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CENTRUL DE ZI  AFTER SCHOOL GHERAESTI 
RAPORT ANUAL 

ANUL ŞCOLAR 2014-2015 
  

     

În  perioada  anului  şcolar  2014-2015, în cadrul  Centrului de zi  au fost 
înscrişi copii cu vârstele cuprinse între 6-14 ani.  Aceştia au participat la 
activităţiile  Centrului  de  zi,  de  luni-vineri,  între  orele  11.45 - 16.00. 
Programul a fost proiectat in a oferi beneficiarilor servicii de 
supraveghere dupa terminarea orelor de curs, programe educative, 
asistenta pedagogica, consultatii si meditatii. Programul after school 
pentru copii  este un serviciu deschis pentru comunitate, construit 
pentru a veni in sprijinul copiilor, parintilor si scolii. Acest serviciu este 
o oferta educationala moderna si competitiva care va creste actul 
educational. Misiunea  Centrului de zi  after school  Gheraesti  este  de a 
preveni abandonul  scolar  si  asigurarea   pe timpul zilei a unor activitati  
de ingrijire, educatie,  recreere – socializare  si oferirea unei mese calde 
in regim catering. 

Localizarea centrului 
Centrul  se afla in comuna Gheraesti, sat Gheraesti, judetul Neamt.  

Personalul angajat  al  Centrului  de  zi  after school este constituit din: 
- Rosu Brindusa, asistent social 
- Cocuti Roxana, invatator 
- Farcas Daniela, personal curatenie 



 

 

Parteneriate  desfasurate  la  Centrul de zi in anul scolar  2014 -2015: 
 

- Parteneriat  Centrul de zi after school Gheraesti  si  Biblioteca Comunala 
Gheraesti ; 

- Parteneriat  Centrul de zi  after school Gheraesti  si  Parohia “Trupul si 
Sangele Domnului” Gheraesti/Neamt; 

- Parteneriat  Centrul de zi after school Gheraesti  si  Gradinita “ Sfanta 
Familie “ Gheraesti; 

Activitatea Centrului de zi after school a fost sprijinita si de voluntarii de la 
“Actiunea  catolica  de tineret “ din cadrul  Parohiei “ Trupul si Sangele 
Domnului” Gheraesti. 

Numarul voluntarilor participanti : 16 persoane, elevi in clasele X – XI. 

Voluntarii din cadrul “ Actiunii catolice de tineret” au ajutat beneficiarii centrului 
de zi in efectuarea temelor pentru scoala si au participat la activitatile de recreere si 
socializare. 

Activitatea centrului de zi a fost sprijinita de invatatori de la Scoala gimnaziala 
Gheraesti  cu  care  Primaria Gheraesti a incheiat contract de voluntariat pentru 
anul scolar 2014-2015.  

Numarul invatatorilor participanti : 3 persoane 

 

Activitatea educationala 
  
  
Invatatorul centrului de zi a oferit ajutor copiilor pentru rezolvarea temelor şcolare. 
În funcţie de nevoile identificate, a lucrat suplimentar cu anumiţi copii. Pentru a 
aborda într-un mod mai interactiv şi plăcut cititul, s-a derulat concursul de lectura. 
Copiii au avut posibilitatea să citească şi să le fie citite poveşti, în modalităţi cât 
mai ingenioase. S-au organizat şi competiţii în acest sens, care au fost bine primite 
de copii.  
  



 

 

Activitatea de socializare si recreere 
  

 

Beneficiarii centrului de zi au participat la expozitia cu vanzare intitulata “ Parfum 
de primavara si martisoare eco” organizata de scoala gimnaziala din Gheraesti, au 
făcut ieşiri în parc, au participat la jocuri în aer liber organizate de personalul 
centrului, au vizionat scenete de teatru, au vizionat povesti la biblioteca comunala, 
au invatat cantece cu invatatorul centrului precum si cu educatorul voluntar de la 
gradinita “Sfanta Familie “ din Gheraesti, au avut activitati de reciclare si de 
curatenie a spatiului verde. 
  

Activitatea de consiliere 
  
 
În  functie de problemele si nevoile identificate la beneficiarii centrului de zi 
precum la parintii acestora s-au efectuat  sedinte de consiliere,  intrevederi  pentru 
a  nu  fi  afectata  evolutia  minorilor  in traseul scolar  si  in  activitatile centrului 
de zi. Datorită disfuncţionalităţii familiilor din care provin copiii pe care îi 
acceptăm  în  centru sunt necesari câţiva ani la rând de muncă susţinută cu ei 
pentru a ne atinge obiectivele stabilite. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor, am 
intensificat colaborarea cu părinţii şi invatatorii lor si diriginţi.  

 
Alte activităţi:   Dezbateri pe anumite teme:  “ Cel mai frumos nume pentru 
Centrul de zi”, “Curiozitati despre animale si plante”, “Cine stie cele mai multe 
denumiri de flori”, am discutat despre prietenie  si  ce inseamna “familie”, relatia 
lor cu Dumnezeu, jocuri pe calculator. 
Am participat la Concursul National de desen  “Frumusetea copilariei” editia I   
desfasurat la gradinita “Sfanta Familie” etc.  
  
Pe parcursul colaborării s-a păstrat legătura cu părinţii în diverse moduri: întâlniri 
faţă în faţă, discuţii prin telefon, şedinţe cu părinţii.  
De mentionat  faptul că pe tot parcursul anului scolar 2014-2015, copiii s-au 
implicat  cu  entuziasm  în  toate activităţile desfăşurate de Centrul de zi after 
school, ajutând  personalul angajat  atunci când a fost necesar şi posibil. Astfel, au 
participat  la  întreţinerea  şi  efectuarea  curăţeniei  în  sălile  de  interior a 
centrului. 



 

 

Concluzii 
 
Programul after school  este o forma complementara de interventie cu scopul de a 
preveni marginalizarea si excluderea sociala a copiilor proveniti din mediile 
defavorizate. 
Aceasta s-a realizat prin imbunatatirea situatiei sociale si economice a parintilor 
care au copii ce frecventeaza cursurile scolii gimnaziale Gheraesti, prin implicarea 
parintilor in problematica scolara a copiilor si cresterea motivatiei cadrelor 
didactice. 
Sintetizam rezultatele programului astfel: 

- 20 copii inscrisi in cadrul programului; 
- Cresterea cu pana la 90 % a frecventei scolare, diminuarea cu pana la 80% a 

absenteismului scolar; 
- Imbunatatirea performantei scolare la 70% dintre copii participanti; 
- Diminuarea efectelor nedorite a comportamentului antisocial in proportie de 

50%; 
- S-a reusit interactiunea pentru rezolvarea problemelor sociale cu un nr de 11 

parinti care au fost asistati in demersurile de a-si rezolva problemele sociale. 
Continuarea implementarii programului in anii scolari urmatori este necesara 
si impusa de realitatile socio- economice in care traiesc comunitatile si 
grupurile dezavantajate.  

  
Pentru anul scolar 2015-2016, se impune în continuare monitorizarea si 
disciplinarea minorilor, creşterea motivaţiei lor pentru învăţătură şi lectură, 
formarea convingerii că trebuie să muncească pentru a se putea realiza în viaţă. 
 
 

 
 
Prezentul raport a fost întocmit de către, 
Asistent social- Rosu Brindusa Ana Maria 
 
 
 
 
 


