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Comunicat  

 

Anunț lansare proiect:   

PNRAS Școala Gimnazială ,,ALEXANDRU VLAHUȚĂ” Iași 

 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” Iași derulează în perioada 26.09.2022-

26.09.2023, pe o perioadă de 36 de luni, proiectul PNRAS Școala Gimnazială ,,ALEXANDRU 

VLAHUȚĂ” Iași (cod proiect: F-PNRAS-1-2022-0592), prin Programul Național pentru 

Reducerea Abandonului Școlar, finanțat prin Componenta 15-Educație a Planului 

Național pentru Redresare și Reziliență în România. Bugetul total al proiectului este de 

800.960,00 lei. 

Obiectivul general al proiectului vizează diminuarea absenteismului și prevenirea 

abandonului școlar, precum și creșterea performanțelor școlare pentru elevii de la ciclul 

gimnazial cursuri de zi și cursuri cu frecvență redusă.  

        Proiectului i se adaugă alte obiective specifice:  

- Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității prin participarea unui număr de 

90 elevi pe an la activități de educație remedială și activități de timp liber, autocunoaștere 

și socializare;  

- Creșterea procentului de promovabilitate la Examenul de Evaluare Națională cu cel puțin 5% pe 

an până la finalizarea proiectului; 

- Creșterea procentului elevilor  care finalizează studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă 

și își continuă pregătirea la școala profesională  sau la liceu - seral. 

- Dezvoltarea unui ecosistem de învățare adecvat și prietenos și a mediu școlar atractiv pentru elevi 

și cadre didactice; 

- Digitalizarea procesului educațional prin amenajarea a două clase inteligente AV- click 

(dotate cu tablă interactivă,  chromebook-uri pentru elevi, stație mobilă pentru încărcare 

inteligentă, softuri educaționale),  care să faciliteze învățarea prin metode moderne digitale 

și să ofere copiilor contexte noi, atractive de implicare în activități școlare; 

- Creșterea calității și eficienței actului educațional prin utilizarea tehnologiei digitale și a 

strategiilor pedagogice moderne. În acest sens, în cadrul proiectului sunt propuse cursuri de 

formare a cadrelor didactice pe următoarele direcții: utilizarea noilor tehnologii digitale;  

implementarea strategiilor pedagogice moderne; activități de timp liber (formarea 

caracterului, arta povestirii și improvizației, lectură); activități de team-building; 

- Amenajarea unui spațiu de lectură și relaxare în cadrul bibliotecii școlii pentru desfășurarea 

activităților nonformale și de consiliere în grupuri mici;  

- Formarea și consilierea  părinților din grupuri vulnerabile pentru o mai bună relaționare cu 

propriii copii și asigurarea frecventării zilnice a școlii de către aceștia - organizarea de ateliere 

de lucru și educație parentală   în  „Școala părinților”. 

     Elevii, beneficiari direcți ai proiectului vor fi selectați în urma unei activități de screening 

la nivelul claselor gimnaziale, prin aplicarea de chestionare SASAT și completarea unor fișe 
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de observare și evaluare pe platforma MATE  (Mecanismul de Avertizare Timpurie în 

Educație) creată special pentru acest proiect pe platforma  SIIIR.  

 

 Beneficiari indirecți ai proiectului vor fi toți ceilalți elevi ai școlii noastre,  cadrele didactice,  

părinții, membrii comunității locale, partenerii educaționali. 

           Proiectul PNRAS Școala Gimnazială ,,ALEXANDRU VLAHUȚĂ” Iași  va duce la 

creșterea calității procesului educațional, la prevenirea absenteismului, a abandonului și a 

situațiilor de insucces școlar.  Prin activitățile propuse, va contribui la crearea stării de bine în 

școală, la oferirea de șanse egale și condiții de autodepășire tuturor elevilor, trasee educaționale 

personalizate în funcție aptitudinile și competențele fiecăruia. Comunitatea va beneficia de 

rezultatele proiectului prin copii bine pregătiți, cu rezultate școlare și comportamente 

îmbunătățite, capabili de integrare în comunitate și în societate.    

 

 

 

Manager proiect, 

 Director, Prof. Mirela Marin 

 

 


