuarea anchetelor sociale pentru a cunoaște mediul de viață al copiilor, pentru a 
purta discuții cu toți membrii familiei în scopul obținerii de informații este absolut 
necesară pentru identificarea de soluții educaționale optime, în concordanță cu nevoile 
reale ale copiilor. Situația materială precară, condițiile de viață improprii, precum și 
alți factori ai absenteismului și dezangajării în activitățile școlare sunt motive pentru 
care cei mai mulți dintre elevi pot renunța prematur la școală”. 

Loredana Manuela Turiceanu
coordonator local, CEI Constanța
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• cursuri de tip ȘDȘ în care beneficiarii centrelor sunt ajutați să-și efectueze temele și 

proiectele școlare, cu sprijinul unor cadre didactice calificateș;

• servicii educaționale pentru preșcolarii din comunitățile defavorizate, care nu sunt înscriși 

la grădiniță deși au vârsta corespunzătoare;

• activități extrașcolare și de timp liber;

• activități de consiliere cu părinții/tutorii copiiilor care vor beneficia de serviciile 

educaționale, ședințe cu părinții copiilor implicați în ADȘ;

• asigurarea hranei pentru beneficiarii programelor derulate în centre;

• asigurarea rechizitelor școlare;

• consiliere psihopedagogică pentru copiii, tinerii și adulții participanți la programul ADȘ;

• asistarea copiilor din programul ADȘ în procesul de reintegrare școlară;

• campanii de informare și promovare în școli, ce au avut ca rezultat aşteptat schimbarea 

atitudinii familiilor dezavantajate față de şcoală şi față de educație în general, dar și 

schimbarea atitudinii comunității față de copiii cu risc de abandon școlar sau care au 

abandonat școala și doresc să se reintegreze în sistemul de educație.

Suportul complex furnizat în cadrul centrelor a fost constituit și din servicii adaptate acordate 

personalului didactic și părinților, în scopul asigurării intervențiilor concertate asupra copiilor, 

necesare reducerii abandonului școlar și a reabilitării lor educaționale, dintre care menționăm: 

• cursuri de formare pentru cadre didactice despre metode și tehnici utile serviciilor integrate și 

aplicării unor soluții alternative învățământului remedial;

• programe de consiliere pentru părinți;

• evenimente informale pentru părinți, angajații centrelor și comunitate.

Inevitabil, parcursul educațional al beneficiarilor centrelor (elevi ADȘ, elevi aflați în situație cu risc 

de abandon școlar, beneficiari ai Programului „Școală după Școală”) a fost strâns legat de diverse 

componente ale vieții sociale: existența vestimentației, respectiv îmbrăcăminte și încălțăminte 

corespunzătoare cu care copilul să se vină la școală, asigurarea hranei, existența actelor sau a

documentelor personale, prezența situațiilor de agresivitate, violență domestică, abuz fizic, 

emoțional, sexual etc., lipsa locuinței, incapacitatea părinților de a susține familia, lipsa locurilor de 
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muncă ale părinților, absența unuia sau a ambilor părinți etc. Ignorarea acestor aspecte de viață și 

rolul lor în continuarea traiectoriei educaționale a unui elev sau tânăr din grupul țintă al proiectului, 

înseamnă eșecul întregului program pentru acel beneficiar. 

De la „Îmi place aici la Centru!” la „Am absolvit acest an școlar!”

Situațiile de viață ale copiilor și tinerilor cu eșec școlar sau care au părăsit timpuriu școala sunt 

diverse și reclamă eforturi diferite din partea grupurilor de suport.

• Sărăcia favorizează lipsa educației. Ca urmare, fără acțiuni de diminuare a efectelor sărăciei 

asupra participării școlare, nu sunt posibile acțiuni eficiente în cadrul niciunui program 

remedial sau de recuperare adresat grupurilor vulnerabile. 

Membrii familiilor din proiect au primit subvenții care au constat în produse alimentare și igienico-

sanitare în vederea acoperirii parțiale a nevoilor de hrană și de curățenie în timpul participării la 

activitățile centrului. Subvențiile au fost acordate nediscriminativ, pe baza anchetelor sociale 

realizate anterior înscrierii în proiect. În cadrul întâlnirilor desfășurate cu părinții copiilor din centre, 

aceștia au fost asigurați că subvențiile au fost primite în mod egal. De asemenea, a fost subliniată 

importanța trimiterii copiilor la școală și faptul că acordarea subvențiilor joacă rolul de a ajuta 

copilul să învețe și să frecventeze activitățile din centrul educațional integrat.

• Familia este mediul primar și cel mai important pentru dezvoltarea individului. Deseori, felul 

în care se comunică sau se acționează în familie creionează comportamentul viitorului adult. 

Prin proiect, consilierea acordată familiei a reprezentat una din dimensiunile cele mai 

importante din pachetul intervențiilor integrate, fără de care eficiența demersului ameliorativ 

nu ar fi posibilă. Modul în care specialiștii proiectului au furnizat informare și consiliere 

părinților a fost adaptat situațiilor concrete: consiliere individuală („unu la unu”), consiliere 

„Entuziasmul unui tânăr care dorește să se reîntoarcă la școală, dar care nu 
beneficiază de haine corespunzătoare anotimpului sau nu-și poate îndeplini sarcinile 
școlare din cauza inexistenței rechizitelor, va scădea proporțional cu dimensiunea 
lipsurilor sale”. 

cadru didactic, CEI București
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de grup, întâlniri cu părinții, vizite în comunitate. Refacerea și consolidarea legăturii școală-

familie-comunitate a reprezentat scopul principal al discuțiilor purtate cu părinții. 

• Relația cu școala a fost, de asemenea, o necesitate a desfășurării activităților proiectului. 

Comunicarea școală-experți ai centrelor a armonizat intervențiile ameliorative în direcția 

creșterii motivației pentru școală a copiilor.

Studii anterioare realizate de Organizația Salvați Copiii, ce vizează evaluarea derulării programelor 

remediale în școlile din România, au evidențiat lipsa suportului logistic pentru profesorii din școlile 

în care se defășoară programe ADȘ.

Prin furnizarea de cursuri de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice implicate 

în programe de tip ADȘ, în vederea oferirii de servicii integrate și soluții alternative de calitate 

pentru învățământul remedial, proiectul a sprijiit în mod extins problematica educației grupurilor 

vulnerabile. De altfel, colaborarea cu școala a fost constantă de-a lungul derulării activităților și a 

vizat permanent primirea și oferirea de feedback cu privire la situația generală de adaptare la 

cerințele educaționale și performanțele școlare ale beneficiarilor.

• Pregătirea școlară (Școală după Școală) desfășurată în centre a reprezentat un suport real 

pentru copiii cu risc de abandon sau pentru cei care au abandonat școala timpuriu. Strategiile 

de lucru s-au orientat spre acțiuni de recuperare a materiei școlare, de fixare a competențelor 

exersate la școală. Elevii au fost ajutați să-și realizeze temele sau proiectele educaționale 

astfel încât să corespundă cerințelor și exigențelor școlii. Furnizarea rechizitelor pentru copiii 

beneficiari ai centrelor educaționale s-a dovedit un avantaj important în derularea acestor 

activități. În cadrul acestui ghid vom detalia modalități concrete de lucru pentru dezvoltarea 

abilităților academice, socio-emoționale și de comportament desfășurate de către cadrele 

didactice, experți ai centrelor educaționale integrate.

„Să vin la ședința cu părinții? Nu am fost niciodată! O să cer haine de la cineva de 
pe aici ca să vin… Și ce să obțin?”

părintele unui copil cu eșec școlar
beneficiar CEI
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• Activitățile extrașcolare și de timp liber organizate în centre ajută la menținerea pe o 

perioadă cât mai îndelungată a copiilor și tinerilor în sistemul școlar. Lipsa experiențelor 

extrașcolare pozitive, a petrecerii timpului liber într-un mod plăcut și constructiv diferențiază 

copiii și tinerii proveniți din medii vulnerabile, de ceilalți care aparțin grupurilor din cadrul 

școlii, adâncindu-le și mai mult sentimentul inadaptării. Prin programele și metodologiile 

dezvoltate, specialiștii centrelor au furnizat beneficiarilor evenimente diverse și originale 

pentru petrecerea timpului liber: excursii, jocuri, zile speciale, serbări, tabere, filme, 

spectacole, vizite etc. Momentele importante ale calendarului, sărbătorile religioase precum 

și evenimentele culturale sau sociale specifice comunității au fost evidențiate prin acțiuni 

educative extrașcolare în care elevii au putut să îmbine creativitatea cu dezvoltarea 

abilităților practice și cu exprimarea personală.

• Formarea abilităților de igienă personală și exersarea unor comportamente dezirabile 

(bune maniere, deprinderi de comportament în grup/ în societate) au ajutat copiii proveniți 

din medii vulnerabile să se adapteze mai rapid grupurilor din care fac parte sau să evite 

discriminarea determinată de inadecvarea socială. Programul mizează pe faptul că abilitățile 

„Activitățile educative din cadrul centrului s-au desfășurat pe baza curriculei adaptate 
astfel încât să acopere nevoile reale de pregătire școlară ale copiilor. În funcție de 
nevoile identificate ale fiecărui copil, s-au organizat activități de pregătire școlară 
suplimentară/sprijin pedagogic: efectuarea temelor școlare, aprofundarea cunoștințelor 
dobândite, activități de stimulare a copiilor în vederea creșterii eficienței școlare, 
lecturi suplimentare, activități ludice cu scop educativ, activități destinate dezvoltării și 
îmbunătățirii competențelor digitale, activități de stimulare a limbajului și 
comunicării”.

Georgeta Șerban
cadru didactic, CEI Constanța

„Copiii care niciodată nu au citit o poveste, acum au colorat și au decupat, au 
recitat, au cântat și au dansat în fața părinților lor emoționați!”

cadru didactic
CEI București
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și competențele formate la copii, în domeniul curățeniei spațiului de viață precum și în ce 

privește igiena zilnică pot fi transferate sub formă de atitudini și în mediul de acasă, cu 

influențe pozitive remarcabile în viața familiilor și a comunității.

• Facilitarea accesului la servicii de asistență socială s-a dovedit o componentă indispensabilă 

în activitatea CEI. Specificul comunităților beneficiarilor considerate a fi vulnerabile

(predominanța populației de etnie rromă, prezența discriminărilor, lipsa educației, inexistența 

resurselor materiale) generează situații de risc sau de abuz (fizic, emoțional, sexual, neglijare, 

funcționarea extremă a unor stereotipuri de gen, cutume culturale etc.) cu impact uriaș asupra 

echilibrului copilului sau asupra integrării sale școlare și sociale. Cu ajutorul serviciilor 

specializate de asistență socială, beneficiarii centrelor dar și familiile acestora au fost 

sprijiniți în rezolvarea unor situații administrative-organizatorice ale familiei, cum ar fi: 

întocmirea documentațiilor, obținerea actelor oficiale, obținerea subvențiilor, ajutoarelor,

burselor sociale, contactarea organizațiilor non-guvernamentale care să răspundă nevoilor 

specifice etc. De asemenea, în urma efectuării anchetelor sociale, în cazul unor copii din 

grupul țintă al proiectului implicați în situații de abuz ce au solicitat intervenție imediată, 

experții centrelor au facilitat intervenția instituții ale statului, de exemplu: DGASPC, Poliția.

• Influența mediatorului școlar, în anumite comunități (de exemplu, comunitatea rromă) a

constituit un suport fundamental în activitățile proiectului. Prin interacțiunea pozitivă și 

deschisă a acestuia cu familiile din medii vulnerabile s-au identificat mai ușor copiii 

aparținând grupului țintă ce au fost integrați ca beneficiari în activitățile CEI. Trebuie 

menționat că mediatorii școlari și-au desfășurat activitatea în calitate de voluntari, nefiind 

remunerați.

„Au fost frumoase activitățile privind însușirea cunoștințelor despre nutriție și un 
stil de viață sănătos. Pornind de la dreptul referitor la nutriție și asistență medicală, 
copiii trebuie să aibă și responsabilități în ceea ce privește consumul de alimente 
sănătoase și să aplice regulile unui stil de viață sănătoase.”

cadru didactic
CEI Vaslui 
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• Sesiunile de informare cu privire la drepturile copilului desfășurate în școli au reprezentat

un efort util pentru integrarea și menținerea în școală a copiilor cu risc de abandon școlar 

proveniți din medii vulnerabile. Pe de o parte, activitățile de conștientizare privind egalitatea 

de șanse și drepturile fundamentale ale copilului au creat în școli climatul propice acceptării 

și sprijinirii integrării copiilor din grupul țintă al proiectului. Pe de altă parte, aceste acțiuni 

au generat copiilor proveniți din medii dezavantajate sentimentul egalității și 

nondiscriminării, au facilitat creșterea încrederii în sine, prin contracararea imaginii de sine 

negativă. Coordonatorii locali ai centrelor educaționale au organizat prin intermediul 

voluntarilor, sesiuni informative interactive în școlile incluzive, pe diferite nivele de vârstă și 

la diferite clase.

„Copiii înscriși în proiect au fost un real exemplu pentru restul copiilor din 
comunitate și am fost abordată de tot mai mulți părinți care vroiau să-și înscrie 
copiii la centru!”

Larisa Elena Grancea
mediator școlar, CEI Prejmer

„Am selectat un număr de 10 voluntari cu care am realizat activități de informare și 
promovare a drepturilor copiilor. Am lipit afișe prin școală și în clase. Am distribuit 
broșuri cu drepturile copilului.”

Ioan Halmaghi
coordonator local, CEI Prejmer 

„Am realizat activități prin care copiii să cunoască drepturile lor dar și 
responsabilitățile care decurg din aceste drepturi. De exemplu, copiii au dreptul la 
educație, dar au și responsabilități în ceea ce privește prezența la școală și 
îndeplinirea sarcinilor școlare. Copiii au dreptul la timp liber, dar au și 
responsabilitatea de a avea anumite sarcini acasă, prin care ajută părinții la 
întreținerea igienei locuinței sau au responsabilitate față de lucrurile lor pe care 
trebuie să le păstreze curate și ordonate. ”

Barat Sabina
coordonator local, CEI Cluj 
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Pachetul de servicii integrate este ales și configurat în funcție de specificul grupului țintă, pe baza 

rezultatelor analizei de nevoi, cât și a obiectivelor urmărite. Soluțiile centrate pe servicii integrate 

reprezintă un tot unitar, cu elemente care interacționează și se sprijină unele cu altele, cu o anumită 

logică, impusă de necesități concrete. Beneficiarii proiectului sunt avantajați pe termen lung prin 

participarea la aceste servicii integrate deoarece:

• Crește gradul de coeziune a grupului

• Stopează fluctația reprezentanților grupului țintă

• Integrează componentele programului de intervenție 

• Angajează participarea specialiștilor/ angajații centrelor

• Motivează implicarea resurselor suplimentare

• Prezintă proceduri clare pentru fiecare serviciu 

• Impune modalități de măsurare a satisfacției grupului țintă și a calității serviciilor

• Este mai ușor de monitorizat și evaluat: obiective, etape, resurse, termene, rezultate

• Relevă o importantă economie de timp

„Deși la nivel declarativ, școala, elevii afirmă sprijinul necondiționat acordat copiilor 
defavorizați și dorința de a-i integra în colective, la nivel practic am întâlnit situații în 
care, în spațiul clasei, elevii proveniți din familii sărace, sunt plasați în ultima bancă sau 
stau singuri în bancă și nu au prieteni. Din păcate, diferențele sociale și resursele 
materiale „dictează” prieteniile la școală…”

voluntar, Salvați Copiii 
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Capitol 5. CINE ESTE CEI?  
CENTRUL EDUCAȚIONAL INTEGRAT PENTRU GRUPURI VULNERABILE (CEI) 
 

Educaţia reprezintă principalul motor care poate genera bunăstare și un viitor frumos copiilor noştri. 

Cu certitudine, pentru a reduce riscul excluziunii sociale, este imperios necesar să se investească în 

educație, în funcție de nevoile grupului țintă. 

Organizația Salvaţi Copiii a implementat proiectul Centre Educaţionale Integrate (CEI), co-

finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, proiect ce ce a vizat acordarea de servicii 

integrate educaţionale şi sociale pentru copii și tineri, în 17 centre înființate și dezvoltate la nivel 

național, din 15 județe: București- 2, Argeş- 1, Braşov- 1, Caraş-Severin- 1, Cluj- 1, Constanţa- 2, 

Dâmboviţa- 1, Dolj- 1, Hunedoara- 1, Iaşi- 1, Mureş- 1, Neamţ- 1, Suceava- 1, Timiş- 1, Vaslui- 1.

Derularea activităților proiectului a avut drept țintă creșterea accesului la educație pentru copiii din 

grupuri vulnerabile prin implementarea unui pachet de servicii integrate, complementare, obiectiv 

important al Strategiei Europa 2020, cât și al Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 referitor la 

„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi statele 

membre ale Uniunii Europene”. În vederea conștientizării importanței educației de-a lungul vieții, 

copiii și părinții au beneficiat de servicii de consiliere, orientare școlară și socială. Informarea cu 

privire la drepturile copilului a fost esențială pentru a le asigura grupului țintă șanse egale de 

participare școlară.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii în

rândul copiilor/tinerilor din grupurile defavorizate (copii rromi, copii expuși riscului discriminării) și

a familiilor acestora, prin desfășurarea de operațiuni integrate, remediale/corective și de prevenire a 

părăsirii timpurii a școlii.
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Obiectivele operaționale urmărite în proiect au fost:

• sprijinirea reintegrării în sistemul educaţional a 340 de copii/tineri care au părăsit timpuriu 

şcoala, prin derularea de activităţi de tip ADȘ;

• prevenirea părăsirii timpurii a şcolii pentru 425 de elevi prin organizarea de grupe de 

tip ȘDȘ;

• asigurarea accesului la educaţie pentru 255 de copii de vârstă preşcolară din comunităţi 

defavorizate, care nu sunt înscrişi la grădiniţă, deşi au vârsta corespunzătoare;

• oferirea de servicii de informare şi consiliere socială unui număr de 340 de părinţi ai copiilor 

beneficiari cu privire la alternativele educaţionale şi importanța educaţiei;

• creşterea capacităţii profesionale a 340 de cadre didactice implicate în dezvoltarea de 

programe de tip ADȘ în oferirea de servicii integrate și soluții alternative pentru învățământ 

remedial;

• creşterea nivelului de informare cu privire la drepturile copilului pentru 3600 de elevi și 

cadre didactice.

Cum s-a înființat CEI?

Pasul 1. Echipa de management a proiectului a realizat planificarea activităților, a elaborat 

procedurile de lucru, instrumentele ce urmează să fie utilizate, precum și modalitățile de evaluare a 

progresului. 

Pasul 2. Proiectul a debutat cu selecția echipei de implementare formată din 55 de experți care au 

acționat pe plan local (câte 3 experți pentru fiecare din cele 17 centre și 4 coordonatori regionali). 

Pentru ca derularea proiectului să se desfășoare în mod unitar, a fost elaborată o metodologie de 

lucru care a stat la baza fomării inițiale. Topicile abordate la cursul de formare au făcut referire la 

viziunea, misiunea, calendarul de activități al proiectului, modalitățile de raportare, pe de o parte, iar 

pe de altă parte, la tipologia copilul abuzat, neglijat, părăsit, discriminat, orientarea și consilierea 

categoriilor dezavantajate (copii, tineri, părinți), comunicarea și relaționarea, metodologiile de 

aplicare a programelor ADȘ și ȘDȘ, legislaţia privind protecţia copilului. Înțelegerea proiectului și a 

caracteristicilor grupului țintă reprezintă un indicator de bază pentru serviciile de calitate care să 

satisfacă nevoile educaționale și sociale ale beneficiarilor. Împreună cu echipele locale de 
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implementare, ca personal angajat, echipa de voluntari Salvați Copiii s-a implicat în activitățile 

destinate copiilor și tinerilor, după ce, în prealabil a beneficiat de informații cu privire la specificul 

CEI și la activitățile proiectului. Personalul și voluntarii celor 13 filiale Salvați Copiii din țară au 

acordat suport centrelor înființate. 

Pasul 3. Grupul țintă a fost selectat în urma discuțiilor cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare 

Județene (ISJ), Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului

(DGASPC), școlilor și a deplasărilor echipelor locale de implementare în comunitățile defavorizate. 

Astfel, categoriei de beneficiari direcți ai proiectului aparțin: copii din comunități defavorizate sau în 

risc de abandon școlar, din diferite cauze, copii fără posibilități materiale, copii aflați în grija 

bunicilor sau a altor rude, copii din centrele de plasament sau copii/tineri care au abandonat școala și 

nu mai pot să se înscrie în clase de învățământ la zi. 

Pasul  4. Consultările cu partenerii locali au fost utile din perspectiva propunerilor cu privire la 

spațiile în care să se dezvolte cele 17 CEI. Date reale și acurate despre grupul țintă și familiile 

acestora, au fost obținute prin experiența profesională și motivația pentru lucrul bine a asistenților

sociali prin anchetele sociale. 

Pasul 5. După încheierea convențiilor de colaborare cu instituțiile responsabile în protecția și 

educarea copiilor (ISJ, DGASPC, școli) din localitățile unde se desfășoară proiectul s-au stabilit 

spațiile de funcționare CEI, puse la dispoziție de școli, autorități locale, ONG-ri etc, cât și rolurile 

fiecărei instituții partenere pentru oferirea de servicii integrate și complementare. Aceste spații au 

suferit transformări și acum sunt centre educaționale integrate (CEI), unde au loc activități de 

prevenire a abandonului și reintegrare în educație a celor care au părăsit deja școala. Oferirea 

serviciilor educaționale de calitate a fost condiționată de asigurarea logisticii, prin dotări cu

echipamente și consumabile pentru fiecare centru. În viitor, spațiile deja amenajate își vor evidenția 

sustenabilitatea prin folosirea pentru activitațile educative și recreative, fără a mai fi nevoie de 

implicarea altor cheltuieli.
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Pasul 6. Activitățile destinate copiilor și tinerilor au vizat mai multe componente. În primul rând 

s-a pus accentul pe creșterea accesului la educație pentru 255 de copii (15 copii/centru/17 centre) de 

vârstă preșcolară din comunități defavorizate care nu sunt înscriși la grădiniță, deși au vârsta 

corespunzătoare. Pentru această categorie de copii s-a organizat pe parcursul a două luni, grădinița 

estivală, un program special de pregătire care să-i ajute să se situeze pe poziții de egalitate cu ceilalți 

colegi, atunci când vor fi înscriși în sistemul de învățământ. A doua componentă a fost dedicată 

prevenirii părăsirii timpurii a școlii pentru 425 de elevi (25 elevi/centru/17 centre) prin organizarea 

de clase de tip ȘDȘ, în conformitate cu Metodologia de organizare a programului ȘDȘ, așa cum 

stipulează Legea Educației Naționale. Componenta remedial/corectivă s-a referit la reintegrarea 

școlară a 340 de copii/tineri (20 elevi/centru/17 centre) care au părăsit timpuriu școala. Reintegrarea 

a debutat cu deplasările membrilor echipelor locale de implementare în comunitățile defavorizate de 

pe raza județului pentru a oferi informații membrilor comunități cu privire la importanța educației, 

oportunitatea continuării studiilor și activitatea programului ADȘ.

Școală după Școală, Prejmer

De asemenea, copiii și tinerii au participat la activități de pregătire școlară în vederea recuperării 

materiei și dezvoltării abilităților de elevi, au fost înscriși la școli care derulează programul ADȘ. 

Pregătirea școlară a elevilor cu rezultate slabe la învățătură a fost realizată de către cadrele didactice 

pe parcursul vacanței de vară, când activitatea acestora se poate concentra cu predilecție spre acest 

tip de instruire. Pentru a facilita frecventarea cursurilor de pregătire în vederea susținerii examenelor 

pentru ADȘ, copiii și tinerii au primit subvenții, care au constat în alimente, rechizite și produse de 

igienă. Pentru adaptarea la programul școlar al copiilor/tinerilor care au părăsit școala a fost necesară 

aplicarea unor metode și tehnici inovatoare, atractive și  stimulative. În acest scop, 340 de cadre 

didactice (câte 20 în fiecare locație) implicate în dezvoltarea de programe de tip ADȘ au participat la 
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o sesiune de instruire de câte 2 zile pentru a dobândi competențe de relaționare cu grupurile 

vulnerabile și de a înțelege caracteristicile acestui grup și de a derula cursurile de tip ADȘ într-o

manieră interactivă. Un număr de 170 de voluntari au susținut sesiuni de informare la orele de 

dirigenție pe baza broșurilor cu drepturile copilului. 

Pasul 7. Activitățile pentru părinți au fost adresate unui număr de 340 părinți ai copiilor 

beneficiari, care au fost informați cu privire la alternativele educaționale și importanța educației.

Premisa de la care s-a pornit a constat în faptul că părinții dețin un rol important în reintegrarea 

școlară a copiilor și în menținerea acestora în școală. Pentru ca aceștia să fie implicați în procesul de 

educație al copiilor lor s-au organizat lunar întâlniri de orientare și consiliere pentru părinți. De 

asemenea, părinții au fost  acompaniați la instituțiile abilitate pentru a-și ameliora problemele cu care 

se confruntă. Acest demers de orientare și consiliere socială a fost realizat de coordonatorul local sau 

de un cadru didactic.

Pasul 8. Vizitele de monitorizare s-au realizat atât de către coordonatorii regionali, pe plan local,

cât și de către membrii echipei de implementare din București. Aceste vizite au urmărit gradul de 

realizare a activităților și acordarea de sprijin metodologic echipelor din teritoriu. 

Pasul 9. Promovarea proiectului s-a realizat cu scopul de a sensibiliza și informa opinia publică cu 

privire la fenomenul abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și oportunitățile educaționale. 

Aceasta s-a concretizat în materiale și evenimente, cum ar fi: conferință de presă, afișe și broșuri de 

informare despre drepturile copilului, spot video difuzat în mass media și pe site-ul solicitantului, 

film documentar referitor la abandonul școlar corelat cu exploatarea prin muncă, ore de dirigenție, 

sesiuni de informare în Săptămâna Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun”, postare lunară în mediul 

online de informații despre proiect, rezultate intermediare, studii de caz, impact.  

Pasul 10. Din perspectiva rezultatelor și a sustenabilității, derularea unui astfel de proiect a creat 

nu doar un model, ci a evidențiat importanța derulării programelor ADȘ și ȘDȘ în școlile selectate, 

în conformitate cu legislația în vigoare. Un rezultat aşteptat consistă în schimbarea atitudinii faţă de 

şcoală şi de educaţie în general, şi o mai mare implicare a membrilor familiilor în dezvoltarea 
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copiilor şi în evoluţia lor şcolară, prin asigurarea unei frecvenţei şcolarăe sporite şi a unui nivel mai 

bun de promovabilitate. Continuarea pregătirii școlare a copiilor și tinerilor este de dorit să fie 

realizată și după finalizarea proiectului, fie înaintea orelor de curs, fie după terminarea acestora.

Totodată, se are în vedere prelungirea parteneriatelor încheiate autoritățile locale pentru a continua o 

parte a activităților din aceste centre. Prin CEI, proiectul a creat oportunități educaționale și sociale, 

care prin intermediul serviciilor directe și integrate contribuie la reducerea fenomenului abandonului 

școlar în rândul populației din grupuri defavorizate.
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Capitol 6. BORNE DE INSPIRAȚIE 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

 
Proiectul sprijină copiii, tinerii și adulții defavorizați să parcurgă cât mai multe clase din cadrul 

sistemului educațional sau să finalizeze cicluri de învățământ (primar și/sau secundar) într-un mod 

adaptat situațiilor concrete în care aceștia se află (programul ADȘ, programul ȘDȘ), astfel încât 

șansele lor de succes școlar și social să fie cât mai mari. Pentru că beneficiarii programului provin 

din medii defavorizate, cu resurse finaciare insuficiente și cu un nivel socio-cultural scăzut și cu 

multiple nevoi stringente (copii proveniți din comunități de rromi, copii ai căror părinți sunt plecați 

la muncă în străinătate, copii exploatați economic, copii abuzați, copii neglijați), re/integrarea lor în 

mediul școlar poate fi uneori foarte dificilă. 

Este clar că intervențiile instituțiilor statului realizate pentru facilitarea accesului grupurilor 

vulnerabile la educație și reducerea riscului de abandon școlar determinat de sărăcie sunt intervenții 

de substanță, printre care menționăm: organizarea programelor educaționale remediale, elaborarea 

adaptărilor curriculare, formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, alocarea unor 

fonduri/burse sociale etc. Însă există multiple aspecte de fond, cum ar fi: atitudini, comportamente, 

medii de învățare, metode de abordare și tipuri de comunicare ale persoanelor implicate în lucrul cu 

grupul țintă, fără de care nu pot fi implementate cu succes programele și proiectele majore de 

reformă în domeniu.

BORNA 1. Echipe eficiente și parteneriate funcționale 

Experiența îndelungată a Organizației Salvați Copiii în domeniul programelor de suport pentru copiii 

și tinerii din medii defavorizate a relevat importanța lucrului în echipă în implementarea măsurilor 

de reducere a riscului de abandon școlar. În primul rând, personalul centrelor educaționale integrate

(CEI) să fie și să acționeze ca o echipă puternică! Facilitarea accesului la educație a copiilor 

defavorizați impune o echipă care adaptează și reintegrează eficient în școală copiii din comunitățile 

vulnerabile sau cu risc de abandon școlar. Echipa eficientă cuprinde membrii specializați, cu 

responsabilități diverse care împreună vor acționa în beneficiul copilului și tânărului motivați astfel 
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să acceseze oportunitățile educaționale.  Uneori, echipa extinsă, prin acțiune sinergică, depășește 

competențele specialiștilor din centrele educaționale integrate.

Dezvoltarea rețelelor mixte de specialiști la nivel local, în cadrul proiectului, s-a concretizat prin 

încheierea parteneriatelor cu diverși actori sociali implicați în educarea, asistarea, protejarea, 

reechilibrarea socio-educațională beneficiarilor. Scopul parteneriatelor a constat în ameliorarea 

problemelor concrete ale copiilor și tinerilor din medii vulberabile, diminuarea situațiilor de risc în 

care aceștia pot fi implicați. În acest context, partenerii centrelor au asigurat servicii pe care experții 

angajați ai centrelor educaționale integrate nu le-au putut furniza, chiar dacă au identificat la timp 

nevoile stringente ale grupului țintă.

Sugestii pentru specialiști

• Fiți pozitivi și optimiști, comunicați asertivi cu reprezentanții organizațiilor pentru a găsi 

împreună soluții pentru situațiile întâlnite în activitatea zilnică din centre.

• Solicitați sprijinul organizațiilor care oferă expertiză în recuperarea școlară și socială a

copiilor și tinerilor, de fiecare dată când considerați că este nevoie.

• Semnați parteneriatele cu organizațiile de interes atât la începutul activităților proiectului, 

imediat după analiza de nevoi, pe baza anchetelor sociale, dar și în cursul derulării 

activităților, pe măsură ce se identifică alte nevoi.

• Informați și implicați beneficiarii în luarea deciziilor care îi privesc.

Identificarea instituțiilor partenere în derularea unui proiect se face pe baza analizării nevoilor 

grupului țintă. Numai atunci când sunt cunoscute necesitățile, știm și cui să ne adresăm pentru 

îndeplinirea acestor nevoi! Uneori, echipele multidisciplinare nu funcționează eficient chiar de la 

început. Formarea și dezvoltarea echipei este un proces de construcție, dinamic, care parcurge faze 

diferite și care are nevoie de timp pentru a fi finalizat. Parcurgerea etapelor dezvoltării unei echipe 

cu tact și perseverență duce la efectul final dorit: colaborarea membrilor în beneficiul copilului. 

Chiar dacă la început, parteneriatele pentru atingerea scopului comun întâmpină dificultăți 

(încredere, comunicare, asumarea responsabilităților, armonizarea acțiunilor, management etc.) nu 

ezitați să persistați în depunerea eforturilor necesare colaborării! Dacă există motivația intrinsecă de 
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a face lucruri utile pentru copiii și tinerii din cadrul programului, este posibil ca dificultățile să fie 

depășite cu răbdare și profesionalism!

Parteneriatele din proiect au fost stabilite prin semnarea documentelor oficiale pentru fiecare CEI 

și au fixat datele începerii unor colaborări fructuoase pentru livrarea serviciilor integrate, simultane 

către copiii beneficiari. (Anexa 1) În cadrul acestui proiect, la CEI zonale, au fost semnate 

parteneriate cu:

• școli implicate în proiect;

• DGASPC-uri locale;

• ISJ-uri din orașele de implementare a proiectului;

• consilii locale;

• sponsori: firme, companii, persoane fizice;

• instituții publice și ONG/uri locale (asociații, fundații).

În total, în cadrul proiectului s-a semnat un număr de 51 parteneriate, ceea ce presupune că CEI 

împreună cu partenerii și-au asumat cu responsabilitate moduri de colaborare și rezultate 

performante prin oferirea serviciilor integrate sociale și educaționale grupului țintă. 

Etapele dezvoltării echipelor eficiente

1. Formarea (lb.engl. forming): comportamente și roluri în echipă, relații de tip 
atracție/respingere, discuții despre probleme ce urmează să fie 
abordate/rezolvate

2. Cearta, conflictul (lb.engl. storming): tensiuni, rivalități, nemulțumiri, opinii 
contracdictorii 

3. Stabilirea regulilor (lb.engl. norming): critică constructivă, conflicte 
rezolvate, coeziune și motivație, unitate și încredere reciprocă, parte din echipă

4. Muncă (lb.engl. performing): acceptare diversitate (puncte tari și puncte 
slabe), abilități de a face față provocărilor din echipă, cooperare eficientă, 
autenticitate, feedback și relații pozitive



36

În cadrul instituțiilor partenere este utilă colaborarea directă cu o persoană reprezentativă pentru 

activitățile proiectului cu care să se țină legătura constant, rapid și eficient pentru rezolvarea 

diverselor situații apărute în activitatea centrelor educaționale.

Sugestii pentru specialiști

• Identificați o persoană de contact în cadrul instuțiilor partenere.

• Stabiliți modalități rapide de comunicare cu reprezentantul partenerului (față în față, 

telefon, e-mail, skype, facebook etc.) pentru eficientizarea demersurilor de comunicare 

interinstituțională.

• Informați partenerii cu privire la realizările obținute în centrele educaționale. De

exemplu: progresele copiilor reflectate în performanțe academice, achiziții atitudinale și 

comportamentale, număr de absolvenți pentru un ciclu de învățământ/o clasă, ca urmare a 

eforturilor comune bazate pe serviciile integrate.

• Stabiliți vizite ale reprezentaților partenerilor la sediul centrelor educaționale integrate, 

pentru a identifica la fața locului soluții concrete pentru situațiile dificile apărute.

• Folosiți un discurs pozitiv atunci când prezentați partenerilor demersurile pe care le-ați 

realizat împreună, ca o echipă! 

CENTRUL 
EDUCAȚIONAL

INTEGRAT
(CEI)
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Parteneriatele pentru organizarea centrelor educaționale integrate au fost structurate în funcție de 

nevoile pragmatice identificate referitoare la: igienă, sănătate, identitate, familie, siguranță 

emoțională și socială, adaptare școlară. Există studii care au demonstrat că, de exemplu, 

parteneriatele școlare aduc beneficii atât profesorilor, școlilor și comunităților locale, deoarece 

„permit copiilor și tinerilor să dobândească competențele și abilitățile cotidiene fundamentale

necesare pentru dezvoltarea personală, pentru ocuparea unui loc de muncă mai târziu și pentru a

deveni cetățeni activi.” (A. Vassiliou, 2011) Într-un parteneriat, părțile împărtășesc cunoștințe și

experiență, lucrează împreună pentru îndeplinirea unui scop comun, mobilizează comunități, își

asumă riscuri și responsabilități, motivează oamenii și-i determină să acționeze ca echipe.

Parteneriate cu DGASPC

În fiecare centru educațional, serviciile sociale și de protecție a copilului au reprezentat o resursă 

utilă și foarte importantă a derulării activităților, practic „un moment zero” al intervențiilor 

proiectate. Prezentăm câteva direcții de colaborare pozitive: 

• S-au identificat membri ai grupului țintă care au fost înscriși în proiect, prin oferirea 

informațiilor despre comunitățile dezavantajate din zona de proiect și despre problemele lor. 

• În unele cazuri, s-au întocmit dosare ale beneficiarilor cu ajutorul anchetelor sociale: acte, 

documente de familie.

• S-au diminuat situațiile de risc ale copiilor implicați în activitățile centrelor prin intervenția 

DGASPC. De exemplu, specialiștii de la Serviciul asistență în situații de abuz, neglijare, 

trafic și exploatare a copilului au intervenit prompt la sesizările privind cazurile de abuz și 

rele tratamente aplicate minorilor.

• Au fost clarificate aspecte privind copiii cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale 

din familiile dezavantajate beneficiare, cu ajutorul asistenților sociali ai DGASPC.

Parteneriate cu școli și cu Inspectorate Școlare 

Dinamica succesului proiectului CEI a depins în mare măsură de parteneriatele dintre specialiștii din

școli și inspectoratele locale care au adus plusvaloare tuturor părților implicate. Societatea în care 

trăim și care se dezvoltă extrem de rapid impune necesitatea stabilirii unor parteneriate cu variate 

grupuri de influență din sfera lor de acțiune și nu numai. Școlile și inspectoratele școlare, ca instituții
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cheie în comunitatea locală conștientizează din ce în ce mai mult faptul că pentru a dezvolta acțiuni 

sustenabile cu beneficii asupra tuturor părților implicate în parteneriat este nevoie de colaborări 

reciproc avantajoase. Cum s-a concretizat parteneriatul cu școlile și inspectoratele?

• Comunicarea experților din centrele educaționale integrate cu profesorii și cu directorii 

instituțiilor de învățământ a fost o constantă pentru activitățile remediale și de suport prin 

oferirea feedback-lui pozitiv permanent, monitorizarea situației școlare a copiilor, asistarea 

copiilor și tinerilor la înscrierea în programul ADȘ, formarea cadrelor didactice.

• Parteneriatele cu Inspectoratele școlare locale au oferit cadrul legislativ oficial pentru 

activitățile proiectului, cât și suportul efectiv al inspectorilor școlari, ca manageri 

educaționali, în derularea diverselor activități din centre. 

• Prin parteneriatul cu școlile și Inspectoratele școlare, s-au obținut spații în cadrul unităților de 

învățământ pentru derularea activităților centrelor educaționale integrate.

Parteneriate cu instituții, ONG-uri, agenți economici

Oamenii din diverse instituții publice sau private, ONG-uri și diferite companii, firme au înțeles să 

se implice în dezvoltarea centrelor, deoarece au conștientizat că „pactul” cu educația este al nostru,

al tututor. Fie că au acționat sub sfera voluntariatului, fie că s-au încheiat parteneriate formale sau 

informale, în toate situațiile au fost relevate forța responsabilității și bucuria lucrului bine făcut 

împreună. Activitățile CEI au primit suport de la instituții publice, ONG-uri, agenți economici 

concretizat în resurse logistice (consumabile, produse, echipamente etc.) și resurse umane (persoane 

cu expertiză în diferite domenii).

De exemplu, în Săptămâna Altfel, copiii și tinerii au fost participanți la evenimente cum ar fi: vizite 

la agenți economici (firme, companii), întâlniri cu specialiști, ca medici, juriști, psihologi etc.

Experții centrelor au identificat instituții publice, ONG-uri, agenți economici pe plan local care 

furnizează servicii utile pentru satisfacerea nevoilor copiilor și tinerilor beneficiari. Prin intermediul 

parteneriatelor s-au obținut sponsorizări, s-au gândit soluții concrete pentru abordarea situațiilor

specifice ce au sporit resursele centrelor integrate și au facilitat intervențiile ameliorative pentru 

reintegrarea școlară a copiilor din familii defavorizate. De exemplu, copiii din CEI Constanța au 
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vizitat o firmă locală de asigurări, unde copiii au colindat cu ocazia sarbătorilor de iarnă și au primit 

cadouri care au constat în dulciuri și cărți.

Colaborarea cu partenerii s-a realizat și s-a menținut, în cazul fiecărui centru, prin abordarea unor 

strategii diverse:

• Contactarea partenerilor prin comunicare directă/față în față, telefonică, electronica;

• Participarea la ședințe de lucru, mese rotunde, ateliere de lucru;

• Organizarea în comun a unor evenimente;

• Adresarea invitațiilor către parteneri pentru serbări organizate în școală sau la CEI;

• Participarea la seminarii, conferințe organizate în cadrul proiectului;

• Transmiterea aprecierilor față de sugestiile partenerilor;

• Facilitarea discuțiilor și întâlnirilor non-formale cu rolul de a fideliza relațiile de bună 

colaborare.

Asemenea parteneriatelor, bunele colaborări cu instituțiile sau persoanele care își manifestă 

disponibilitatea de a sprijini programele ADȘ și ȘDȘ din centrele educațioanle integrate, au fost o 

provocare pentru echipele implicate în activități. Pentru aceasta a fost nevoie de:

• Clarificarea nevoilor copiilor și tinerilor din centre;

• Stabilirea priorităților pentru găsirea colaboratorilor;

• Implicarea într-un efort permanent de căutare a partenerilor capabili să satisfacă aceste 

nevoi;

• Stabilirea de contacte, discuții directe sau mediate cu potențiali colaboratori;

• Realizarea comunicării asertivă și managementul conflictelor în relația cu partenerii;

• Manifestarea persuasiunii, cât și demonstrarea abilităților de negociere cu posibilii 

parteneri pentru a-i atrage în proiect;

• Gestionarea relației cu partenerii astfel încât derularea acțiunilor comune să se realizeze 

fără incidente și în termenii agreați.

Parteneriatele, ca sursă permanentă pentru dezvoltarea centrelor, constituie un as în mânecă, ce se

transformă, în timp și pas cu pas într-o abilitate importantă: lucrul în rețea (lb.engl. nerworking).
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Filmul parteneriatelor CEI Prejmer

La CEI Prejmer, implicarea coordonatorului local a dus la stabilirea unor colaborări ce 
au permis derularea multiplelor activități integrate, corespunzătoare nevoilor concrete 
ale copiilor cu risc de abandon școlar beneficiari ai programelor ȘDȘ sau ADȘ.

• „Am identificat un sponsor din Italia cu ajutorul Internetului care ne-a trimis 3 
saci cu jucării de pluș, mingi de fotbal și alte jucării.” 

• „Am înlesnit obținerea unei adeverințe necesare la primărie pentru primirea unui 
ajutor de încălzire (lemne) pentru elevii înscriși în proiect pe tot parcursul 
anului.”

• „Am înlesnit obținerea unei adeverințe necesare la primărie pentru alocație 
suplimentară oferită elevilor înscriși în proiect, pe tot parcursul anului. ”

• „Am primit vizita reprezentanților unei firme care a sponsorizat centrul cu 
materiale educaționale și cadouri pentru fiecare copil, cu ocazia sărbătorii  de 
Sfântul Nicolae.”

• „Am căutat sponsori pentru activități de educație în domeniul igienei. Am obținut 
pentru copiii: pastă de dinți, periuțe de dinți, săpunuri și deodorante.”

• „M-am întâlnit cu o doamnă învățătoare de la Școala Gimnazială Nr. 11 Brașov. 
În cadrul acestei întâlniri am discutat despre nevoile copiilor beneficiari ai 
centrului CEI Prejmer în cadrul programului ȘDȘ, iar doamna învățătoare ne-a
predat pachetele cu cadouri de Paște, pregătite de elevii dumneaei pentru alți 
copii care au nevoie să fie ajutați. Acțiunea s-a desfășurat în spiritul Sărbătorilor 
de Paște și a urmărit trăirea sentimentelor specifice acestei perioade de către toți 
copiii, de către cei care au donat, dar și de cei care au primit. Fiecare beneficiar 
al programului ȘDȘ a primit cîte un cadou.”

• „În data de 25.05.2015 am primit jucării, haine, dulciuri și alimente pentru cei 
26 de copii de la centru, de la Grădinița Poiana Mărului și de la Liceul Teoretic 
Mitropolit Ioan Meteanu din Zărnești, prin programul de parteneriat „Dăruim 
din Inimă”. Am discutat despre copiii de la centru, despre activităție desfășurate 
aici și despre eventuale colaborări ulterioare. Fiecare beneficiar al programului  
ȘDȘ a primit câte un cadou.”

• „Am reușit să găsesc o sponsorizare constând în intervenții stomatologice 
gratuite pentru copiii din cadrul programului ȘDȘ de la un cabinet medical 
stomatologic. Astfel, 9 copii de la centru au beneficiat de lucrări complete (carii, 
plombe, reconstruiri dinți etc.) Pentru aceasta, am discutat cu părinții în vederea 
semnării unui acord pentru ca minorul să beneficieze de intervenții 
stomatologice, înlesnite de coordonatorul local al centrului”.

Halmaghi Ioan
coordonator local CEI Prejmer
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BORNA 2. Un mediu favorabil învățării 

În CEI a fost creat un mediu propice învățării, ceea ce înseamnă suport pentru motivația față de 

educație și activitatea școlară a copiilor și tinerilor. Aceștia au fost ajutați să se adapteze la cultura 

organizațională a școlii sau la climatul din grădinița estivală, să adere la programul ADȘ. Un prim 

pas în construirea unui mediu stimulativ a fost făcut prin decorarea spațiului fizic al sălilor de 

activități CEI cu lucrările copiilor. Astfel au fost combinate creativitatea copiilor cu dezvoltarea 

abilităților practice și cu formarea simțului estetic. S-a folosit o paletă largă de culori, în special vii, 

prietenoase care să stimuleze învățarea și participarea copiilor la activități.

Amenajarea claselor este una din dimensiunile managementului clasei care permite sudarea grupului 

de copii participanți la activitățile din centrele educaționale integrate într-o echipă și la stabilizarea 

relației cadre didactice-copii. Mediul din CEI este favorabil învățării dacă este adecvat nevoilor 

copiilor și tinerilor. Spațiul prietenos pentru învățare permite beneficiarilor să fie independenți și 

creativi, iar facilitatorilor să acționeze cu flexibilitate în derularea activităților.

Sala de clasă CEI Prejmer

„Am vizionat filmul „Vânătoarea Oului de Paște”. Am discutat despre personaje și 
sărbătoarea din desene. La final, copiii au desenat o scenă preferată. Am desfășurat o 
activitate practică în care copiii au realizat o lucrare colectivă cu Iepurele de Paște. 
Fiecare copil a realizat o parte din colajul propus. Apoi am decorat sala de clasă cu planșa 
mare realizată.”

Cristina Truță
cadru didactic CEI Cluj
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Sugestii pentru specialiști

• Implicați copiii și tinerii în decorarea și amenjarea spațiului în care trăiesc și învață (săli de 

clasă, cabinete, centre educaționale, holurile școlii) pentru a le crea sentimentul apartenenței 

la mediul respectiv. (lb.engl. ownership)

• Realizați periodic expoziții cu lucrările copiilor și tinerilor. Încurajați-i să accepte și să-și 

expună rezultatele muncii în spațiul sălilor de activități. Lăudați-le eforturile și faceți-i să se 

simtă că merită să fie apreciați!

• Fiecare merită să aibă cel puțin o lucrare: fișe, desene, picturi, colaje, afișe, postere, 

modelaje, felicitări etc. în cadrul expozițiilor organizate! În felul acesta, fiecare va înțelege că 

este important, util, valoros, iar stima de sine a persoanei va crește.  

BORNA 3. Activități școlare de tipul „Școală după Școală” pentru elevii ADȘ

Activitățile organizate în cadrul programelor ȘDȘ au avut ca scop pregătirea școlară suplimentară 

și recreerea prin pachetul de activități extrașcolare a elevilor cu risc de abandon, proveniți din 

medii defavorizate, înscriși la programul ADȘ. Particularitatea intervențiilor ȘDȘ organizate în 

cadrul acestui proiect este adaptarea permanentă a  metodelor și instrumentelor de învățare utilizate 

de cadrele didactice, experți ai CEI, până la nivelul de înțelegere al copiilor asistați, astfel încât 

formarea abilităților academice (citit, scris, socotit) să se realizeze cât mai ușor. Efectuarea temelor

pentru acasă, în mediu organizat, a ajutat copiii să se adapteze activităților desfășurate la școală.

Prin urmare aceste activităţi de stimulare a copiilor au vizat creşterea eficienţei şcolare.

Pentru aprofundarea cunoştinţelor și abilităților dobândite de copii la școală, dar mai ales pentru 

dezvoltarea atitudinilor pozitive față de învățare, specialiștii CEI au desfăşurat activităţi de pregătire 

şcolară (sprijin pedagogic), teme, lecturi suplimentare, activităţi ludice cu scop educativ, activităţi 

destinate dezvoltării şi îmbunătăţirii competenţelor digitale, activităţi de stimulare a limbajului şi 

comunicării.

„Am desfășurat activități şcolare diferențiate cu elevii, precum și activități organizate în 
comun, în afara programului şcolar. Fiecare copil a primit îndrumările necesare, 
specifice vârstei şi particularităților individuale, pentru a efectua temele cu succes.” 

Elena Ionescu
cadru didactic CEI Cluj
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Pregătire școlară suplimentara, CEI București

Activitățile de pregătire suplimentară s-au realizat în funcție de nivelul de pregătire al elevilor. 

Prezentăm un exemplu de pregătire suplimentară la două discipline, printr-un extras din raportul de 

activitate al unui cadru didactic CEI.

Discipline
școlare

Teme Activități de învățare

Matematică • Recunoaşterea culorilor şi 
noţiuni de orientare spaţială

• Recunoaşterea cifrelor 
• Asocierea numărului de 

elemente a unei mulţimi cu 
numărul de elemente 
corespunzător

• Operaţii cu mulţimi
• Adunarea şi scăderea

• S-au efectuat exerciţii şi probleme cu o 
operaţie și cu două operații

• S-au repetat noţiunile matematice care 
vizează elemente ca:  termeni, sumă, 
descăzut, scăzător, rest sau diferenţă, 
cu atât mai mult/ puţin

Limba şi 
literatura 
română

• Exerciţii lexicale (sinonime, 
antonime, omonime)

• Dezvoltarea capacităţii de a 
răspunde la întrebările textului 
studiat în clasă

• Alcătuirea propoziţiilor simple 
şi dezvoltate

• Cunoașterea părţilor de vorbire
• Elaborarea de povestiri orale și 

scrise, compuneri

• S-au aprofundat regulile de scriere 
corectă a cuvintelor

• S-a urmărit dezvoltarea limbajului prin 
pronunţarea clară şi corectă a sunetelor 
limbii române, prin formularea de 
enunţuri clare şi corecte

• S-au efectuat exerciţii de logopedie 
pentru copiii cu dificultăţi de pronunţie

• S-au realizat transcrieri şi dictări de 
propoziţii sau texte scurte pentru 
însuşirea scrierii

• S-a efectuat scrierea unor cuvinte şi a 
unor propoziţii după dictare şi 
transcrierea unor texte în vederea 
îmbunătăţirii calităţii citit-scrisului
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Pentru formarea abilităților și atitudinilor în cadrul programului ȘDȘ, s-au utilizat următoarele 

resurse logistice și metodologice care au creat un cadru optim pentru învățare: 

• fișe de lucru suplimentare;

• planșe, ghiduri pentru elevi, culegeri, caiete de lucru;

• scheme, grafice, picturi, colaje, desene, mulaje, benzi desenate, filme;

• povești, povestiri, poezii, ghicitori, proverbe, cântece, audiții, fotografii;

• metode și tehnici interactive: jocul didactice, jocul în aer liber, brainstorming, exercițiul, 

demonstrația, experimentul, explicația, tehnici art-creative (modelaj din lut, plastilină, 

desene, origami etc.), tehnici ale gândirii critice (ciorchinele, KWL, harta conceptuală, 

jurnalul cu dublă intrare, eseul de 5 minute etc.)

Progresele elevilor au fost evidențiate de fiecare dată. S-au utilizat ca modalități de încurajare: 

recompensa, lauda pentru a facilita încrederea copiilor în forțele proprii. În procesul activităților de 

pregătire școlară, cadrele didactice au realizat pentru beneficiarii ȘDȘ: evaluări inițiale (predictive), 

formative (fixare, consolidare, recapitulare), sumative (finale).

Activitățile extrașcolare multiple din CEI au fost desfășurate în cadrul organizat oferit de

programul Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Experții centrelor au folosit acest prilej 

pentru a organiza activități educative, variate, distractive, motivante care să apropie și mai mult 

copiii de școală și de mediul educațional. Pe de altă parte, activități extrașcolare multiple s-au derulat

sub forma evenimentelor nonformale la nivel local: festivaluri, carnavaluri, expoziții, concerte, 

serbări, excursii, întâlniri cu personalități etc. 

Prezentăm câteva exemple de activități din programul Școala Altfel în cadrul proiectului:

• Vizionări de filme, desene animate, spectacole;

• Discuții și dezbateri despre subiectele prezentate;

• Audiții muzicale ale operelor marilor compozitori;

• Vizite în spațiul geografic apropiat, la companii/firme, excursii;

• Expoziții desene, fotografii etc. produse create de copii și tineri;

• Acțiuni de voluntariat (ecologizare mediu înconjurător, ajutor pentru copiii săraci etc.)
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• Concursuri, competiții sportive;

• Spectacole, serbări susținute de beneficiari; 

• Mese rotunde, ateliere de lucru, întâlniri, prezentări în compania unor specialiști pe diverse 

teme de interes pentru ei.

Vizitele au reprezentat pentru unii copii un mod util de a cunoaște orașul sau satul dincolo de 

limitele propriului cartier sau a propriei străzi. Prin voluntariat, copiii au putut să observe influența 

benefică pe care o pot avea chiar ei în atingerea unor scopuri precise. Participarea la discuții a 

constituit un prilej pentru dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în potențialul personal.

În fiecare CEI din proiect a fost inițiat și dezvoltat un program de activități extrașcolare, de regulă 

foarte apreciat de beneficiarii direcți, cât și de cei indirecți. Un succes este și programul desfășurat 

de Georgeta Șerban, cadru didactic la CEI Constanța, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Luni
6 aprilie 2015

• Vizionare film ,,Păcală în satul lui”. Cronica cinematografică
• Micul bibliotecar. Prezentări făcute de elevi pe baza lecturilor 

suplimentare
• Fişă de lucru: Ce știu? Cât știu? Cum știu?
• Rebus „Vocalele”
• Vizionare filme de desene animate

Marți
7 aprilie 2015

• Dezbateri tematice: „Gestionarea timpului liber”, „Ne place să 
lucrăm în echipă” 

• Fişă de lucru: Propoziția
• Lectură și dramatizare „Fata babei și fata moșneagului”
• Sport și sănătate: „Ce este timpul liber? ”, „Cum este mai bine să 

petrecem timpul liber?” Concursuri sportive
Miercuri
8 aprilie 2015

• Formarea anotimpurilor: discuții, masă rotundă
• Audiție muzicală: cântece îndrăgite de elevi
• Excursie locală: „Să ne cunoaștem cartierul”

Joi 
9 aprilie 2015 

• Voluntariat: Educație ecologică și protecția mediului,  
ecologizarea unor zone (curtea școlii, faleză)  

• Fişă de lucru: Igiena locuinței
• Repetarea jocurilor cântate cu mişcări: „Podul de piatră”, 

„Trageți hora!”, ,,Alunelul”
Vineri
10 aprilie 2015

• Pregătiri de Paște: aranjarea spațiului CEI împreună cu copiii
• Educație moral-religioasă: vizită la biserica Sf. Andrei 
• Fişă de lucru: Cultură generală
• Elaborare de felicitări: „Paște fericit!”
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Un eveniment cu un succes deosebit a fost participarea copiilor de la centrul CEI Prejmer la 

Festivalul Clătitelor 2015 care le-a permis copiilor să exerxeze abilități non-cognitive: au lucrat 

împreună, în echipă, au luat decizii, au aplicat tehnici de organizare, au manifestat perseverență, au 

rezolvat și negociat conflicte, au învățat să aibă curaj și îndrăzneală, și-au asumat responsabilități, au 

câștigat încredere în sine.

Câteva cuvinte cheie clarificatoare pentru conceptul ȘDȘ sunt prezente în majoritatea definițiilor: 

protecție, grijă, oportunități de dezvoltare, joc, socializare, activități remediale, interculturalitate. (D. 

Stoicescu, 2011) În definirea ȘDȘ, autoarea folosește expresia metaforică a unei „rețele de poduri ce 

face legătura între trei piloni importanți: familie, școală, comunitate”, accentuând, astfel, lucrul în 

echipă, colaborarea partenerilor, pentru obținerea unor rezultate sustenabile, pe teremen lung. De 

asemenea, pentru a evidențierea caracteristicile particulare ale ȘDȘ se apelează la precizări 

referitoare la ce nu este ȘDȘ. (D. Stoicescu, 2011)

ȘDȘ nu înseamnă... ȘDȘ înseamnă...

• planificare și proiectare de activități de 
către profesor, individual 

• planificare și proiectare de activități de 
către profesori, în echipă

• activități pe discipline • activități predominant integrate, în vederea 
dezvoltării fizice, cognitive, emoționale a 
copiilor

• prelungirea orelor de română și 
matematică peste ore 

• paletă diversificată de activități, în funcție 
de nevoile și dorințele copiilor

• mod de organizare predominant frontal • mod de organizare predominant în grupuri 
mici

• repetarea metodelor de învățare de la 
clasă

• învățarea prin cooperare, care are la bază 
avantajul de a avea laolaltă copii de vârste 
diferite

• folosirea acelorași metode de învățare 
pentru toți copiii

• construirea de ocazii de învățare prin care 
să se remedieze rămânerile în urmă și să se 
valorizeze potențialul fiecărui copil

„Am confecționat măști fiecărui copil, lei pentru băieți și fluturi pentru fete. Cu aceste 
măști am participat la carnavalul copiilor din cadrul acestui eveniment. Copiii au 
cântat, au dansat, au participat la concursuri și au câștigat premii la petrecere”.

Ioan Halmaghi
CEI Prejmer
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• resurse obligatorii și unice pentru toți 
(creion, hârtie, cretă, tablă), același timp 
de lucru pentru toți

• folosirea unei varietăți de resurse în 
învățare și a timpului în mod flexibil, în 
funcție de nevoile elevilor

• supraveghere în efectuarea temelor • supraveghere și sprijin în efectuarea temelor
• explicații despre comportamente pozitive • demonstrații de comportamente pozitive

• feedback centrat pe persoană 
recompense, laude/ competiție

• feedback bazat pe situații concrete, 
încurajări și responsabilizare/ cooperare

BORNA 4. Activități școlare de tipul Grădinița estivală 

Copiii care nu au frecventat niciodată grădinița au fost identificați în comunitățile lor de către 

experții centrelor educaționale integrate și au fost implicați în activități formative diverse, bazate pe 

joc și învățare, în care și-au format abilități, atitudini, comportamente noi și pozitive. De asemenea, 

programul a beneficiat de sprijin social prin furnizarea unor servicii complexe, precum subvențiile 

acordate sub formă de: hrană, rechizite, materiale de curațare și igienă. De ce Grădinițe estivale?

• Pentru că reprezintă un bun început educațional pentru copiii lipsiți de modelul succesului 

școlar în comunitățile lor;

• Pentru că formează la preșcolari comportamente (rutine) și atitudini pozitive față de viața în 

grup și față de viitoarea activitate școlară;

• Pentru că acum se pun bazele abilităților de învățare organizată și a deprinderilor și 

„meseriei” de elev;

• Pentru că entuziasmul și bucuria de a se juca și învăța a copiilor implicați în Grădinițe 

estivate motivează părinții să-și trimită copiii mai departe, la școală.

Grădinița estivala, CEI București
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BORNA 5. Servicii de suport, complementare și integrate pentru beneficiari 

În acest proiect, serviciile integrate furnizate copiilor și tinerilor în funcție de nevoile lor au însemnat 

următoarele acțiuni, care de altfel au fost detaliate pe tot parcursul acestui ghid de bune practici.

• oferirea de subvenții către beneficiari: copii și tineri aflați în situația de abandon școlar sau 

care doresc să se reintegreze în mediul școlar prin programe ADȘ;

• acompanierea copiilor și familiilor în fața autorităților adminsitrative, pentru a-i asista în 

rezolvarea unor probleme de gestionare de acte/documente/resurse financiare;

• referirea unor cazuri identificate către autoritățile competente în scopul instrumentării în 

comun a acestora (de exemplu: DGASPC, Poliție);

• colaborarea susținută cu școala intervenții educaționale în colectivele școlare cu rol de a 

informa și de a sensibiliza grupurile integratoare privind non-discriminarea și promovarea 

drepturilor copilului;

• colaborarea cu parteneri la nivel local, județean sau regional (instituții publice, ONG/uri, 

agenți economici) pentru atragerea fondurilor necesare asigurării serviciilor integrate;

• colaborarea cu mediatorii școlari, considerați în comunitățile rrome, una dintre cele mai 

importante resurse umane.

BORNA 6. Logistică adaptată activităților derulate în CEI

Se spune ca motivația și implicarea oamenilor dintr-o echipă sunt suficiente pentru atingerea 

obiectivelor propuse. Există însă numeroase situații în care numai entuziasmul echipei nu este 

suficient pentru a ajunge la îndeplinirea scopului. Eforturile echipelor inimoase din centrele 

educaționale integrate au fost susținute prin resurse materiale și financiare ce au sprijinit, la rândul 

lor demersurile de coagulare a beneficiarilor în jurul școlii sau de motivare a acestora pentru 

finalizarea programului A doua șansă (ADȘ).

„Vă mulțumim pentru acest program de Grădiniță estivală care a fost foarte folositor pentru 
copilul meu. Nu am dus-o la grădiniță, era timidă. Acum a început să vorbească și să se joace cu 
copiii. Vă mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ați dat și pentru ce ați făcut pentru copii.” 

Mama Lorenei, Grădiniță estivală
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Fiecare CEI a fost dotat cu următoarele resurse logistice:

• Echipamente: 2 laptopuri cu licență pentru sistemele de operare și cu licență antivirus, 1 

multifuncțională, 1 aparat foto;

• Materiale/ consumabile: caiete, coli de hârtie A4, coli colorate, markere, flipchart, 

carioci, creioane colorate, acuarele, pensule, foarfece etc.;

• Subvenții sub formă de alimente, rechizite școlare și produse igienico-sanitare 

achiziționate de trei ori pe toată durata proiectului;

• Fonduri de salarii pentru plata angajaților centrelor.

A motiva și a inspira copiii să învețe este o artă. Aceasta este cea mai importantă misiune a unei, 

generic numită, persoane care educă. Specialiștii implicați în derularea activităților integrate din CEI 

au utilizat materiale și mijloace didactice diverse care să solicite stilul de învățare al participanților, 

astfel încât să-i determine să revină, de fiecare dată, cu încredere, deoarece aici pot fi ajutați. 

Materialele au fost concepute sau adaptate de experții centrelor, în forme cât mai originale și 

atractive, de exemplu: fișe de lucru, scheme, texte, întrebări, planuri de lecturi, planșe, afișe, reguli, 

jocuri de rol, scenarii metaforice etc. pentru a fi cât mai potrivite în derularea activităților cu elevii 

aflați în situația risc de abandon școlar.

BORNA 7. Cadre didactice pregătite pentru activități remediale (ADȘ)

O parte importantă a activitații CEI a fost reprezentată de formarea abilităților cadrelor didactice 

implicate în programul A doua șansă. Prin proiect s-au derulat sesiuni de formare focusate pe 

dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru cadre didactice implicate în programe de tip

ADȘ, educație remedială și învățare asistată.

„S-a urmărit creșterea capacității profesionale a 340 de cadre didactice implicate în 
dezvoltarea de programe de tip ADȘ, în oferirea de servicii integrate și soluții 
alternative pentru învățământ remedial. Acest lucru s-a realizat prin organizarea unei 
sesiuni de 2 zile de instruire, fiind derulate 17 asemenea sesiuni, câte una în fiecare 
locație a CEI.” (Cererea de finanțare)
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În proiectarea conținuturilor sesiunilor de formare pentru cadrele didactice care vor furniza servicii  

de tip ADȘ s-a pus accent pe clarificarea unor tematici precum:

• Profilul cursantului ADȘ;

• Particularități ale învățării în ADȘ; 

• Modalități de identificare a nevoilor de învățare ale cursanților ADȘ;

• Metode de lucru interactive și intens participative; 

• Individualizarea învățării, cât și instruire diferențiată pentru copiii și tinerii cu risc de 

abandon școlar/ din programul ADȘ;

• Adaptarea strategiilor, ofertelor şi situațiilor de învățare la grupul de beneficiari.

De asemenea, s-au realizat activități transversale (abordare transdisciplinară), cât și activități de 

particularizare pe discipline a elementelor didactice specifice ADȘ (abordare disciplinară). 

Programele de formare au subliniat importanța valorizării experiențelor individuale ale cadrelor 

didactice utile în adaptarea demersurilor din cadrul ADȘ. Cadrele didactice au fost încurajate să-și 

utilizeze creativitatea și profesionalimul pentru a crea instrumente și a configura conținuturile 

programelor școlare, pentru dezvoltarea competențelor elevilor ADȘ. Curriculumul ADȘ a fost 

ilustrat cu exemple concrete, respectiv conținuturi esențializate care folosesc un timp de studiu 

redus. Acest timp de învățare poate fi utilizat în diverse moduri, dar personalizat în funcție de 

posibilitățile cursanților de parcurgere a materiei. Instruirea cadrelor didactice pe tematica 

programului ADȘ a acordat o atenție deosebită relației de comunicare elev- cadru didactic, bazată 

pe grijă, atenție, respect, egalitate, acceptare necondiționată și încredere în succesul elevului ADȘ. 

Este important ca profesorii ADȘ să renunțe la tiparele mentale apriori despre grupul țintă 

(prejudecăți, limitări, mituri etc.) şi să se bazeze pe mesaje valorizante care implică descoperirea, 

acceptarea şi construcția încrederii în sine a copiilor și tinerilor, beneficiari ai programelor 

remediale.

Fiecare copil sau tânăr implicat în programul A doua șansă are o „istorie” a propriului 
abandon, cauzele părăsirii școlii fiind diferite de la individ la individ. Fiecare copil sau tânăr 
are dreptul la dezvoltare, la recâștigarea autonomiei, responsabilității și încrederii.
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BORNA 8. Lecții pentru dezvoltare personală

Aceste activități au fost menite să-i ajute pe copii și tineri să se cunoască mai bine și să-i cunoască 

pe cei cu care interacționează. Elevii au avut oportunitatea: 

• să comunice despre ei și despre comunitățile din care fac parte, să-și identifice calități și 

resurse personale, să-și construiască planuri de viitor și să-și proiecteze moduri de a-și atinge 

țelurile și aspirațiile;

• să-și exprime liber opiniile, să se simtă parte a unui grup, să-și dezvolte încrederea în sine și 

în ceilalți, să manifeste empatie și ajutor reciproc;

• să deosebească emoțiile de gânduri și comportamente;

• să comunice prin modalități non-violente;

• să exprimenteze procesul de construire a imaginii de sine pozitive;

• să-și dezvolte abilități sociale: să coopereze și să interacționeze cu ceilalți, să empatizeze cu 

ceilalți, să lucreze în echipă la școală și în afara ei (de exemplu: respectarea regulilor, 

așteptarea rândului, coordonarea acțiunilor proprii cu ale celorlalți membri ai grupului, 

împărtășirea propriilor experiențe de viață și de învățare).

Dezvoltare personală

Dezvoltarea personală s-a concretizat în jocuri de autocunoaștere, de prezentare și de cunoaștere 

interpersonală, jocuri de cooperare și de comunicare, jocuri de creativitate, jocuri de energizare/ 

mișcare/ divertisment, jocuri sportive în aer liber, ateliere de abilități practice (desen, pictură, colaj, 

modelaj și elaborare panouri tematice etc.), activități de educație pentru societate, activități pentru 

dezvoltarea abilităților de viață independentă. 
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BORNA 9. Activități educative utile integrării școlare și sociale a copiilor și tinerilor din medii 

vulnerabile

Acest tip de activități s-a evidențiat prin formarea deprinderilor de conduită în societate, însușirea 

abilităților de respectare a regulilor grupului și de asumare a lucrului în echipă. Mulți copii și tineri 

beneficiari ai programelor desfașurate în CEI au dificultăți de integrare socială datorită lipsei 

abilităților de comportament social, de adaptare la grup, de comunicare cu ceilalți. Exemple de 

activități de educare a comportamentului în societate, desfășurate în CEI:

• Dezbateri: Cum te îmbraci?, Simțul măsurii și toleranței, Cadourile: cum oferim, de ce 

oferim?, Minciună versus Adevăr, Cetățean al comunității;

• Fișe de lucru: Îmbracă frumos copilul! Ne spălăm pe mâini, Stil de viață sănătos; 

• Lecturi: „O  faptă  generoasă”, E. de Amicis; „Banul muncit”, A. Mitru;

• Povestiri cu tâlc: „Răsplata bunătății”, „Sinceritate”;

• Discuții în grupuri mici: În parc, La petrecere, La masă, În clasă.

Deprinderile de comportament social instrumentează copilul pentru a trăi în societate, să fie adecvat 

la grup, împreună cu ceilalți. Lipsa acestor deprinderi reprezintă uneori motivația respingerii 

copilului/tânărului în clasă, deoarece sunt etichetați drept elevi agresivi sau violenți și care nu se 

adaptează prin faptul că: înjură, vorbesc urât, scuipă, se bat, intimidează, insultă, tachinează 

(fenomenul bullying) etc. Formarea abilităților de comportament social reprezintă un proces 

continuu din perioada copilăriei care începe în familie și se prelungește prin activitățile specifice 

desfășurate la școală. În CEI, activitatea experților a suplinit, în multe cazuri, influența familiei și 

rolul acesteia în structurarea comportamentelor pro-sociale la copii și tineri.

Încurajarea continuă, acordarea feedback-ului pozitiv și dezvoltarea stimei de sine au fost 
constante ale intervențiilor ce au vizat dezvoltarea personală.

„Nu m-a mai chemat doamna învățătoare la școală să-mi spună că s-a bătut cu vreun coleg”.
mama lui Robert, beneficiar CEI Prejmer
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O dimensiune importantă a activităților educative derulate în centre a reprezentat-o promovarea și

formarea deprinderilor privind igiena personală. Cu ajutorul cadrelor didactice, beneficiarii CEI 

au primit informații privind necesitatea igienei personale și au exersat deprinderi specifice stilului de 

viață sănătos: spălatul pe mâini după activități, înainte de servirea mesei, utilizarea demonstrativă a 

periuței de dinți, a periei de păr și a pieptănului, lustruirea încălțămintei etc. De asemenea, elevii au 

avut de rezolvat teme acasă, independent sau cu părinții, prin care s-a urmărit: asigurarea hainelor 

curate pe parcursul programului, spălarea periodică și împletirea părului la fetițe cu ajutorul 

mămicilor, asigurarea curățeniei unghiilor, prin spălare și toaletă săpămânală.

BORNA 10. Consiliere pentru părinți și familii

Experiențele proiectelor complexe ce vizează reducerea abandonului școlar sau eforturile de 

reintegrare a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala, relevă importanța implicării familiei 

în prevenirea și combaterea comportamentelor de risc școlar. În genere, principalele teme de 

consiliere pentru părinți și familii se referă la: dezinteres și lipsă de suport în activitatea școlară, 

absenteism și tendință de abandon școlar, agresivitate și violență etc. Este binecunoscut faptul că 

familia este prima instanță socializatoare pentru copii. Ea determină primii „muguri atitudinali” față 

de realitatea înconjurătoare, atât prin sugestii directe făcute de părinți, cât și indirect, prin imitarea și 

observarea de către copil a comportamentelor concrete manifestate în familie. Familia formează 

valorile copilului și felul în care el se va raporta la ceilalți. Dacă familia nu valorizează școala și 

educația, cel mai adesea, nici copilul nu o va face.

„La CEI Cluj am discutat cu copiii de la centru despre regulile de igienă și obiectele de 
igienă personală, pe care unii dintre ei nici nu le cunoșteau. Am identificat „prietenii lui 
Dințișor” și calitățile lor. Copiii au exersat, în mod practic, utilizarea periuței și a pastei de 
dinți, folosirea săpunului, a obiectelor de igienă. Aceste comportamente au condus la 
dobândirea deprinderilor de igienă personală.” 

(Raport de activitate, CEI Cluj)



54

În cadrul CEI, consilierea furnizată părinților s-a inspirat din experiențe și resurse create de 

Organizația Salvați Copiii și s-a realizat în următoarele forme: sesiuni de consiliere individuală, 

întâlniri în grupruri de consiliere, ședințe cu părinții, documente informative: pliante, afișe, postere, 

ghiduri, broșuri, cărticele etc. Prezentăm, în continuare, câteva atitudini și comportamente ale 

experților/specialiștilor care furnizează consiliere părinților:

• Niciodată, nu criticați părintele pentru nereușitele sale.

• Ascultați părinții, deoarece fiecare părinte vine la sesiunile de consiliere cu o poveste 

personală pe care nu o cunoașteți.

• Asigurați părintele de sprijin, pentru el, ca părinte, pentru a remedia împreună situația 

problematică a copilului.

• Creați părintelui sentimentul de siguranță în interacțiunea cu dumneavoastră.

• Manifestați respect față de părintele consiliat.

• Dezvoltați părinților responsabilitatea față de creșterea și educarea propriilor copii.

• Stabiliți împreună cu părintele activități concrete pe care părintele să le parcurgă și roluri clar 

definite pe care să și le asume în viitor, spre binele copilului.

• Oferiți permanent feedback în demersul de consiliere.

Discuția cu părintele va fi flexibilă, deschisă și permisivă la nuanțe și contexte variate. Astfel, chiar

dacă subiectul planificat pentru discuții cu adultul este unul precis, în cursul conversației se vor 

permite distanțări de la subiect spre a răspunde și altor nevoi ale părintelui, identificate în timpul 

întâlnirii. Consilierea părinților are un puternic caracter pragmatic, dar și teoretic, îndreptat atât spre 

dezvoltarea competențelor parentale, cât și a celor de managementul vieții personale. Consilierea 

părinților și familiilor din CEI, realizată în sesiuni de grup sau prin intermediul ședințelor, a permis 

Valorile familiei adaptate socio-educațional 
• Igienă personală
• Igienă a locuinței
• Responsabilitate
• Corectitudine
• Grijă față de mediu și vecinătate
• Respect față de ceilalți
• Limbaj în acord cu regulile sociale (formule de politețe: salut, mulțumiri)
• Încredere în influența educației asupra viitorul copilului
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În cadrul CEI, consilierea furnizată părinților s-a inspirat din experiențe și resurse create de 

Organizația Salvați Copiii și s-a realizat în următoarele forme: sesiuni de consiliere individuală, 

întâlniri în grupruri de consiliere, ședințe cu părinții, documente informative: pliante, afișe, postere, 

ghiduri, broșuri, cărticele etc. Prezentăm, în continuare, câteva atitudini și comportamente ale 

experților/specialiștilor care furnizează consiliere părinților:

• Niciodată, nu criticați părintele pentru nereușitele sale.

• Ascultați părinții, deoarece fiecare părinte vine la sesiunile de consiliere cu o poveste 

personală pe care nu o cunoașteți.

• Asigurați părintele de sprijin, pentru el, ca părinte, pentru a remedia împreună situația 

problematică a copilului.

• Creați părintelui sentimentul de siguranță în interacțiunea cu dumneavoastră.

• Manifestați respect față de părintele consiliat.

• Dezvoltați părinților responsabilitatea față de creșterea și educarea propriilor copii.

• Stabiliți împreună cu părintele activități concrete pe care părintele să le parcurgă și roluri clar 

definite pe care să și le asume în viitor, spre binele copilului.

• Oferiți permanent feedback în demersul de consiliere.

Discuția cu părintele va fi flexibilă, deschisă și permisivă la nuanțe și contexte variate. Astfel, chiar

dacă subiectul planificat pentru discuții cu adultul este unul precis, în cursul conversației se vor 

permite distanțări de la subiect spre a răspunde și altor nevoi ale părintelui, identificate în timpul 

întâlnirii. Consilierea părinților are un puternic caracter pragmatic, dar și teoretic, îndreptat atât spre 

dezvoltarea competențelor parentale, cât și a celor de managementul vieții personale. Consilierea 

părinților și familiilor din CEI, realizată în sesiuni de grup sau prin intermediul ședințelor, a permis 

Valorile familiei adaptate socio-educațional 
• Igienă personală
• Igienă a locuinței
• Responsabilitate
• Corectitudine
• Grijă față de mediu și vecinătate
• Respect față de ceilalți
• Limbaj în acord cu regulile sociale (formule de politețe: salut, mulțumiri)
• Încredere în influența educației asupra viitorul copilului
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părinților proveniți din medii dezavantajate să învețe unii de la alții, din interacțiunea cu ceilați, să-și 

definească noi elemente ale imaginii de sine ca vectori de bază ai formării personalității copiilor.

Sugestii pentru specialiști

• Deseori, părinții interacționează cu proprii copii la fel cum s-a reacționat cu ei, în propria lor 

copilărie. Sprijiniți părinții consiliați din mediile vulnerabile să rupă cercul vicios al replicării 

experiențelor parentale negative.

• Alteori, părinții din medii defavorizate își doresc motivarea școlară pentru copiii lor, dar nu 

știu cum să facă acest lucru. Ajutați părinții să-și găsească resurse interioare și disponibilitate 

permanentă pentru a răspunde nevoilor copiilor lor. 

• Subliniați fapul că un părinte este inestimabil pentru copilul lui, iar instinctul parental este un 

instrument valoros în relația cu propriul copil. Canalizați-vă eforturile de consiliere pentru a 

evidenția ce calități deosebite au ei ca și părinți și ce pot ei oferi copiilor.

• Oferiți părinților consiliați proveniți din medii dezavantajate, posibilitatea accesării unor 

servicii integrate, referitoare la: educație de tip ADȘ, educație remedială, sănătate fizică și 

psihică, asistență socială, consultanță juridică, administrație publică etc. 

• Lucrați în rețea prin contactarea altor specialiști și instituții ce pot ajuta cazurile mai dificile 

ale părinților și familiilor acestora.

Mulțumim, Salvați Copiii! 
„Bună ziua! Sunt tatăl lui Glodeanu Visarion. Situația lui Visi e diferită. El a rămas fără 
mamă la vârsta de 5 ani şi eu merg la serviciu ca să îmi pot creşte copiii. Băieții au grijă 
unul de celălalt, dar cei mari sunt acum la liceu la Braşov şi Visi nu mai are cu cine să 
rămână după terminarea cursurilor. Salvați Copiii m-a ajutat foarte mult prin tot ceea ce a 
făcut pentru copilul meu. Visarion a fost la CEI Prejmer, în grupul ȘDȘ. Era supravegheat 
şi ajutat la teme, a obținut note mai bune la şcoală, mergea cu plăcere la ore şi am primit 
subvenții care au fost binevenite. Am primit tot sprijinul sperat şi vă mulțumesc. Îmi doresc 
foarte mult să continue activitatea la Centru.” 

8 septembrie 2015                                          
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BORNA 11. Activități pentru promovarea egalității de șanse

Componenta egalității de șanse s-a manifestat constant de-a lungul tuturor activităților desfășurate 

în CEI, fiind o parte importantă a strategiei proiectului. Educația privind egalitatea de gen, între 

femei și bărbați sau între băieți și fete, accesul echitabil la educație și la piața muncii au fost abordate 

în CEI printr-un divers și țintit registru de activități, desfășurat cu preșcolarii, cu elevii, dar și cu 

părinții și familiile acestora. 

Dezbaterile cu preșcolarii și elevii, discuțiile de la ședințele cu părinții, produsele activităților au

reliefat puternic aspecte de gen. Prin topica sesiunilor de consiliere individuală/de grup cu părinții și 

copiii/tinerii, prin intervenții de dezvoltare personală s-au realizat demersuri de diminuare a 

stereotipurilor de gen ce limitează accesul fetelor la educație și duc la formarea unei imagini de sine 

limitative, determinată de cutumele comunității.

„O altă temă abordată în cadrul ședinței cu părinții a fost cea a egalității dintre femei și 
bărbați în obținerea drepturilor, precum și cea dintre fete și băieți pentru accesul egal la 
educație. Având în vedere faptul că majoritatea participanților la ședință sunt mame ale 
copiilor, am discutat și despre egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește 
accesul pe piața muncii”. 

Felicia Gurghian
coordonator local CEI Târgu Mureș
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Capitol 7. CELE MAI C.E.I. … DE SUCCES 
Ce am câștigat în proiectul CEI? 
 

Un proiect dovedește că a avut succes dacă a îndeplinit nevoile identificate, dacă a făcut față 
dificultăților întâmpinate, dacă a adus ceva nou în oferirea de servicii integrate și dacă a bifat 
rezultatele preconizate, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În lumea de azi care solicită 
flexibilitate și adaptabilitate, succesul se raportează mai ales la atitudinea față de schimbare, la
încrederea în potențialul personal și la modul de raportare față de organizațiile care generează 
învățarea (încrederea organizațională). Prezentăm decupaje din experiențele proiectului, obținute 
prin răspunsurile relatate de reprezentanți ai echipei de implementare pe următoarele categorii:

• Ce situații v-au impresionat?

• Cum a ajutat sau a sprijinit proiectul copiii?

• Ce rezultate ați observat în proiect?

• De ce este acest proiect benefic pentru copii, părinți, comunitate?

• Care a fost cea mai frumoasă experiență din CEI?

• Ce este necesar să fie îmbunătățit în viitor?

• Ce nevoi a împlinit CEI? Ce au câștigat școlile în care au fost dezvoltate CEI?

• 3 cuvinte care descriu serviciile integrate oferite de centru

Situațiile deosebite cu care s-au confruntat profesioniștii în cadrul proiectului au vizat, în principal, 
aspecte referitoare la investigarea condițiilor în care trăiesc elevii și tinerii, prin intermediul 
anchetelor sociale.

„La un moment dat, în cadrul proiectului am realizat ancheta socială la familia unui copil care 
locuiește într-un bloc de locuințe sociale aproape dezafectat, fără utilități și condiții igienico-
sanitare, absolut precare. Locatarii, care au mai rămas sunt consumatori de alcool. Mediul este 
unul destul de violent. Lumea din zonă evită orice fel de contact cu persoanele care locuiesc acolo. 
După ce am terminat evaluarea condițiilor de locuit, fetița care este beneficiar în proiect, mi-a zis 
că vrea să mă însoțească până la ieșirea din bloc. Fiind iarnă și foarte frig pe holurile clădirii, 
deoarece multe geamuri nu există, i-am zis că nu este nevoie. Remarca fetiței, care până la urmă 
m-a însoțit pînă la ieșirea din bloc a fost: „Merg să vă conduc eu domnu’ Adi, să am grijă, că se 
iau oamenii din bloc de dvs., sunt răi, s-au mai luat și de alții.” 

Adrian Pricop, asistent social, CEI Iași
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Aceste contexte au marcat emoțional, în sens pozitiv, atât persoanele implicate în derularea 

proiectului, cât și grupul țintă. Relațiile create între echipa proiectului și beneficiari au constituit 

factori motivatori în demersul de îmbunătățire a învățării, educației și calității vieții. Uneori, 

propriile convingeri despre grupul țintă au fost destructurate prin comportamentele spontane ale 

acestora. 

Considerăm că urmarea regulii de aur în comunicare care susține ascultarea activă a interlocutorilor, 

fără atitudini de superioritate sau discriminative și concentrarea asupra intereselor acestora va 

debloca potențialul personal și va încuraja conștientizarea punctelor tari, spre câștigul tuturor.

O altă situație care a impresionat, sesizată la CEI Părhăuți Suceava se referă la faptul că unii dintre 

beneficiarii proiectului nu aveau nici cele mai elementare noțiuni de socializare, comunicare și 

asociere și integrare în grup. De asemenea, lipsa de implicare a părinților în educația copiilor este un 

aspect observat sub forma inexistenței comunicării și a interesului părinților referitor la educația 

copiilor și importanța școlii în viața acestora. Pe de altă parte, unii părinți s-au implicat direct în 

verificarea participării școlare, a frecventării activităților, a propriilor copii. Motivarea cadrelor 

didactice a crescut atunci când au observat dorința unor copii de a participa la activitățile desfășurate 

în CEI, cu toate că unii din ei nu au reușit să se înscrie în proiect. 

Poveștile de viață ale copiilor și schimbările produse prin intermediul proiectului au fost resurse de 

inspirație pentru cadrele didactice din CEI Vulturești Vaslui, care au reușit să-i cunoască mai bine.

„Eleva C.M., din clasa a IV-a, avea grave tulburări de vedere care i-au pricinuit dificultăți în 
asimilarea cunoștințelor încă din clasa I. La începutul proiectului nu cunoștea literele alfabetului. 
Aceasta a rămas mult în urmă și datorită coeficientului de inteligență sub medie. În cadrul 
proiectului, fetița a beneficiat de asistență medicală potrivită și a obținut ochelarii necesari, a dat 
dovadă de receptivitate, ascultare, atenție și a învățat alfabetul, dar toate acestea nu au reușit să 

„O altă situație care m-a impresionat a fost atunci când mama unui copil beneficiar în 
proiect a venit să-l ia acasă și a ajuns mai devreme decât era necesar. A rămas și ne-a
rugat, dacă putem, să-i dăm și ei un desen pe care să coloreze. A primit desenul, s-a așezat 
la masă și a colorat cu grijă desenul. La final l-a prezentat foarte mândră. Mama respectivă 
nu a terminat nici o formă de învățământ.”

Adrian Pricop, asistent social, CEI Iași
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acopere lacunele pe care le are, într-o jumătate de an nu s-a putut recupera materia din patru ani 
școlari. Eleva a fost orientată către învățământul special.”

„C. B., un băiețel de grupă mare, deși nu făcea parte din grupul țință al proiectului, a venit la 
centru aproape în fiecare zi alături de sora sa mai mare, Celia, din  clasa a II-a. Cu ochii lui mari, 
rotunzi, decupați parcă din tablourile lui Tonitza, cu un zâmbet în colțul gurii abia schițat, mă făcea 
de fiecare dată să zâmbesc și să simt că locul meu e acolo. Sora sa era foarte protectoare, inimoasă, 
încerca să se împartă între grijile de ”mamă” și grijile școlii.”

Suportul oferit copiilor și tinerilor s-a materializat în modalități diferite de organizare a

activităților. Direcțiile de acțiune au reușit să ajute copiii și tinerii implicați, pe mai multe niveluri. În 

primul rând, un sprijin enorm oferit a fost perspectiva educațională. Cei mai mulți dintre 

beneficiarii care au frecventat activitățile zilnice ale centrului au avut nevoie de suport în zona de 

recuperare școlară, deoarece carențele educaționale sunt destul de mari. Aici, copiii și tinerii au găsit

sprijin în efectuarea temelor, în clarificarea unor noțiuni sau în exersarea unor abilități, având în 

vedere faptul că în familia de origine, în cele mai multe situații, educația nu reprezintă o prioritate. În

unele cazuri, părinții nu au putut oferi acest sprijin, deoarece nu dețin suficiente achiziții academice 

sau sunt total inexistente (analfabetism funcțional).

Activitățile educaționale nu au neglijat elementele ludice. Pentru mulți dintre beneficiari a fost 

fascinant să vină în centre, să participe la diferite jocuri, să vizioneze desene animate sau filme 

educaționale, să învețe cu bucurie prin joc. Atmosfera pozitivă din centre a creat un cadru propice 

pentru motivația învățării, care să-i determine ulterior să vină cu plăcere la școală.

În cadrul centrelor, copiii și tinerii au beneficiat de suport emoțional, deoarece aici au fost înțeleși,

ascultați, încurajați, s-au simțit importanți și valorizați. Facilitarea accesului pentru unii copii la 

diverse servicii sociale și servicii medicale pe care familia nu a reușit să le obțină sau nu a știut cum 

să procedeze pentru a le obține a reprezentat un puternic avantaj al centrelor, apreciat de beneficiari. 

Efectul important pe care centrele l-au avut a fost faptul că acești copiii și tineri nu au abandonat 

școala. Afirmația este operaționalizată în următoarele componente, așa cum declară specialiștii 

participanți în proiect: au participat mai des la orele de curs, au un număr mai scăzut de absențe în 

cataloage, au petrecut mai puțin timp în alte activități generatoare de venit, au dezvoltat 

comportamente adecvate în relațiile cu ceilalți. Chiar dacă unii dintre copiii și tinerii care au 
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beneficiat de serviciile proiectului nu au obținut performanțe educaționale strălucite, au rămas, în

continuare, în sistemul educațional, astfel au depășit riscul de a părăsi școala. Unii dintre ei și-au 

îmbunătățit rezultatele școlare, alții au învățat abilități sociale și emoționale sau și-au schimbat 

atitudinea față de școală, ca percepție generală.

Foarte util a fost sprijinul material. Din discuțiile purtate atât cu părinții cât și cu copiii, aceștia au 

menționat că această componentă a fost foarte benefică având în vedere faptul că majoritatea acestor 

familii au o situație finaciară precară. Subvențiile oferite grupurilor țintă au fost foarte bine primite și 

apreciate, „familiile bucurându-se de calitatea și cantitatea produsele alimentare, igienico-sanitare, 

dar și de rechizitele școlare. Pachetele primite au asigurat, în majoritatea cazurilor, o creștere 

temporară a nivelului de trai și au contribuit la prevenirea abandonului școlar datorat lipsurilor 

materiale.” (cadru didactic CEI)

Personalul implicat consideră că cele mai importante câștiguri în proiect sunt: noi oportunități 

pentru dezvoltare profesională în domeniul aplicării programelor ADȘ și ȘDȘ, noi parteneriate de 

încredere și colaborări instituționale. De asemenea, aceștia exprimă satisfacția că unii copii și tineri 

care nu au avut posibilitatea să meargă la școală la momentul potrivit au ajuns acum să facă acest

lucru și recuperează cu pași repezi ceea ce au pierdut.

O coordonatoare locală povestește… Laura Mădălina Sărăcin, coordonator local CEI Mangalia

„Uitându-mă în urmă și rememorând zilele petrecute în Centrul Educațional, nu pot decât să 

zâmbesc și să mă bucur că am avut ocazia să ajut acești copii, să contribui la îmbunătățirea 

nivelului lor educațional și social, prin intermediul activităților în care au fost implicați.

Fiind prima dată cînd lucrez într-un proiect POSDRU, nu am știut de la început ce mă așteaptă, am 

pornit cu emoție și teamă la drum, ajungând în final să fiu implicată cu trup și suflet în ceea ce fac și 

să regret că se termină. Am identificat copii care nu fost niciodată înscriși la școală, care nu știau 

nici să țină corect un stilou în mână și care acum au reușit să finalizeze cu succes un an școlar, în 

cadrul programului ADȘ, unde au învățat să scrie și să citească.
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Deși nu am fost implicată efectiv în activitățile instructiv-educative desfășurate de cadrele didactice 

cu copiii, am urmărit din umbră, în calitate de coordonator local și pot spune că există diferențe 

substanțiale între felul cum s-au prezentat copiii la începutul proiectului și nivelul la care se 

prezintă acum, lucru confirmat și de învățătoarele acestora de la clasă. Având în vedere faptul că 

acești copii provin din familii defavorizate, cu o situație materială și locativă precară, cu părinți 

analfabeți care nu puteau să se implice corespunzător în educația copiilor lor, consider că prin 

activitățile derulate în Centrul CEI și prin sprijinul oferit de cadrele didactice, copiii au reușit să 

înregistreze progrese atât la nivel școlar, cât și social și relațional. 

Am înscris în proiect, în grupul “Școală după școală”, copii care veneau cu temele nefăcute, din 

cauză că acasă nu avea cine să-i ajute și care, în urma participării la proiect, reușesc acum să își 

rezolve singuri temele, fără ajutor din partea familiei.  

Cu părinții am menținut mereu o legătură strânsă, am comunicat în permanență cu ei, atât prin 

intermediul ședințelor organizate lunar, dar și în afara ședințelor, oferindu-le consiliere și suport 

ori de cîte ori aveau nevoie. Au fost foarte dezamăgiți când au aflat că se va încheia proiectul, fiind 

obișnuiți să ajungă copiii acasă cu temele făcute. Chiar dacă la început o parte din părinți se arătau 

îngrijorați de numărul de ore pe care copiii trebuiau să-l petreacă la școală, fiind puțin reticenți în 

privința programului „Școală după școală”, ulterior au conștientizat că orele petrecute de copii la 

Centru au fost foarte benefice și au condus la rezultate școlare mai bune pentru majoritatea copiilor 

înscriși, cadrele didactice având grijă să combine lecțiile cu activități recreative, pentru a preveni 

astfel surmenajul copiilor. 

De altfel, am avut noroc și de un colectiv deosebit al Școlii Gimnaziale nr.1 Mangalia, atât 

directorul cât și cadrele didactice mi-au oferit ajutor și m-au susținut în toate privințele, 

desfășurând și ei activități de voluntariat în cadrul proiectului, și anume sesiuni de instruire pe tema 

drepturilor copilului. 

Școala Gimnazială nr.1 Mangalia, unde se află centrul CEI, s-a bucurat de efecte pozitive în urma 

proiectului: reducerea absenteismului și a abandonului școlar în rândul copiilor aflați în situație de 

risc, îmbunătățirea nivelului educațional al copiilor, îmbunătățirea comportamentului elevilor la 

clase, participarea mai activă a acestora, precum și creșterea promovabilității copiilor din 
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programul ADȘ. Participarea la proiect mi-a adus foarte multe satisfacții și împliniri sufletești, mi-

am îmbogățit viața cu experiențe noi și plăcute, am învățat că orice copil, indiferent de mediul de 

proveniență, de etnie și de religie, dacă primește atenție, este tratat cu respect și educat 

corespunzător, poate avea șanse egale cu ceilalți copii.”

“Dacă îți place ceea ce faci, niciodată nu va fi o muncă” (Confucius)

Acest proiect a fost benefic pentru copii, deoarece a venit în sprijinul acelora care aveau foarte mare 

nevoie de integrare, de adaptare la cerințele școlare și de conștientizare a lipsurilor pe care le au.  A 

crescut curajul de a solicita ajutorul cadrelor didactice. De asemenea a fost un sprijin și pentru 

părinții acestora știind că ai lor copii sunt într-un mediu adecvat vârstei și propice pentru efectuarea 

temelor.  Bineînțeles că pentru comunitate a fost un real input prin ajutorul oferit segmentului de 

populație vulnerabilă, atât material, cât și educațional.

Câștigurile în centre au fost pe mai multe paliere, din care extragem: 

• „Experiența de a colabora cu numeroasa echipă Salvați Copiii, care a fost pentru noi 

plăcută, dar și benefică, multitudinea de materiale primite în CEI, care ne vor ajuta și de 

aici înainte în activitatea didactică, pentru care suntem profund recunoascători, experiența 

acumulată datorită faptului că am lucrat într-un proiect POSDRU.”

• „Având în vedere că în școala noastră acest proiect s-a adresat copiilor de clasa I și a II-a,

prin ȘDȘ, perioadă de achiziții fundamentale pentru ciclul primar, cei 25 de elevi înscriși au 

beneficiat de un start mult mai bun pentru perioada școlarității. Datorită CEI dezvoltat în 

școala noastră, baza didactico-materială a fost îmbunătățită considerabil.”
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Caracterizarea serviciilor CEI prin cuvinte cheie

SERIOZITATE

PROMPTITUDINE
INTEGRARE 

DIVERSITATE

NECESAR

GĂLĂGIE
RECREATIV

EMOȚIE

AJUTOR
SPRIJIN

COMUNICARE

EDUCAȚIE

INCLUZIUNE
EGALITATE

PREVENIRE

Centre 
educaționale 

integrate 
pentru grupuri 

vulnerabile
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Opiniile cu privire la beneficiile proiectului pentru copii, părinți și comunitate sunt considerate 

extrem de favorabile. Orice proiect cu această tematică pentru acest grup țintă este întotdeauna 

binevenit „din simplul motiv că pe termen lung contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase

prin acțiuni de prevenire și diminuare a abandonului școlar, de integrare școlară și socială a 

copiilor care provin din medii defavorizate. Combatem discriminarea și marginalizarea, prevenim

comportamente deviante nedorite.” (cadru didactic, CEI Hunedoara)

Copiii care fac parte din aceste proiecte, mulți dintre ei copii vulnerabili, de obicei cu o situație 

socio-economică precară și cu un climat familial nu tocmai propice creșterii și dezvoltării lor vor 

deveni adulții de mâine, iar comunitatea în care vor trăi va reflecta nivelul de educație și normele

sociale pe care ei acum le învață și le achiziționează. 

De asemenea ca și sprijin pentru comunitate, de exemplu la nivelul familiile copiilor, se menționează 

ca fiind utile și celelalte servicii care au fost oferite în cadrul proiectului:

• Realizarea de evaluări sociale;

• Consilierea socială; 

• Îndrumarea către alte instituții;

• Facilitarea accesului la serviciile medicale.

Daniela Coțoran, CEI Craiova
Programul Școală după Școală

Impresiile mele asupra 
proiectului

Mă bucur că am participat la acest proiect pentru că doamna învățătoare m-a lăudat
de foarte multe ori și calificativele mele au fost mult mai bune.

Am primit multe dulciuri pentru că am fost ascultătoare și am învățat mult mai bine.
Mi-au plăcut foarte mult culorile și cariocile și tot ce am primit.

Cel mai mult mi-a placut cărticica de povești în care apar eu și prietenii mei.

Mă bucur că am fost la acest proiect și pentru că nu am mai stat singură acasă și m-am
dus cu temele făcute Ia școală.
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Implementarea acestui proiect a fost benefică atât pentru școală cât și pentru grupul țintă în sensul că 

școala a câștigat elevi mai conștiincioși cu abilități sporite de socializare, comunicare, capacitate de a 

cere ajutorul, de a/și exprima nevoile și de adaptare la situațiile din cadrul procesului de învățământ. 

Părinții și copiii au avut în școală un sprijin de nădejde în rezolvarea situațiilor cotidiene.

MULŢUMIM, SALVAŢI COPIII
Am petrecut deja un an alături de Salvaţi copiii ca şi cadru didactic angajat să îi ajute pe copii la 
teme şi să desfăşoare activităţi educative cu aceştia. Nu a fost un an uşor, mai ales ca de fiecare 
dată copiii nu vin la Centru doar cu teme. Ei vin cu toate problemele pe care le poartă pe umeri de 
acasă, cu probleme emoţionale, cu sărăcia, temerile şi nevoile lor. În primul rând am încercat să îi 
asigurăm confort psihic fiecărui copil, i-am asigurat un echilibru emoţional şi după ce şi-a câştigat 
încrederea în forţele proprii am trecut la efectuarea temelor. Apoi am căutat să valorificăm 
aptitudinile fiecăruia şi să îl implicam pe fiecare mai mult în activităţi care îi făceau plăcere. Odată 
câştigat confortul psihic, copiii s-au simţit în siguranţa şi au venit la Centru cu plăcere. A fost o 
plăcere să desfăşurăm activităţi atât pentru ei cât şi pentru noi. 
Este foarte important şi faptul că am avut materialele necesare desfăşurării activităţilor, materiale 
pe care părinţii nu şi-ar fi permis sa le cumpere. Jocurile şi jucăriile au adus o mare bucurie 
copiilor. Subvenţiile au fost un suport real pentru părinţi şi foarte important, le-am câştigat 
încrederea. 
Timpul a trecut repede şi iată că la sfârşit de Proiect cu toţii ne dorim să continuăm împreună. Mai 
avem multe de rezolvat!

Echipa CEI Reșița afirmă despre proiectul CEI că a avut rolul de a aduce copiii mai aproape de 

școală. Prin activitatea de pregătire a temelor, de timp liber, de divertisment, s-au pus bazele 

instruirii de bază, relațiilor interpersonale și integrării în comunitate. Am reușit să construim un 

program regulat de desfășurare a lecțiilor. Copiii și-au însușit o disciplină și o ritmicitate a 

programului care, sperăm noi, va dura pe termen lung. Părinții au fost ajutați să mențină o legătură 

permanentă cu cadrele didactice din școală, iar prin lectoratele cu părinții au fost familiarizați să 

acorde sprijin copiilor la lecții. Elevii au găsit în centru deschidere către cercetarea temelor din 

viața cotidiană, aplicarea practică a cunoștințelor teoretice, și, nu în ultimul rând, o familie.

În cadrul proiectului ”CEI - Centre Educaționale Integrate pentru grupuri vulnerabile” elevii au 

beneficiat de o atmosferă de lucru, disciplină și dezvoltare de cunoaștere și totodată emoțională. 

Cuprinși în acest program, copiii au fost sprijiniți la lecții, ajutați în pregătirea lor școlară, 
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urmărindu-se nivelul lor și nevoile personale. Interesul a fost deosebit din partea elevilor cadrelor 

didactice și părinților. Cristiana Schmaler, director Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița

Proiectul derulat de Organizația Salvați Copiii în comunitatea noastră a însemnat un real ajutor 

pentru pregătirea profesională și pentru viață a elevilor noștri. Suportul material și educațional 

oferit a contribuit la crearea unei atmosfere de încredere și susținere reciprocă. Relația de 

stabilitate, colaborare și implicare stabilită cu membrii Organizației Salvați Copiii sperăm că se va 

prelungi în activități constante ale școlii și comunității noastre. Maria Damian, director Liceul 

Tehnologic Teregova

Eu sunt Rebeca și aș vrea să spun următoarele lucruri doamnelor de la Organizația Salvați Copiii. 

Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate lucrurile făcute pentru că știu că v-ați străduit cu temele 

noastre și cu toate acțiunile pe care le faceți pentru noi. Mie mi se pare această grupă ca o familie. 

Toți sunt uniți și ne iubim unii pe alții. Toate doamnele îmi plac foarte mult și mă bucur când facem 

o activitate.Toți copiii suntem fericiți și nu îmi vine să cred cum de puteți rezista cu atâția copii. 

Sunteți cele mai bune doamne! Rebeca Băbuțiu, beneficiar SDS Reșița

Am colaborat din luna august anul trecut cu coordonatorul local Halmaghi Ioan al centrului CEI 

Prejmer. Impreuna am identificat copiii care se incadrau cel mai bine la criterile de inscriere in 

proiect din comunitatea rroma din localitatea Prejmer. 

Cu trecerea timpului copiii inscrisi in proiect au fost un real exemplu pentru restul copiilor din 

comunitate si am fost abordata de tot mai multi parinti care vroiau sa-si inscrie copii la centru.

Subventiile primite au fost foarte binevenite familiilor copiilor din comunitate, majoritatea avand 

probleme sociale majore. Calitatea produselor a fost foarte buna mai ales in comparatie cu 

produsele ieftine care le foloseau in mod curent.

De asemenea un mare ajutor a fost si rezolvarea problemelor dentare de catre coordonatorul local 

in colaborare cu un cabinet medical din Brasov. Parintii sunt constienti ca nu ar fii putut sa-si 

permita niciodata aceste lucrari.
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In preajma inceperii noului an scolar parintii din comunitatea rroma sunt foarte interesati de 

continuarea activitatii centrului de copii si inscrierii copiilor lor pentru inca un an.

Multumesc, Mediator scolar, Scoala Gimnaziala Prejmer, Grancea Larisa Elena 

La categoria cea mai frumoasă experiență din CEI, persoanele au oferit feedback în zona 

atitudinilor beneficiarilor și a rezilienței acestora, ca redescoperire a potențialului, capacității de a 

reveni și de a învinge în pofida greutăților economice și sociale. 

 

Aspectele de îmbunătățit se referă la oferirea unui suport nutrițional zilnic deoarece pe lângă 

programul școlar la care se adaugă și programul centrului este destul de lung pentru un copil, mai 

ales că fiind copii cu situații socio-economice precare, familia nu-și permite să-i pregatească o 

gustare pentru programul de după școală. Unele cadre didactice consideră că cel mai important lucru 

care ar trebui îmbunătățit ar fi micșorarea  numărului de copii dintr-o grupă și creșterea numărului de 

cadre didactice implicate în desfășurarea activităților din centru, pentru a o eficientiza din punct de 

vedere calitativ. Deoarece, unele grupe de copii erau prea numeroase, cadrelor didactice, de multe 

„Nu aș denumi-o neapărăt experiență, dar cel mai frumos lucru a fost entuziasmul și 
zâmbetul pe care copiii l-au oferit de fiecare dată cand am participat la diverse 
activități. De asemenea, abilitățile surprinzătoare pe care mulți dintre ei le au: 
creativitatea, reziliența în pofida dificultăților pe care le întâmpină, mai ales pe 
partea socială.”

cadru didactic CEI

„Nu putem nominaliza o anume experiență ca fiind cea mai frumoasă din centru 
pentru că întregul an a fost o experiență minunată alături de copii cărora li se citea 
fericirea în priviri atunci când veneau la școală.”

Ramona Bălan, Bogdan Mihai Ailincă 
CEI Părhăuți Suceava

 

„Cea mai frumoasă experiență, care ne-a fost dat să o avem în centru, pe parcursul 
derulării proiectului, a fost promptitudinea cu care autoritățile locale ne-au venit în 
ajutor cu ocazia desfășurării activității privind Ziua Internațională Împotriva 
Exploatării prin Muncă a Copiilor.”

Verona Boguș, Elena Dumitrașcu
CEI Roznov Neamț
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ori le era aproape imposibil să facă față obligațiilor profesionale asumate. Se consideră că o parte din 

cadrele didactice au o activitate destul de dificilă datorită multelor categorii de copii și de nevoi ale 

acestora („avem mai mult decât dublu simultan”). E necesar și un psiholog sau un consilier școlar

„care să mai amelioreze din problemele copiilor, probleme provenite din plecarea părinților peste 

hotare, familii destrămate”. Materialele didactice sunt considerate foarte importante chiar de la 

începutul proiectului. Alocarea unui anumit buget este necesară pentru activități extrașcolare, cum ar 

fi: spectacole, filme, excursii, muzee etc. destinate elevilor.

Centrul a funcționat ca un serviciu complementar sistemului educațional, mai ales datorită faptului 

că, în cele mai multe cazuri, în familiile de origine ale acestor copii, educația nu constituie o

prioritate. Ajutorul concret și integrat oferit de CEI reprezintă misiunea acestuia în contextul 

multitudinii nevoilor beneficiarilor. „Din cauza contextului economico-social precar, stringente sunt 

nevoile de bază. Lipsa de interes sau imposibilitatea unor părinți de a-și ajuta proprii copii din 

simplul motiv că la rândul lor nu au frecventat sistemul educațional.” Școlile au câștigat atât din 

punct de vedere material, cât și din punct de vedere social, comunitatea fiind mai receptivă la nevoile 

acesteia. Au fost împlinite nevoi de bază ale bunei funcționări și dezvoltării normale ale copiilor. 

Impresii proiect CEI. Timișoara

Anul acesta unitatea noastră de învăţământ a fost gazda  Organizaţiei Salvaţi Copiii, în cadrul 

proiectului Centre Educaţionale Integrate Pentru Grupuri Vulnerabile prin intermediul căruia, am 

înscris în cadrul unităţii noastre de învăţământ elevi care au fost privaţi de educaţie, dar am şi 

prevenit abandonul şcolar prin intermediul programului de after school.                                               

(Marius Huzoiu – Director Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida)

Prestând ca şi învăţătoare de 35 de ani am reuşit să întâlnesc foarte mulţi copii cu difcultăţi 

educaţionale care necesită suport şi ajutor şi care deşi au potenţial nu pot avea rezultate bune datorită 

mediului defavorabil din care provin. Anul acesta Salvaţi Copiii a reuşit să ofere multora dintre 

aceşti copiii cu potenţial ocazia de a fi printre primii la învăţătură.

(Aurora Birou – Învăţătoare Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida)
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Experienţa proiectului Centre Educaţionale Integrate pentru Grupuri Vulnerabile a fost una care a 

oferit zilnic noi provocări. Sunt bucuroasă de faptul că am reuşit să îmi depăşesc anumite limite şi 

învăţ foarte multe, dar cea mai mare mulţumire vizează rezultatele obţinute de copiii cu care am 

lucrat. (Cotigă Bianca – Coordonator Proiect CEI Timişoara)

Cu siguranță CEI este o necesitate. Având în vedere faptul că statisticile referitoare la rata 

abandonul școlar sunt încă pesimiste, încă există probleme legate de discriminare și marginalizare, 

referitor la contextul etnic, dar și contextul socio-economic se afirmă cu asertivitate că aceste centre 

nu ar fi, ci sunt o necesitate în prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar. „Credem că 

centrul este o necesitate, mai ales în comunitățile rurale, acolo unde informația nu ajunge la timp 

sau este interpretată greșit și unii copii abandonează școala sau sunt neșcolarizați.” În opinia 

cadrelor didactice, astfel de centre pot deveni o necesitate pentru școli, dacă s-ar găsi resursele 

materiale necesare dezvoltării și susținerii activităților didactice, cât și remunerării personalului care 

dorește să se implice cu dăruire în sprijinul copiilor.

Copiii beneficiari din Craiova
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Impresii de la CEI Craiova

Salvați Copiii,prin CEI a oferit servicii socialeși educaționale pentru copiii ș i tineriicare s-au aflat în
risc de abandon școlar sau au abandonat sistemul educațional. Sprijinul pe care l -au primit copiii 
și familiile lor a făcut ca aceștia să depășească situațiile dificile de viață pe care le parcurg, i-a
pregatit în vederea îmbunătățirii calitățitii vieții, prin acces la educație, pe plan eduucațional, social și
emoțional.

A fost o plăcere să lucrez în acest proiect, m-am atașat foarte mult de toți copiii minunați cărora
le-am oferit dragostea, comunicarea și interacțiunea pozitivă zilnic, le-am înțeles nevoile, atât lor,
dar și ale părinților și, poate, și ale bunicilor lor.

Prin ei mi-am dezvoltat abilitățile pedagogice, psihologice și de comunicare absolut necesare în
domeniul educației, în interacțiunea cu copiii și cu părinții și am gestionat cu brio actul
educațional, oferind modernitate, independență și individualizarea disponibilităților copilului supus
unui proces de formare și pregatire pentru viață..Motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea
responsabilității personale de a alege și de a decide ce este mai bun pentru el sunt principiile după
care mă ghidez zilnic.

Proiectul a demonstrat că acești copii defavorizați se  pot  impl ica  în activități educaț ionale și
pot parcurge procesul de integrare în societate, dacă noi înșine promovăm în școală 
egalitatea de ș anse și dacă îi ajutăm să se adapteze la un mediu de viață normal.

În urma participării la activitățile Centrului: grădinița estiva lă, ȘDȘ, ADȘ, s-a constatat un
progres semnificativ în îndeplinirea obiectivelor stabilite de echipa multidisciplinară pentru 
fiecare copil: abilitățile sociale și de adaptare la mediul ș colar s-au îmbunătățit, copiii au fost
bucuroși și relaxați, au avut rezultate școlare din ce în ce mai bune, au învățat cum să își facă
temele și să învețe singuri, au fost implicați în diverse activități recreative, de socializare și de timp
liber care i-au ajutat să fie mai deschiși și să fie mai încrezători în forțele proprii. Curricula 
activităților interactive a abordat teme precum dezvoltarea personală: autocunoaștere și 
intercunoaștere, managementul emoțiilor, comunicarea și relaționarea cu ceilalți, drepturile
copiilor.

Eu văd școala ca un spațiu al libertății, în care copiii se joacă și se dezvoltă în același timp. Mă
întristează să văd că nu toți copiii se bucură de această experiență, dar mă bucură faptul că
Salvați Copiii Român ia face tot posibilul ca tot mai mulți copii să meargă Ia grădiniță și la
școală.

Chiar dacă proiectul a ajuns la final, colaborarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din 
Craiova cu Organizația Salvați Copiii va continua, având ca scop reducerea abandonului școlar, iar
noi, cadrele didactice, îi vom susține și sprijini pe copiii din proiect ori de câte ori va fi nevoie. 
Carmen Anca Brăiculeanu Cadru didactic CEI 
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Rezultate la final de proiect. CEI Constanța 

La nivelul Centrului Educațional Integrat pentru grupuri vulnerabile Constanța, 
implementarea proiectului „CEI – Centre educaționale integrate pentru grupuri vulnerabile” a fost un 
succes, activitățile desfășurate având efecte pozitive măsurabile atât în evoluția școlară a copiilor 
beneficiari ai proiectului, implicit a școlilor implicate ca parteneri, căt și în viața de familie, respectiv 
în cadrul comunității.

Astfel, la finalul proiectului, s-a constatat o reducere semnificativă a numărului de absențe în 
activitatea școlară în rândul copiilor care au frecventat programul „Școală după Școală” și o creștere 
a interesului copiilor la orele de curs, concretizat prin rezultate școlare mai bune.

„Programul Școală după Școală a ridicat mult nivelul clasei și a salvat de la repetenție și 
abandon școlar doi elevi. Și părinți care manifestau un dezinteres total față de școală și față de 
situația școlară a copiilor, au devenit în ultimul timp mai comunicativi, mai disponibili în a se 
implica în activități și cu o atitudine pozitivă în ceea ce privește educația. Consider ca Organizația 
Salvați Copiii și echipa Centrului Educațional Integrat Constanța este o oportunitate extraordinară 
pentru mulți copii și familiile acestora de a înțelege rolul și importanța educației în creșterea 
șanselor unui viitor mai bun.” (Ristea Maria, cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr. 20 „Marin 
Sorescu” Constanța)

Prezența mare a părinților la ședințele lunare organizate în centru, indică creșterea interesului 
acestora față de parcursul educațional al copiilor. De asemenea, consilierea individuală sau de grup a 
părinților și a membrilor familiei a produs schimbări pozitive în atitudinea față de școală, viața de 
familie (climatul familial), în relația copil-părinte, modul de organizare a vieții cotidiene, dar și la 
nivel de relații între membrii comunității. 

Prin programele educaționale (Școală după Școală, A Doua Șansă si Grădinita Estivală), 
derulate în cadrul proiectului, cele două școli partenere din Constanța (Școala Gimnazială Nr. 20 
„Marin Sorescu” și Școala Gimnazială Nr. 31 Constanța) au fost sprijinite să dezvolte și să 
implementeze o educație incluzivă, respectiv sa recunoască și să răspundă nevoilor diferite ale 
elevilor, facilitând accesul tuturor la o educație de calitate. Este îmbucurător că la finalul proiectului 
cele două școli cu o populație școlară heterogenă au înțeles ca școala trebuie să fie pentru toți 
copiii, că aceștia pot și trebuie să fie educați împreună și că abordarea educațională trebuie să se 
schimbe pentru a răspunde nevoilor diferite ale copiilor. În plus, cele două școli au înțeles rolul 
important pe care îl au în dezvoltarea comunității și că o abordare incluzivă în educație crează 
premisele incluziunii în societate.

Prin programele educaționale de sprijin derulate de Salvați Copiii în cadrul proiectului 
(grădiniță de vară, educație remedială, activități extracurriculare), echipa centrului a venit în sprijinul 
elevilor cu dificultăți de învățare și adaptare școlară, oferind servicii de suport educațional 
suplimentar. Pentru problemele de adaptare și comportament, pentru facilitarea relației școală-
comunitate și pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, elevii și familiile acestora au beneficiat de 
servicii de consiliere socială, psihologică și orientare școlară. Pe baza informațiilor coroborate pe 
care echipa centrului le-a obținut de la cadre didactice, elevi, părinții, comunitate, au putut fi 
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construite și oferite servicii de sprijin corespunzătoare nevoilor individuale ale elevilor. Datele 
individuale corecte și reale au facilitat echipei centrului libertatea de a adapta soluții personalizate de 
intervenție, asigurând elevilor din grupul țintă obținerea de rezultate școlare mai bune și o adaptare 
crescută la mediul școlar.

În contextul asigurării calității și egalizării șanselor de reușită, prin activitățile proiectului au 
fost descoperite, evidențiate și valorificate cele mai bune resurse ale fiecărui elev din grupul țintă, 
astfel că elevii au avut oportunitatea de a arăta ce știu și de fi apreciați și valorizați, iar părinții au 
înțeles nivelul la care au ajuns copiii și cum pot interveni pentru a-i sprijini.

Printre nevoile identificate pe parcursul derulării proiectului, considerăm ca fiind extrem de 
importante formarea cadrelor didactice în ceea ce privește educația incluzivă și includerea părinților 
în programe de educație parentală.  

Rezultatele și impactul proiectului la nivel local relevă importanța permanentizării unor astfel 
de programe incluzive pentru obținerea de schimbări durabile atât la nivelul școlilor (adaptări 
curriculare, abordare educațională centrată pe nevoile elevului etc.), cât și la nivelul comunității/ 
societății. 
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Capitol 8. POVEȘTI DESPRE CEI DE LÂNGĂ NOI 
Câteva studii de caz din proiect 
 

Învățăm de la Cristian Florin Ghica   
Grădinița Estivală Constanța

Cristian, băiețelul care tocmai a împlinit vârsta de cinci ani, chiar pe 27 august 2015 este unul dintre  
membrii unei familii numeroase care se luptă cu sărăcia, uneori chiar hrana fiind dificil de procurat. 
Familia locuiește în cartierul Palas, un cartier defavorizat social, aflat la periferia municipiului 
Constanța, cu populație majoritară de etnie romă.

Băiețelul locuiește cu bunicii, părinții, un frate de numai un an și două surori (cu vârste de 7 ani,
respectiv 9 ani), într-o locuință  cu trei camere ce nu poate să le ofere condiții decente pentru o viață 
confortabilă. Familia dispune de resurse materiale limitate, fapt care se răsfrânge si asupra calității vieții 
copiilor. Tatăl celor patru copii, singurul întreținător al familiei, depresiv, a primit, în urmă cu câteva 
luni, statutul de șomer, iar mama este casnică, ocupându-se exclusiv de copii, de părinții săi și de 
gospodărie. Înscrierea și frecventarea zilnică a școlii de către cele două fetițe presupune costuri cărora 
părinții le fac față cu dificultate, nemaiputându-și permite și frecventarea grădiniței de către cel mic.

Chiar dacă în primele zile de Grădiniță Estivală a fost timid, retras și a refuzat compania altui copil 
în afara vărului său, Cristian este un copil vesel, prietenos, căruia îi plac jocurile de mișcare și 
activitățile practice. Dă dovadă de înțelegere și rezolvă sarcinile primite în cadrul activităților fără a 
pune prea multe întrebări. Acordă ajutor atunci când i se cere acest lucru și colaborează cu colegii, 
aducându-și aportul pentru reușita grupului/echipei.

Oportunitatea înscrierii și participării băiatului la activitățile Grădiniței Estivale din cadrul CEI 
pentru grupuri vulnerabile Constanța al Organizației Salvați Copiii România, a fost primită cu mare 
bucurie și entuziasm în familia lui Cristian.

„Băiatul meu a devenit mai vorbăreț, mai sociabil. Ne povestește în fiecare zi ce face la grădiniță și 
abia așteaptă ziua următoare să se reîntoarcă aici.”, a declarat mama băiatului.

La sfârșitul celor două luni de grădiniță, Cristian a învățat să pună întrebări pentru a afla răspunsuri, 
să-și exprime emoțiile, să deseneze, să cânte, să construiască și să modeleze, s-a bucurat de apreciere 
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și încurajare și, mai mult decât orice, a devenit încrezător în forțele proprii. În această toamnă a fost 
înscris în clasa 0.

 

Învățăm de la Ana Alexandra Godea
Grădinița Estivală Constanța
 
Fetița face parte dintr-o familie ce locuiește în cartierul Palas, un cartier mărginaș al municipiului 
Constanța, cu o reputație nefavorabilă datorită prezenței familiilor de romi. Cei mai mulți dintre 
membrii acestei comunități trăiesc în condiții mizere, luptându-se cu sărăcia și cu lipsa multor 
lucruri, care pentru alții intră în categoria strictului necesar. Locuința ei este formată din trei camere, 
sărăcăcios mobilate, în care conviețuiesc trei familii: familia fetiței formată din patru membri, Ana 
având un frățior de trei anișori, Gabriel, diagnosticat cu tulburări de vorbire, bunicii și familia 
unchiului. Aceștia gătesc în comun, într-o singură bucătărie și au în folosință un singur frigider. 
Părinții fetiței, nereușind să asigure familiei un trai decent, având ca venituri doar alocația copiilor și 
sprijinul bunicii din pensia ei pe caz de boală, au hotărât să plece în străinătate, lăsându-și copiii în 
grija bunicilor.

Din cauza situației financiare precare, a nivelului redus de instruire al părinților (ambii părinți 
finalizând doar patru clase) și al bunicilor, dar și a dezinteresului familiei față de școală, fetița nu a 
fost înscrisă niciodată la grădiniță.

Pe parcursul celor două luni de Grădiniță Estivală, Ana s-a dovedit a fi o fetiță receptivă, interesată 
permanent de activitățile desfășurate în cadrul programului, un copil care a manifestat curiozitate și 
implicare încă de la debutul grădiniței. Venită cu un bagaj de cunoștințe sărăcăcios, datorită dorinței 
sale de a învăța și a descoperi ceea ce era nou pentru ea, Ana a asimilat multe cunoștințe și se 
consideră pregătită pentru începerea clasei pregătitoare. Atrasă de jocurile de rol, dramatizări și 
imitarea unor personaje, fetița este ușor acceptată de cei din jurul ei, demonstrând uneori inițiativă în 
organizarea și deafășurarea unor activități de grup. Este tot timpul atentă la curățenia clasei, de cele 
mai multe ori rămânând printre ultimii copii pentru a-și ajuta doamnele la strângerea materialelor și 
la aranjarea în ordine a jucăriilor.
Provenită dintr-o familie cu potențial financiar redus, Ana s-a bucurat de numeroasele materiale de 
care a dispus din plin în cadrul programului Grădinița Estivală, învățând totodată să împartă lucrurile 
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și să acorde ajutor celor care au nevoie. A dat dovadă de o bună colaborare cu doamna educatoare, 
dar și cu ceilalți copii cu care luase contact pentru prima dată.

Ori de câte ori vine să o ia la prânz pe fetiță, bunicul nu uită să ne mulțumească și să precizeze că: 
“Suntem cu toți uimiți și mândri de câte lucruri a învățat fetița noastră! Acest program ne-a făcut să 
ne schimbăm și părerea față de școală. Copilul are nevoie și o să am grijă să facă școală, pentru că 
părinții lor se chinuie mult pentru ei!”

La finalul Grădiniței Estivale, Ana ne-a spus: „Abia aștept să încep școala, să-mi cunosc colegii și să 
le spun tot ce am învățat aici!”
 

Învățăm de la Familia Găman
București, Sectorul 1 

Familia Găman provine dintr-o comunitate de rromi foarte saracă de lângă Ploiești. Este formată din 
cei doi părinți și 7 copii, de la 12 ani cel mai mare dintre frați până la 1 lună, cel mai mic. Familia a 
plecat din Ploiești în căutarea unui mod de viață mai bun, tatăl nereușind să-și găsească un loc de 
muncă. Venirea în București le-a adus într-adevăr un loc de muncă stabil pentru tată, dar în același 
timp și multe alte dificultăți în ceea ce privește locuința, educația, sănătatea. Copiii familiei au ajuns 
în atenția Organizației Salvați Copiii în urma unei sesizări realizate de către o persoană care locuia în 
apropierea lor și știa că niciunul dintre copii nu beneficiază de nicio formă de educație.

Am inițiat demersurile de integrare școlară pentru aceștia, iar în cazul lui Adrian, cel mai mare dintre 
copii, am reușit cu ușurință să-l înscriem în programul ADȘ. Pentru frații mai mici, de vârstă școlară,
a fost foarte dificil întrucât înscrierile școlare se încheiaseră și a fost necesară o colaborare foarte 
strânsă și susținută între Salvați Copiii, ISMB și școli pentru găsirea unei soluții: o școală din 
apropiere care să aibă locuri atât la clasa pregătitoare cât și la clasa I. Acest lucru a făcut ca 
începerea școlii să însemne pentru Cosmin și Denis abia al doilea semestru al anului școlar 
2013/2014. Cu toate acestea, cadrele didactice au fost foarte deschise, au oferit tot sprijinul familiei 
la fel ca și Organizația Salvați Copiii. 

Cu ajutorul programului ȘDȘ în care au fost înscriși, copiii au recuperat acele cunoștințe care îi 
diferențiau de colegii lor de aceeași vârsta, iar acum sunt constant lăudați de învățătoare pentru cât 
de frumos scriu și cât de bine socotesc. Prin intermediul programelor ADȘ și ȘDȘ am reușit să 
facem posibilă întoarcerea celor trei copii la școală, iar prin componenta de servicii sociale am 
prevenit separarea copiilor de familie (aceștia fiind în pericol de a fi institutionalizați) și ne-am 
asigurat de respectarea drepturilor copiilor la educație, sănătate, protecție.
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ANEXE  
ANEXA 1. RAPORT DE ANCHETĂ SOCIALĂ 

Referitor la situaţia copilului.....................................................................................fiul/fiica lui: 
..................................................................................,născut la data de.............................................., în 
..............................................., CNP........................................................, legitimat cu C. N. seria 
.................., eliberat de......................................................................... și având domiciliul în…............
.................................................,iar în fapt: ....................................................................................

Date despre copil: Religia: .....................................................................................................

Etnia: .........................................................................................................

Naţionalitatea: ................................................................................................

Nivelul şcolar: .................................................................................................

Date despre familie
Mama: ....................................................................................................................................

1. Născută la data de: ....................................................................................................................
2. CNP: ....................................................................................................................................
3. Posesoare al CI/BI..................................................................................................................
4. Domiciliul legal în ..................................................................................................................
5. Studii: ....................................................................................................................................
6. Ocupație: ................................................................................................................................

Tatăl: ................................................................................................................................................

1. Născut la data de: ....................................................................................................................
2. CNP: ....................................................................................................................................
3. Posesoare al CI/BI..................................................................................................................
4. Domiciliul legal în ..................................................................................................................
5. Studii: ....................................................................................................................................
6. Ocupație: ................................................................................................................................

Frați și surori

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Locuinţa:
...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Venituri şi cheltuieli:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Scurt istoric:
..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Starea de sănătate:

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Relaţionare familială şi socială:

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Concluzii şi propuneri:

........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Data: 

Întocmit de:



78

ANEXA 2. ACORD DE PARTENERIAT 

Părţile:
Organizaţia Salvaţi Copiii, cu sediul în ............................................................, Bucureşti, reprezentată de 
................................................ în calitate de ....................................................................................................
și
Şcoala Gimnazială nr............................................, situată în ....................................................,
reprezentată de ………………………………….în calitate de………………………………………………

încheie următorul Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „C.E.I – Centre educaționale integrate pentru 
grupuri vulnerabile”, POSDRU/162/2.2/S/133664, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în  
oameni!, numit în continuare Proiectul.

Art. 1 Acordul de parteneriat 
1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea 
implementării Proiectului.

Art. 2 Obiectul 
2.1 Obiectul prezentului parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în vederea  
implementării Proiectului. 

Art. 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului
3.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, 
aşa cum este definit în cadrul acestuia şi în prezentul Acord de Parteneriat.
3.2 Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 
evoluţia proiectului.
3.3 Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 
mai înalte.

Art. 4 Durata acordului
4.1 Durata acordului este de la data semnării sale până la ............................................., cu posibilitatea 

prelungirii prin act adițional.

Art. 5 Drepturi si obligaţii ale partenerilor

5.1 Drepturi şi obligaţii ale Organizaţiei Salvaţi Copiii
a. să susţină toate cheltuielile generate de derularea proiectului (pentru asigurarea resurselor umane 

şi materiale), în limita fondurilor alocate şi a destinaţiei stabilite
b. să asigure managementul de proiect
c. să respecte termenele de derulare ale proiectului şi decontarea cheltuielilor
d. să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse în proiect
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5.2. Drepturi şi obligaţii ale Şcolii Gimnaziale nr. ....................................................................................
a. să desemneze o persoană care să ţină legătura cu Organizaţia Salvaţi Copiii 
b. să pună la dispoziţie spaţiul necesar derulării activităţilor specifice Proiectului, activităţi care vor 

asigura pregătirea suplimentară a copiilor, orientarea şcolară şi consilierea individuală, atât pe 
perioada anului şcolar, cât şi pe perioada vacanţelor, pe toată durata derulării proiectului

c. să asigure cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiului destinat proiectului
d. să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate de 

către Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 ani după 
împlinirea perioadei de implementare a Proiectului

e. să recomande 2 cadre didactice, care să deruleze activităţile educative cu copiii
f. să se implice activ în identificarea a 25 de beneficiari/ centru/ an, proveniţi din rândurile elevilor 

cu risc de părăsire timpurie a şcolii, a 20 de beneficiari/ centru/ an proveniţi dintre copiii care au 
părăsit timpuriu şcoala şi a 15 copii de 5-7 ani/ centru/ an, în vederea frecventării grădiniţei 
estivale

g. să sprijine demersurile de înscriere la şcoală copiii identificaţi (care au părăsit timpuriu şcoala şi 
care au frecventat grădiniţa estivală şi trebuie înscrişi în clasa 0) 

h. să colaboreze cu Organizaţia Salvaţi Copiii în demersurile legate de derularea proiectului

Art. 6 Metodologia de lucru
a. colaborarea cu Şcoala, în toate aspectele legate de derularea proiectului, se va face prin 

intermediul coordonatorului local din partea Organizaţiei Salvaţi Copiii şi a persoanei 
desemnate din partea Şcolii 

b. mediatizarea acţiunilor comune
c. analiza, pe baza de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale 

de colaborare şi a acţiunilor prevăzute în proiect

Art. 7 Confidenţialitatea 
7.1 Părţile convin să păstreze în stricta confidenţialitate informaţiile primite şi sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile 
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 8 Notificări 
8.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.
8.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
8.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de 
asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată în scris.

Art. 9 Legea aplicabilă
9.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia românească.
9.2 Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor 
clauze, prin act adiţional,  oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu 
au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat prezentul Acord de Parteneriat, cu respectarea 
prevederilor Proiectului.
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Art. 10 Litigii 
10.1 Orice dispută care poate apărea în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată pe calea negocierilor 
între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluţionarea acestei dispute, 
aceasta va fi soluţionată de instanţele competente. 

Art. 11 Prevederi finale 
11.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, la data 
semnării prezentului Acord de Parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord 
de Parteneriat.

Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat astăzi, ............................................................în 2 (două) 
exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare legală.

Organizaţia Salvaţi Copiii Școala ………………..........

Dna/ Dl...............………….. Dna/ Dl...............…………..

Manager Proiect 
………………….

Consilier juridic
………………….
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ANEXA 3. Planificarea activităților în cadrul programului ȘDȘ

Săptămâna 07 - 11. 09. 2015 (CEI, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova)

Cadre didactice: prof. Brăiculeanu Carmen, prof. Poenaru Silvia

Ziua Activitatea Resurse

Luni • Toamna în culori
• Citesc și scriu corect
• Activitate practic-aplicativă: Copăcei
• Jocuri distractive: Creionul fermecat, Puzzle, Nu te 

supăra, frate!

a. materiale:
laptop, fișe de lucru, 
imagini, cărți, tăblițe 
magnetice cu cifre, 
culori, carioci, acuarele, 
pensule, plastilină, coli 
pentru desen, foarfece, 
cretă colorată, hârtie 
creponată, jocuri: 
Creionul fermecat,
Puzzle, Nu te supăra, 
frate!
 
b.procedurale:
conversația, explicația, 
munca independentă, 
munca în echipă, 
problematizarea, jocul, 
învățarea prin 
descoperire

c.forme de organizare:
activitate frontală, 
activitate pe echipe, 
activitate individuală 

Marți • Realizarea de scurte povestiri după imagini
• Lectură și descoperirea de noi cunoștințe: Atlasul lumii
• Desene pe asfalt
• Fișă de colorat: Toamna harnică și de toate darnică

Miercuri • Activitate practic-aplicativă: Confecționare jucării din 
hârtie

• Fișă de lucru: Soarele bucuriei
• Cântecele și poezii în limba engleză
• Jocuri de cărți: Macao, Război, Tabinet, Păcălici

Joi • Activitate practic-aplicativă: Confecționare jucării din 
hârtie

• Joc: Să alintăm cuvintele
• Discuții despre momentele fericite/triste din viața 

copiilor
• Jocuri recreative în curtea școlii

Vineri • Activitate practic-aplicativă: Confecționare jucării din 
hârtie

• Joc: Eu spun una, tu mai multe
• Fișă de lucru: Soare din frunze de toamnă
• Pași de dans modern
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ANEXA 4. Planificarea activităților lunare ale CEI în cadrul proiectului „Centre educaționale 
integrate pentru grupuri vulnerabile” (POSDRU/162/2.2/S/133664)

Subactivitate Responsabil 
(numele, prenumele 

și funcția)

Perioada Observații

Selectarea grupului țintă și 
alcătuirea dosarelor 
beneficiarilor

coordonator local … Colectarea actelor/documentelor 
beneficiarilor în vederea înscrierii 
lor în proiect

Dezvoltarea centrelor 
educaționale integrate și 
oferirea de servicii

cadru didactic

cadru didactic

… Planificarea activităților echipei 
Centrului Educațional pentru luna 
septembrie 2015

Derularea activităților 
educative și extracuriculare 
pentru pregătirea copiilor

cadru didactic

cadru didactic

…

…

Liste de prezență ȘDȘ
Raport zilnic de activitate
Fișe de lucru ale activităților

Organizarea de întâlniri cu 
părinții și consilierea 
acestora.

cadru didactic

cadru didactic

…

…

Raport întâlniri cu părinții (ȘDȘ)
Tabel cu prezența părinților la 
întâlniri

Oferirea de subvenții 
grupului țintă.

coordonator local … Proces verbal  predare-primire 
rechizite școlare.
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