Formular Propunere de Proiect
Activitati educationale
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: T Andreea C
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: andreeat*****@*********.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
„Dezvoltarea personală - educație pentru viitor”
(cabinet școlar de psihoterapie)
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati educationale
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
O școală generală din Sectorul 3 cu rezultate scăzute la evaluările naționale
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
12 luni (anul școlar 2018-2019)
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
50000 lei reprezentând amenajarea spațiului, materiale specifice activităților
propuse, salariile psihoterapeuților.
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Elevii din ciclul gimnazial (clasele V-VIII) ai școlii alese
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Timp de 12 luni, elevii școlii vor beneficia de programe individuale și activități de
grup menite să sporească încrederea în ei. Programele realizate de
psihoterapeuți se vor axa pe: gestionarea conflictelor, pe integrarea în colectiv,
reducerea abandonului școlar în rândurile copiilor care provin din familii
dezorganizate sau din medii defavorizate, reducerea cazurilor de delincvență
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juvenilă.
Nu se urmărește diagnosticarea clinică a copiilor, ci identificarea problemelor cu
care se confruntă și crearea unui program personalizat pentru gestionarea
conflictelor și integrarea în colectiv.
Copiii deseori simt că nu sunt ascultați, că cei mari nu îi iau în serios, iar un
spațiu precum cel oferit de un cabinet de psihoterapie, cu psihoterapeuți pregătiți
să lucreze cu copiii și adolescenții le poate oferi sentimentul că sunt în siguranță
și că se pot dezvolta.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
În România anual 3500 de minori sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni
(sursa: educațiejuridică.ro)
85000 de copii au unul sau ambii părinți plecați în străinătate (sursa:
educațiejuridică.ro)
O cincime dintre elevii români rămân cu cel mult 8 clase absolvite. (sursa INS –
2016)
30% dintre copiii români de până în 18 ani renunță la studii (sursa: INS – 2016)
37% dintre copiii de până în 15 ani sunt analfabeți funcționali. (sursa INS – 2016)
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Studiile de specialitate arată că elevii cărora li se acordă atenție, care învață să
lucreze în echipă, care au o imagine de sine realistă sunt mai puțin tentați să
abandoneze școala și să se implice în activități infracționale.
La finalul programului se va prezenta un raport de activitate detaliat, cu evoluția
copiilor pe parcursul întregului an. La finalul fiecărui semestru se va realiza un
raport intermediar cu privire la evoluția programului: activități realizate, rezultate
obținute.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- Alegerea unei școli gimnaziale care să fie de acord cu proiectul
- Obținerea aprobării comitetului de părinți
- Amenajarea unui spațiu special de tip cabinet de psihologie/psihoterapie.
Programul va acoperi întregul interval orar în care se desfășoară cursurile
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Manager de proiect
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