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Argument

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce
la abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar. Elevii din ciclul gimnazial, care acumulează un
număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de
familii la treburile gospodăreşti sau provin din medii dezavantajate sau supuse excluziunii .
Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a
promovării anului scolar, care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi.
La Scoala Gimnaziala Nr.1 Aghires, in acest an scolar 2016-2017, 17 elevi din ciclul
gimnazial sunt cu situatia scolara neincheiata, in ciuda eforturilor scolii, a dirigintilor si cadrelor
didactiice de a-I adduce la scoala.
In perioada 3-14 iulie acesti elevi sunt asteptati sa participle la activitatile extrascolare
desfasurate de Scoala Gimnaziala Nr.1 Aghires, unde se vor imbina jocurile distractive, cu
diferite tipuri de activitati recapitulative a materiei, pentru a-I ajuta sa isi incheie situatia
scolara, in perioada de desfasurare a examenelor de incheiere a situatiei scolare pentru elevii
amanati. Profesorii au pregatit subiecte, pentru fiecare disciplina in parte.
Inițiator/Coordonator proiect: prof. Santavan Simona
Colaboratori: prof.Ilies Ambroziu
prof.Duma Ioana
Durata proiectului: 3-14 Iulie 2017
Beneficiari:
-elevii cu situatia neincheiata, corigenti sau repetenti de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Aghires si
Scoala Gimnaziala Mesesenii de Sus, care au acumulat un numar mare de absente, care provin
din medii dezavantajate sau supuse excluziunii.
Resurse: Umane-elevii, profesorii, parintii
Materiale-videoproiector, materiale auxilire consumabile
Scopul :
Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării
pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază .

Obiective :
1. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce
provin din familii defavorizate sau supuse excluziunii și cu posibilităţi materiale reduse,
precum și a celor cu CES.
2. Eficientizarea procesului instructiv – educativ prin implicarea elevilor cu CES sau a
celor din medii dezavantajate sau supuse excluziunii in acțiuni extrașcolare ;
3. Promovarea educației de calitate inclusiv pentru elevii aparținând grupurilor din medii
dezavantajate sau supuse excluziunii.
4. Prevenirea şi combaterea abandonului școlar în rândul elevilor .
5. Creșterea calității procesului de învățământ și a dezvoltării instituționale;
6. Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul
elevilor problemă , cât şi a părinţilor acestora .
Rezultate aşteptate :
1.
2.
3.
4.
5.

Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala .
Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură .
Grupul de iniţiativă în continuarea programului .
Familii ce se implică în educaţia propriilor copii .
Afişe , desene , albume

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Activitate

Modalităţi de realizare

Resurse
umane

materiale

1.Identificare Identificarea elevilor cu
a elevilor cu
absenţe multe
absenţe multe
Analiza situaţiei

Echipa
proiectului

Documente
şcolare

2. Lectorate
cu părinții

Echipa
proiectului

Întâlniri cu părinţii,
discuţii, vizite, seminarii,
dezbateri, ROFUIP şi ROI

Perioada

Finalitate

3 iulie
2017

Lista elevilor
problemă

Caietul
dirigintelui
chestionare,
interviu
anchete
sociale

Anchete
sociale
4 iulie
2017

Consilierea
părinţilor

3.Consultații
la geografie

fișe de lucru,
teste, lucrări
hărți, atlase

5 iulie
2017

Promovare
teste și an
școlar

Teste, lucrări,
fișe de lucru

6 iulie
2017

Promovare
teste și an
școlar

Teren de
fotbal, minge

7 iulie
2017

Competiție și
Distracție

Recapitulare, fișe de lucru, Prof.Duma Teste, lucrări,
teste, lucrări în vederea
Ioana
fișe de lucru
promovării testelor pentru
încheierea situației școlare
7.Consultații
Recapitulare, fișe de lucru, Prof.Ilieș Teste, lucrări,
la matematică teste, lucrări în vederea
Ambroziu fișe de lucru
promovării testelor pentru
încheierea situației școlare

10 iulie
2017

Promovare
teste și an
școlar

11 iulie
2017

Promovare
teste și an
școlar

8.Vizionări de
filme și
documentare

Filme istorice
Experimente la fizică și
chimie

prof.
Santavan
Simona

12 iulie
2017

Cunoașterea
istoriei

9. Vizite la
domiciliul
elevilor

Discuții cu membrii
familiei și comunității
locale din localitățile
Meseșenii de Jos,
Meseșenii de Sus și
Fetindia

Echipa
proiectului

13 iulie
2017

Cunoașterea
situației reale
a elevilor cu
risc de
abandon

14 iulie
2017

cunoașterea
orizontului
local

4.Consultații
la istorie

5.Activități
sportive și
distractive

Recapitulare, fișe de lucru,
prof.
teste, lucrări în vederea
Santavan
promovării testelor pentru
Simona
încheierea situației școlare
Recapitulare, fișe de lucru,
prof.
teste, lucrări în vederea
Santavan
promovării testelor pentru
Simona
încheierea situației școlare
Competiții sportive,
Echipa
ștafete atletism, joc de
proiectului
șah, moară, sudoku

6.Consultații
la fizicăchimie

10.Cunoaștere Drumeție
a orizontului
local

Echipa
proiectului

Laptop,
calculator,
videoproiect
or
chestionare,
interviu
anchete
sociale

Fișă de
observare

Monitorizarea şi evaluarea
Echipa de proiect, va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte. Evaluarea, prin
rapoartele periodice şi finale, va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a
finalităţilor şi a atingerii obiectivelor propuse, a impactului asupra elevilor care iniţial absentau
şi dacă aceştia au o frecvenţă mai bună .
Derularea activităţilor acestui proiect va urmări prevenirea şi diminuarea abandonului
şcolar prin reducerea absenteismului. Astfel, grupul căruia i se adresează proiectul va deveni
grup de iniţiativă ce va identifica elevii care renunţă la educaţie, se va implica în rezolvarea
problemelor, vor menţine legătura dintre părinţi – clasă – şcoală , prin noua formă de
comunicare .

