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”STOP  ABANDONULUI  ȘCOLAR!” 

 
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 3 LUPENI 

 



”STOP ABANDONULUI ȘCOLAR!” 

 Proiectul s-a desfășurat în perioada 23.03.2015-
22.11.2015 în parteneriat cu: Școala Gimnazială 
Filiași, Școala Gimnazială Sadova, Școala 
Gimnazială nr. 7 Petroșani, Şcoala Gimnazială 
nr. 3 Lupeni. 

 OBIECTIV GENERAL 

 Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii din regiunea Sud-Vest Oltenia și regiunea 

Vest, prin creșterea numărului de elevi și tineri 

menținuți și reintegrați în sistemul educațional. 



Grup Țintă 

  

      Şcoală după şcoală şi Şcoală de vară 

  -  80 de elevi cu vârsta  cuprinsă între 6 si 14 ani care se  

află în risc de părăsire timpurie a școlii din motive 

psihologice, familiale, sociale, economice; elevi cu 

posibilități pecuniare  reduse. 
        A doua şansă 

  - 20 de elevi care au părăsit de timpuriu şcoala din 

motive familiale, sociale. 
      Părinţi 

   - 50 de părinţi ai elevilor incluşi în programele  din 

proiect în vederea diminuării riscului de abanon şcolar. 

 



Beneficii 
Cresterea prestigiului şcolii în comunitate – dezvoltarea instituţională. 

Consolidarea parteneriatului Şcoală-Familie-Comunitate. 

Combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii a elevilor din comunitate. 

Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor şi a diminuării numărului de elevi cu eşec şcolar faţă de situaţia 
actuală. 

Dezvoltarea personală a elevilor; 

Ameliorarea rezultatelor şcolare  ale elevilor. 

Conştientizarea părinţilor privind  rolul educaţiei. 

Amenajrea unui cabinet de informatică. 

Conştientizarea părinţilor privind rolul educaţiei. 



Nan Melania – expert coordonator P4 
Rusan Elena- consilier școlar 
Anghelescu Cristina 
Avram Georgiana Monica 
Becsuk Florin Dacian 
Beczuk Cristina Adiola 
Burlacu Anita 
Chinez Camelia 
Chiroşcă Simona Camelia 
Ciutre Mioara 
Florea Rodica 
Hici Lenuţa 
Ianoși Cristina Laura 
Moldovan Adriana 
Moldovan Elena Adriana 
Onică Larisa Elena 
Radu Oana Diana 
Sidoriac Ioan 
Stanciu Marcela 
Suciu Simona Cristina 
Szekely Daniela Maria 
Surdu Adina 
Topor Elena  Mihaela 
Vochiţoiu Nadia  

EXPERȚI EDUCATIVI P4 



Derularea activităţilor proiectului  



Efectuarea temelor 



Activităţi remediale  
Activităţi de recuperare 



Vizionare filme 



Jocuri recreative 



Întâlnire cu Poliția municipiului Lupeni 



Întâlnire cu consilierul școlar 



Crucea Roşie 
Acordarea de prim 

ajutor 

 



Ședințe de lucru 



Obiectele noastre 



Explorăm calculatorul 



CRAIOVA   EXCURSIE LA 
    CRAIOVA 

EXCURSIE 
CRAIOVA 



EXCURSIE 
CRAIOVA 



Întâlniri cu părinții 
   



Impactul proiectului asupra elevilor 

„ Proiectul a fost frumos și dacă se mai face, vreau sa continui, mi-a plăcut excursia la Craiova.  Mi-au plăcut mult 
filmele văzute, să lucrez pe calculator. „ Alexandra, 10 ani 
„Cel mai mult mi-a plăcut în excursie la Craiova, am vizitat orașul, gradina  zoologică, restaurantul unde am mâncat”-
Alexandru, 11 ani 
Mi-a plăcut la proiect pentru că am desenat, am învățat sa fac  origami, am pictat, decupat si multe lucruri frumoase” 
Larisa 12 ani 
„Mi-a plăcut la proiect fiindcă  mi-am făcut  mulți prieteni. Împreună cu copiii din grupa mea am fost o echipă bună.    
Ne-am distrat de multe ori. Acolo profesorii ne-au  ajutat  la teme, ne-au învățat sa fim mai ascultători si atenți” 
Damaris, 12 ani 
„ Am învățat lucruri noi și am învățat cum să ne comportăm cu părinții, colegii şi alți profesori”.  Alexandra, 13 ani 
„Mi-a plăcut să colorez, să pictez, să mă joc”,  Rebeca. 7 ani 
„ A fost frumos! Îmi pare rău că s-a terminat”,  Denisa 8 ani 
„ Pentru mine proiectul  a însemnat mult, m-am distrat  foarte mult şi am învățat lucruri noi. Mi-am făcut prietene. Mi-a 
plăcut în Excursie la Craiova, am văzut gradina  zoologică și în autocar am cântat” Andreea, 10 ani 
„ Am venit sa învăț, e greu fără școală. Acum scriu, citesc, dar nu chiar foarte bine” Ioana, 15 ani ADS 
„Vreau sa termin opt clase și să-mi caut loc de muncă” Robert, 14 ani ADS 
„ Vreau să termin opt clase pentru a lua permis de conducere”, Silviu, 13 ani ADS 
 
 



Impactul proiectului asupra elevilor 
   

 Impresii în urma activităţii de consiliere 
  
-Care este cea mai vie amintire din activitățile de consiliere?   Jocurile: “Transmite scaunul”, 
“Scaunele”, “Întoarcerea omletei”, “Salata de fructe”, “Mă mănâncă aici”. 
-Ce schimbări ați remarcat la voi în urma participării la orele de consiliere?   
Pici Sidonia- Am devenit mai comunicativă, mai deschisă. 
Farcaș Valentin Elisei-Sunt mai sociabil, am legat noi prietenii. 
Mihoc Diana-Pot vorbi mai ușor de spre mine, sunt mai responsabilă. 
Lup Alin-Sunt mai încrezător, am aflat că sunt apreciat de colegi. 
Lăcătuș Nelu-Am descoperit că pentru a scoate la iveală ceea ce am mai bun trebuie să am 
concurență. 



”STOP ABANDONULUI ȘCOLAR!”  în presa locală 



   “Educaţia este abilitatea de a asculta 
aproape  orice  lucru  fără   să-ţi   pierzi 
răbdarea sau încrederea în tine”.  
                                                         Robert Frost 
 
 …“scopul educaţei este să transforme 
oglinzile în ferestre”.  
                                                        Sydney Harris 


