
  

 

Fișa descriptivă parteneri asociati în cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele școlii Şcoala Gimnazială Nr. 3 
 
 

Localitate, județ Tȃrnăveni, Judeţul Mureş 
 

 
Nr. de elevi 387 

 
Nr. de profesori 38 

 
Scurt text descriptiv despre 
școală, implicări în proiecte, 
povești de succes  

Deviza școlii: “ UNDE TOŢI GÂNDESC LA FEL, NIMENI 
NU GÂNDEŞTE PREA MULT” 

   Începând cu anul şcolar 2017 – 2018, Şcoala Gimnazială Nr. 3 
are ca structura arondată Şcoala Gimnazială “Vasile Moldovan” 
Tȃrnăveni. 
   Cele mai relevante probleme legate de situatia socio-
economică a romilor le influenţeaza relaţia cu sistemul 
educaţional si cauzeaza dificultăţi in integrarea si dezvoltarea 
copiilor şi adolescenţilor romi ( abandon şcolar timpuriu si 
succesul şcolar). Familiile monoparentale, familiile divorţate, 
familiile separate, coabitarea intre doua sau trei generaţii sunt 
factori care impiedică, mai mult sau mai puţin, accesul, in 
condiţii normale, la procesul de inavăţămant. 
     In şcoala noastră s-a derulat si se deruleaza incă proiectul “A 
doua sansa” care se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, 
proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu 
au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial. 
Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea 
continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi 
nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau 
familiale în care sunt angrenate. 
       Realizăm demersurile necesare pentru ca în perioada de derulare a 
orelor prevăzute în programa școlară, să demarăm o serie de acțiuni 
care să crească motivatia copiilor pentru scoala, avand ca rezultat 
principal reducerea absenteismului.  

Aceste acţiuni propuse sunt:  

a) Dezbateri pe următoarele tematici: riscul de abandon scolar, 
prezentare cauza-efect, invitarea unor personalități care sa 



  

 

împărtășească experiențele proprii bazate pe decizii gresite luate la 
vârste fragede în domeniul educatiei, anturajul ales gresit, consecințele 
acelor decizii, modul de reabilitare a comportamentelor deviante;  

b) Întelegerea motivelor care împiedică accesul la școală, identificarea 
oportunitatilor nevalorificate;  

c)Workshop cu tema  „Exemple de buna practica: elevi/parinti/cadre 
didactice”; Workshop cu tema „Utilizarea tehnicilor de predare activă 
cu scopul de a facilita învățarea, înțelegerea și gândirea critica”;  

d)Activitati de tip peer-mentoring între elevi ca modalitate de creare a 
unui climat pozitiv în clasa, motivarea elevilor cu laude si recompense, 
munca în echipe mici, creșterea stimei de sine, dezvoltarea atitudinilor 
corecte față de colegi;  

e)Interactiuni cu familiile sau tutorii legali ai elevilor prin intermediul 
sedintelor cu parintii, activitati realizate în comun elevi-părinți-cadre 
didactice, realizarea de mape care sa conțină materiale de informare 
necesare părinților, marcarea  unor evenimente importante pentru 
comunitatea școlară prin sesiuni de comunicare, ateliere de lucru în 
echipa incluzand parinti-elevi-profesori (pictura, quilling, origami, 
realizare postere despre importanta educatiei, importanta alimentatiei 
sanatoase, educatie pentru sanatate);  

f)Implicarea cadrelor didactice în activități de cercetare pedagogică în 
vederea elaborării de materiale si instrumente de activitate didactica 
(fise, teste); 

Campanii 

Nu ești singur!” – Campanie de identificare și sprijinire a 
copiilor cu părinți plecați în străinătate 
Spune nu drogurilor! 

Prevenirea abandonului şcolar, în colaborare cu Fundația 
Buckner -  o acţiune prin care toţi elevii şcolii cu prezenţă satis-
făcătoare au beneficiat de o pereche de încălţăminte sport nouă. 
Această iniţiativă vine în sprijinul copiilor şi a familiilor acestora, 
având mijloace financiare reduse, şi menit să răsplătească acei 
elevi care în ciuda dificultăţilor şi nevoilor zilnice, fac un efort să 
fie prezenţi la cursuri. Astfel s-a asigurat o pereche de 
încălţăminte nouă unui număr de 240 de elevi.  

     De asemenea, participăm cu un proiect in cadrul 
Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Scolar.În 
cadrul proiectului, solicitanții pot beneficia de teste 



  

 

standardizate pentru principalele materii școlare (matematică, 
limba română, istorie), teste de literație și literație digitală, 
precum și de tot suportul tehnic și cursuri de formare necesare 
implementării și folosirii platformei în școli. 
PNRAS (aprobat prin H.G. nr. 1309/2021) este un program 
finanțat prin granturi PNRR (Planul Național de Redresare și 
Reziliență), iar accesarea acestora se va face în mod gratuit de 
către școlile eligibile. 
    Prioritatea şcolii noastre este sprijinirea elevilor si oferirea 
unui mediu prietenos, familiar. In acest sens, avem cadre 
didactice dedicate, săli de clasa frumos aranjate, dotate cu 
videoproiector, iar unele cu table magnetice, un laborator de 
informatica, sala de sport, bibliotecă, laborator de chimie si 
biologie si un cabinet medical. Prin munca si daruirea cadrelor 
didactice se incearca progresul zilnic al elevilor pentru un viitor 
mai bun. 
 

Testimonial 
 
Un scurt mesaj din partea 
Directiunii scolii cu impresii 
legate de proiect si asteptarile 
proiectate dupa finalizarea 
proiectului 

       Imi doresc ca acest proiect sa ne faciliteze lucrul cu familiile 
rrome pentru reducerea abandonului scolar si imbunatatirea 
succesului academic al copiilor lor.Impreuna cu cadrele didactice 
implicate, vom face tot posibilul sa identificam si sa atragem 
familiile implicate,sa evaluam si sa facem o diagnoza fiecarei 
familii pentru a ne putea adapta interventia din mers, vom crea 
legaturi si colaborari adecvate cu familia, vom semnala alte 
aspecte ce ar putea fi evitate in cadrul interventiei vom evidentia 
toate actiunile considerate a fi “ bune practici” si vom ajuta elevii 
in instruirea lor tehnica si dezvoltarea potentialului lor. 
 

Prof. Toderut Nicoleta 
Director 

 
 

 



  

 

 

                                                


