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STOP 

ABANDONULUI 

SCOLAR! 
 



•  „Dacă te gândeşti la anul următor-  

                    însămânţează pământul; 

      Dacă te gândeşti la următorii zece ani-  

                    plantează un copac; 

      Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani-  

                    educă oamenii.” 

                                    (Proverb chinezesc) 

 



         Totul a ȋnceput cu ,,A fost odatǎ….” 

 

        A fost odatǎ un castel fermecat, Școala 

Gimnazialǎ Filiași, ȋn care sǎlǎșluia un colectiv de cadre 

didactice. Acestea tocmai ȋncepuserǎ o luptǎ cu un 

inamic de temut: Abandonul școlar. 

       Cadrele didactice, cu suflete mari și cu minți 

strǎlucite, au ținut sfat și au decis cǎ doar sǎdind ȋn 

sufletul celor 120 de copii din grupul țintǎ, semințele 

unor idei frumoase, vor putea câștiga lupta. 

       Au chemat ȋn ajutor, ȋncǎ de la ȋnceput, Consiliului 

Local,  un consilier școlar, un contabil….  Apoi, rând pe 

rând, ȋntreaga comunitate filișanǎ s-a alǎturat.  





      Inamicul comunitǎții, Abandonul Școlar, n-a rǎmas 

singur pe metereze! Ȋi sǎriserǎ deja de ceva vreme ȋn 

ajutor câteva forțe de temut: lipsa pǎrinților, mulți 

dintre ei plecați la muncǎ ȋn strǎinǎtate, lipsa de 

supraveghere a copiilor, privarea acestora de 

afecțiune,  vulnerabilitatea copiilor. 

      Lupta a ȋnceput ȋn aprilie 2015 și a durat 6 luni! 

      Bǎtǎliile s-au ținut pe trei fronturi concomitent: la 

Școala Gimnazialǎ Filiași și la structurile Rǎcari și 

Bâlta. 

 

       





       Tabǎra cadrelor didactice a scos cele mai de preț 

arme, le-a lustruit bine și a pornit cu ele la atac. 

       Au folosit activitǎți de remediere a lacunelor la 

ȋnvǎțǎturǎ ale copiilor și nu au dat greș cu ele. 

,,Rezultatele la ȋnvǎțǎtura ale copiilor s-au ȋmbunǎtǎțit!” 

strigǎ din spate ȋnvǎțǎtorii de la clasǎ. A fost primul 

pas când inamicului i-au slǎbit puterile. 





Efectuarea temelor si a unor fișe de lucru ȋn completarea 

temelor a slǎbit și mai mult puterile Abandonului Școlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Copiii din tabǎra Abandonului Școlar au ȋnceput sǎ simtǎ 

cǎ locul lor nu e acolo și unii dintre ei au exclamat: 

 

      ,,Ȋnainte, ȋmi petreceam toatǎ dupǎ-amiaza pe afarǎ și… 

credeam cǎ e cel mai plǎcut mod de a-mi petrece timpul 

liber. Acum, ȋnsǎ, ȋmi dau seama cǎ activitǎțile școlare și 

extrașcolare sunt mult mai interesante! Astfel, ȋmi și petrec 

timpul liber ȋn mod plǎcut și ȋnvaț totodatǎ  lucruri 

interesante”. 

                                             (Alex, Grupa 13) 



     ,,Mami și tati sunt plecați ȋn strǎinǎtate. Bunica și bunicul 

muncesc toatǎ ziua. Mereu temele mi le fǎceam singur 

acasaǎ cât mai repede, ca sǎ pot ieși pe afarǎ. Nu reușeam sǎ 

le fac prea bine. Acum, mǎ ajutǎ doamna ȋnvǎțǎtoare la școalǎ 

și chiar ȋnțeleg foarte bine! Ȋmi place sǎ ȋmi fac temele la 

școalǎ!”. 

                                                       (Karina, Grupa 16) 

     ,,Mie ȋmi era mai greu la Matematicǎ. Ȋn timpul 

proiectului, m-a ajutat doamna ȋnvǎțǎtoare și acum mǎ 

descurc mai bine.” 

                                                       ( Ștefania, Grupa 9) 

 

                    



      Mulți dintre copii s-au convins cǎ Abandonul Școlar nu e 

tabǎra ȋn care ar trebui sǎ fie.  

      Ȋnsa, atunci când dinspre locul unde proiectul cadrelor 

didactice prindea aripi din ce ȋn ce mai puternice, au ȋnceput 

sâ se ȋntrevadaǎ activitǎțile recreative, ultima armǎ a 

acestora, copiii s-au convins cu toții cǎ locul lor nu este lângǎ 

Abandonul Școlar . 



         Veniți cu toții alǎturi de cadrele didactice, copiii au 

desfǎșurat activitǎți recreative, fie ȋn aer liber (ȋn curtea 

școlii, pe terenul de sport, ȋn sala de sport, ȋn ȋmprejurimile 

școlii), fie ȋn sala de clasǎ. Acestea au fost variate și 

atractive și i-au antrenat pe toți copiii, ȋn vederea 

petrecerii ȋn mod plǎcut a timpului liber. 





      ,,Mie mi-a plǎcut cel mai mult excursia la Craiova. Nu 

fusesem niciodata la Muzeul de Știinte sau ȋn Parcul 

Romanescu.” 

                                                        (Andrei, Grupa 5) 

       ,,Eu am ȋnvǎțat foarte multe jocuri noi, de care nu 

auzisem pâna acum. Pe unele dintre ele le-am jucat și acasǎ, 

ȋmpreunǎ cu cei cinci frǎțiori ai mei.” 

                                                   (Valentina, Grupa 7) 

        ,,Eu mai vreau sǎ rǎmân la școalǎ dupǎ ore, sǎ-mi fac 

temele și sǎ maǎ joc cu colegii și cu doamna ȋnvǎțǎtoare!” 

                                                       (Adi, Grupa 8) 





        Recunoscând pericolul aflãrii copiilor lor ȋn tabãra 

nepotrivitã, pãrinții celor 120 de copii au venit ȋn sprijinul 

comunitãții, participând la ȋntâlnirile periodice, atât cu 

conducerea școlii, cât și cu consilierul școlar, șlefuind 

ȋmpreunã cele mai potrivite arme. 



        ,,Suntem un oraș mic. Dar și in orasul ãsta mic adulții 

sunt oameni ocupați. Și eu și soțul meu lucrãm. Participarea 

copilului meu, elev ȋn clasa a II-a acum, la acest proiect mi-a 

ușurat foarte mult munca. Nu am dus grija temelor sale și 

nici a exersãrii la materiile la care mai ȋntâmpina probleme.” 

                                  (Mihaela, mama lui Andrei, Grupa 14) 

       ,,Sunt bunica lui Cristi, elev participant la proiect. 

Pãrinții lui Cristi sunt plecați la muncã ȋn strãinãtate. El este 

elev ȋn clasa a IV-a, iar eu…. la vârsta mea…. nu ȋl mai pot 

ajuta la ȋnvãțãturã. Mulțumim școlii cã ne-a ușurat munca pe 

o bunã bucatã de vreme. Sperãm sã mai putem lua parte pe 

viitor la astfel de proiecte. Mulțumim!” 

                                 (Ecaterina, bunica lui Cristi, Grupa 8) 





     La Școala Gimnazialǎ Filiași se ȋntrevede un grup de 

oameni fericiți, care au scǎpat pentru totdeauna de inamicul 

de temut: Abandonul Școlar. Acesta a fost alungat departe, 

departe…… și sperǎm cǎ nimeni nu va mai auzi de el 

vreodatǎ! 

 

 


