
 
VINO CU NOI  LA ŞCOALĂ! 

                        - proiect educaţional pentru reducerea abandonului şcolar 

 

REZUMATUL 
 

Problemele financiare și socio-economice ale familiei, munca în străinătate a părinților, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor, problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timpul redus 

petrecut cu familia, suportul social şi emoţional redus etc., determină multe probleme emoţionale la copii 

care, din păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore.  

În urma realizării unei baze de date cu elevi care prezintă risc prin prisma fenomenului 

absenteismului/ abandonului școlar, a fost identificat un număr de 14 elevi  care poate fi încadrat în această 

categorie. 

Proiectul are ca obiectiv micșorarea numărului de elevi cu risc de abandon școlar și va fi implementat 

la nivelul claselor pregătitoare și I - IV, unde numărul de absențe este mai mare de 10/săptamână/elev. În 

cadrul proiectului se vor realiza programe de consiliere îndividuală sau de grup, corelate nevoilor acestora. 

Proiectul se va derula pe parcursul semestrului I al anului școlar și va fi susținut financiar prin 

sponsorizări. 

 

DESCRIEREA PROBLEMEI 

Din cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului, de  familie, de contextul şcolar, la 

elevii mici de  ,,fobia şcolară’’ (dependenţă crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv educaţia 

şcolară; stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau indiferente; strategie defensivă faţă de colegii 

violenţi, eşecul şcolar, situaţii umilitoare), învățătorii vor avea în vedere: 

• Prelucrarea regulamentelor școlare la clase și în ședințele cu părinții 

• Monitorizarea săptămânală a absențelor 

• Înregistrarea elevilor cu risc de abandon și luarea de măsuri educative în colaborare cu diverși agenți 

educaționali (părinți, consilier școlar, Poliția Locală, Protecția Copilului etc.) 

• Diversificarea activităților educative în cadrul orelor de Dezvoltare personală/ Educaţie civică 

• Implicarea elevilor și a părinților/ tutorilor în activitățile extrașcolare ale școlii ( minimum 1 

activitate / lună) 

 

GRUP ȚINTĂ: - elevi identificați 

                          -  părinții elevilor 

                          - cadre didactice și consilierul școlar 

                          - reprezentanți ai Poliției Locale și Protecției Copilului  

BENEFICIARI : - elevii grupului țintă 

                            -  părinți 

                            -  comunitatea locală  

PARTENERI :    - Poliția Locală 

                           - Protecția Copilului 

SCOP:  Diminuarea numărului de elevi cu risc de abandon școlar 

OBIECTIVE: 

1. Reducerea numărului de absențe ale elevilor cu 30%,  până la sfârșitul anului școlar 

2. Atragerea părinților/ tutorilor în activitățile extrașcolare derulate ( 1/ lună) 

3. Participarea părinților/ tutorilor la activități de consiliere individuală și în grup (2/ lună) 

4. Integrarea elevilor cu risc de abandon în colectivele din care fac parte 



                                                                 PLAN DE ACTIVITĂȚI 

 

REZULTATELE  PROIECTULUI: 

Elevii și părinții vor participa cu interes la desfășurarea activităților în proporție de minimum 80%. 

Numărul de absențe va fi redus cu 30%. 

Cauzele care determină abandonul școlar se vor diminua prin activitățile de consiliere. 

 

DURABILITATE  ȘI  IMPACT: 

Activitățile care au generat obținerea rezultatelor scontate (Activități de consiliere, Să mâncam sănătos!)  

vor fi implementate și în semestrul al II-lea al anului școlar. 

 

BUGETUL: 

Cadouri pentru serbarea de Crăciun – 500 lei 

Cumpărarea de fructe, legume, compoturi, apă, veselă de unică folosință pentru activitatea gospodărească – 

500 lei 

TOTAL – 1000 lei 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
 

•  realizarea unui album foto cu imagini din cadrul activităţilor 

•  diplome pentru participare la acțiuni 

•  popularizare în revista şcolii 

Nr. 

crt. 

              Activitatea      Perioada Responsabili    Observații 

1. Regulile școlii 

- Prelucrarea ROI ȘI ROFUIP elevilor 

și la ședințele cu părinții 

 sept. 2018 Învățătorii  

2. Monitorizarea absențelor și 

identificarea grupului țintă 

sept. – nov. 

2019 

Echipa de proiect  

3. Cunoașterea factorilor implicați în 

proiect 

- Întâlniri părinți/ tutori cu consilierul 

școlar și reprezentanți ai Poliției 

Locale și Protecției Copilului 

nov. – dec. 

2019 

Echipa de proiect 

Consilierul școlar 

 

4. Moș Crăciun vine la tine! 

- Participare la serbarea școlară de 

Crăciun 

dec. 2018 Echipa de proiect  

5. Activități de consiliere (elev – cadru 

didactic, elev – consilier școlar, părinți 

– cadru didactic, părinți – consilier 

școlar)  

ian. 2019 Învățătorii 

Consilierul școlar 

 

6. Să mâncam sănătos! 

 -activitate gospodărească  

elevi – părinți – cadre didactice  

febr. 2019 Echipa de proiect  

7. Evaluarea proiectului 

- Aplicarea unor chestionare elevilor 

și părinților; popularizarea rezultatelor 

febr. 2019 Echipa de proiect  


