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                                 Implementarea proiectului Impreuna pentru copii ianuarie – august 2019 

 

Procedura de sustenabilitate: 

-activitatile se desfasoara semestrial, anul de proiect este anul calendaristic (bugetul de la Primarie este 

dat tot calendaristic) 

-dupa desfasurarea activitatilor se completeaza doar 2 tipuri de documente: tabel de prezenta la 

activitate (semnat) si fisa de activitate (atat la educatia parentala, cat si la activitatile nonformale sau 

cele de gradinita de familie).  

-postarea de fotografii relevante cu activitatea desfasurata, imediat dupa terminarea ei, pe facebook-ul 

dedicat proiectului sau al scolii (unde va fi mentionata unitatea scolara, activitatea desfasurata si data 

desfasurarii) 

-in scolile unde a fost si prelungirea PLUS se vor face activitati de gradinita si cele cu elevii (deci vor 

fi 2 seturi de documente) 

-la sfarsitul proiectului, dupa ce ati terminat toate activitatile, este obligatoriu sa le scanati toate 

(educatia parentala si activitatile cu elevii) intr-un singur document PDF (unul pe proiectul initial si 

unul pe PLUS) 

-transmiteti documentele letrice la ISJ (centrala telefonica) 

In cadrul sustenabilitatii (5 ani) se vor desfasura in fiecare unitate scolara, in fiecare semestru) 

urmatoarele activitati: 

-pentru proiectul initial 4 intalniri de Educatie Parentala si 6 activitati Nonformale (doar o singura 

data!!!) 

-pentru PLUS vor fi 4 intalniri de Educatie Parentala si 3 activitati de tipul Gradinita de familie 

Aveti libertate in a va alege temele. 

Important!!! 
Activitatile trebuie desfasurate cu incadrare intr-un an calendaristic (financiar) si anume: ianuarie-

august si septembrie-decembrie. 

 

 

    Implementarea proiectului Impreuna pentru copii -  ianuarie-august 2019 

 

clasa a IV-a cadre didactice care vor propune  cele 6 activitati nonformale, incepand cu 1 martie ( cate 

2 pe luna) Tudorache Liliana,Gîrleanu Eugenia, Muraru Maria, Tudorache Marius, Bejan Maria, Cichi 

Mihaela 

educator parental Petrișor Monica -  4 întalniri de educatie parentala – martie – iunie 2019 

 

    Implementarea proiectului Impreuna pentru copii componenta -  ianuarie-august PLUS  2019 

Grupa mare – cadru didactic care va susține 3 activitati  de tip Gradinita de familie – Dumea Maria 

Educator parental Predoi Greta -  4 întalniri de educatie parentala – martie – iunie 2019 
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