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Raport intermediar 

privind implementarea proiectului PREZENT! 

 

 

   Descrierea grupului țintă 

Grupul țintă a fost identificat prin consultarea cataloagelor școlare. Este format din 11 elevi 

din ciclul primar și din 6 elevi din ciclul gimnazial. Sunt elevi ce fac parte din familii 

dezorganizate, din familii monoparentale. 

Echipa de lucru (cadrele didactice si psihologul școlii) au fost selectate prin completarea 

unui chestionar GoogleForms.  

(https://docs.google.com/forms/d/1hneaRYG81HtZ_KK_T_jHtIWS2iYwCqfTmrr4RKnIfE

E/edit) 

   Cauze identificate în urma aplicării de chestionare, discuții cu părinții, cu copii 

etc. 

- Cei mai mulți din cei chestionați mărturisesc că absentează de frica notelor mici sau că nu 

sunt pedepsiți; 

- Alți elevi nu pot ajunge din cauza programului de muncă al părinților, sau al stării de 

sănătate; 

- Un singur elev declară că din cauze financiare  lipsește. 

 

   Parteneri implicați deja și care urmează a fi cooptați pentru implementarea 

activităților proiectului 

- Reprezentanți ai Parohiilor din Moreni, Iedera 

- Artiști plastici – Laura Medar, Magda Gherghișan 

- Reprezentați ai IPJ Dâmbovița  -Compartimentul de analiză și prevenire a Criminalității 

- Reprezentanți ai Tribunalului Dâmbovița  

- Biblioteca Municipiului Moreni și a școlii 

- Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Moreni 
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- Centrul Europe Direct Dâmbovița 

  Activități desfășurate – descriere pe scurt. 

- Zâmbet de primăvară – recitare versuri cu tematică  de primăvară, vizionare 

prezentare (imagini specific anotimpului), confecționare felicitări cu prilejul zilei de 

8 martie, expoziție (activitate la care au participat elevii din grupul țintă – doar cei 

din ciclul primar, alături de elevi ai claselor  a II-a A și a III-a B); 

- Delicvenţa juvenilă – cauze şi condiţii favorizante - informarea şi conştientizarea 

tinerilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecţie, precum şi 

prezentarea consecinţelor ce decurg din săvârşirea de infracţiuni (elevii claselor de 

gimnaziu); 

- Expoziție de numismatică – Monedele și bancnotele lumii – o expoziție de monede și 

bancnote realizată de către elevii clasei a II-a B și Asociația pentru Promovarea 

Performanței în educație. Au fost expuse monede și bancnote retrase din circulație 

dar și actuale, emise de-a lungul timpului în țara noastră și în lume. Au fost invitați 

elevii din grupul țintă care au participat la o prezentare legată de povestea banilor, au 

aflat denumirea monedelor și bancnotelor expuse și au formulat opinii despre 

inportanța educației financiare în școli; 

- Absenteismul – cause și efecte – dezbatere între elevi din grupul țintă, cadre didactice 

și reprezentanți ai IPJ Dâmbovița  -Compartimentul de analiză și prevenire a 

Criminalității legată de cauzele și consecințele absenteismului. 

 

 

      Director, Coordonator proiect, 

Vremăroiu Norica 
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