
PROIECT EDUCATIV 

 

 EDUCAȚIA E 

ȘANSA TA 
 



  

Scoala Gimnazială Nr. 1 

Bănișor 

Scoala Gimnazială Nr. 1 

Aghireș 

        Schimb de experiență între 



„Înțelepciunea nu vine cu vârsta, ci prin învățare și educație” 
 

Anton Chekhov 

  

 Scopul proiectului: 
*  Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, 
complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile 
absenteismului şi ale abandonului şcolar. Formarea unui 
comportament responsabil ca elev într–o instituţie şcolară; 



  

Stimularea spiritului de colaborare a 

elevilor și a cadrelor didactice prin 

prezentarea exemplelor de bună 

practică;  

Conștientizarea elevilor cu privire la 

importanța educației în dezvoltarea 

lor  

Diminuarea abandonului școlar 

Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, 
construirea unei imagini de sine 
pozitivă prin autocunoaştere şi 
dezvoltare personală 

GRUP ȚINTĂ:  
 -elevii din cele două școli                            
-cadrele didactice 
 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Durata proiectului: 
  Martie– Iunie 2018 
 

Rădăcinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce.  

   Aristotel 

 



Educatia este îmblânzirea unei flacări, nu umplerea unui 
vas.           Socrate 

  

Lucrul în echipă 
Toleranța 
Spiritul de competiție 
Incluziune socială 

 & Reducerea absenţelor 
nemotivate şi a abandonului 
şcolar; 
 & Promovarea unei atitudini 
responsabile ca elev într-o 
instituţie şi a unei atitudini 
pozitive faţă de şcoală; 
 & Colaborarea pe termen lung 
între elevi și cadrele didactice; 

VALORILE PROMOVATE: Rezultate aşteptate: 

 



Educatia este cea mai buna provizie pe care o poti face 
pentru batranete. Aristotel 

  

Am organizat activitati sportive 

- DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE 



Natura ne aseamană, educatia ne deosebeste.  
Confucius 

  

 Am realizat produse handmade  



”Educația nu trebuie să te învețe doar cum să muncești – 
trebuie să te învețe cum să trăiești” 
                                                 W.E.B Du Bois 
 

  

Solicitare de sprijin din partea cadrelor didactice ; 
Antrenarea colegilor de clasă: unul sau mai mulţi colegi ai copilului se oferă să-l 
ajute la disciplinele respective; 
Antrenarea comunităţii de părinţi – pentru a ajuta familia în dificultate; 
Consilierea şi orientarea profesională a părinţilor (consilierul şcolar);  
Implicarea unor organisme private (ONG-uri, sponsori,etc) din comunitate; 
Implicarea în activităţi curriculare sau extracurriculare  

Soluţii propuse pentru diminuarea riscului de abandon 
şcolar: 

PROF. GLIGUȚA LUMINIȚA NICOLETA 
 


