
 
Dragilor, 
Este un început, un început promițător pentru asociația noastră.  
Ne mândrim cu  încă un proiect: „Și Ei Sunt Ai Noștri” 
,,Și Ei Sunt Ai Noștri” este  un proiect realizat cu sprijinul finanțării obținute în cadrul programului Start 
ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.  Toți elevii  școlii sunt ai 
noștri, unii  dintre ei având o povară mai grea ca a altora. Educația contează și pentru cei  12 elevi de clasa a 
VIII-a  care au cea mai mare nevoie de ajutor, de a nu rămâne corigenți. Cum  educația nu se poate realiza 
fizic în cadrul școlii, atunci apelăm la soluții digitale. Ne putem organiza și online.Vrem să le cultivăm  
elevilor ideea învățării dirijate și a învățării autodidacte. În ambele situații elevii vor  fi  îndemnati spre o 
instruire electronică ce le va  crește gradul de motivare și rezultatele. 
Echipa de proiect  e pregatită.  Partenerii sunt alături de noi. Elevii abia așteaptă. Deci, la treabă! 
Despre proiect: 
Proiectul este realizat  pentru elevii claselor a VIII-a care sunt în situație de corigență la romana si la 
matematica. Acestia nesprijiniti la timp nu asimileaza minimum de cunostinte, mai ales in conditiile de fata 
cand trebuie sa luam masuri de preventie privind infectia cu virusul Covid-19 si numarul orele de recuperare 
in cadrul scolii a fost redus la una singura. Proiectul de fata are doua componente, una de remediere a 
situatiei la invatatura de catre elevii corigenti si una de modernizare a resurselor didactice prin folosirea de 
tablete. 
Grupul tinta al proiectului: 
Toti cei 12 elevi din clasele a VIII-a A si B, ale Scolii Gimnaziale ”Petre Sergescu” vor frecventa meditatia 
online la matematica, iar numai 9 vor frecventa si meditatia online la romana, in baza unui acord incheiat de 
parintii lor cu conducerea scolii. 
Impactul așteptat: 
Impactul pe termen scurt va fi vizibil la sfarsitul proiectului cand cei 12 de elevi vor dobandii cunostintele de 
baza. 
Impactul pe termen lung consta in folosirea tabletelor de catre elevi la orele de curs si la biblioteca pentru 
accesul la informatii online, utile pregatirii lectiilor si temelor, totodata consta in responsabilizarea parintilor 
fata de nevoile educative ale copiilor. 
Rezultatele proiectului vor fi masurate prin numarul crescut al elevilor ce au promovat anul scolar, dar si 
prin varietatea de resurse didactice utilizate de profesori la clasa accesand Internet-ul prin tehnologia 
moderna, tablete. 
Cand: 
noiembrie-decembrie 2020 
Unde: 
Online, accesand aplicatia Google 
Classroom din conturile de e-mail 
G-Suite, aferente domeniului 
scolii, pe platforma Google 
Cloud. 
 
“Start ONG este un program 
lansat de Kaufland România şi 
implementat de Asociaţia Act for 
Tomorrow. Domeniile vizate 
sunt: educaţie, sănătate, mediu, 
social şi cultură. Valoarea totală a 
programului este de 500.000 
euro. Programul Start ONG este 
cel mai simplificat instrument de 
finanţare comunitară destinat 
ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale/de iniţiativă.’’ 
 
#StartONG; #ImplicareaFaceDiferenta; #KauflandRomania; #ActforTomorrow 


