
  

 

 

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

 

Numele scolii  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTI 
 

Localitate, judet ALBEȘTI, MUREȘ 
 
 

Nr. de elevi 339 
 

Nr. de profesori 43 
 

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

- Școala Gimnazială Albești (PJ) cuprinde 2 școli (în 
localitățile Albești și Boiu) și 2 grădinițe (Albești și Boiu), 
în care învață copii români, maghiari și rromi, în câte două 
secții - română și maghiară, la ciclul preșcolar și cel primar, 
și câte o secție română la ciclul gimnazial. 
- Compoziția este eterogenă, unii elevi provenind din familii 
cu un nivel scăzut de educație, dezorganizate și/sau cu un 
nivel de trai scăzut, ceea ce își pune amprenta asupra 
activității școlare a elevilor. Alți elevi provin din familii cu 
nivel mediu de studii (puțini au studii superioare), dar care 
sunt interesați de educația copiilor. Sunt și elevi cu nivel bun 
la învățătură, care participă la concursuri/olimpiade, 
obținând premii chiar și la nivel județean. 
- De-a lungul timpului am derulat mai multe proiecte pentru 
reducerea abandonului școlar, îmunătățirea rezultatelor 
elevilor, promovarea ecologiei și a unei vieți sănătoase, 
pregătire pentru viață etc. prin  colaborări cu asociații, 
ONG-uri din țară sau străinătate, cum ar fi: 
• HOLT – program de tip școala după școală, sesiuni 

pentru părinți etc. -  la Școala Albești 
• EcoȘcoala (prima școală din mediul rural care a obținut 

Steagul Verde), Țara lui Andrei (proiect pe locul 2 pe 
țară), cerc de agricultură biodinamică, cerc de 
gospodărie  și de croitorie cu sprijinul unor asociații din 
Olanda și Elveția – la Școala Boiu        

• Școli pentru un viitor verde – la ambele școli etc. 



  

- În prezent sunt aprobate și au primit finanțare 2 proiecte 
de modernizare a școlilor Albești și Boiu, în colaborare cu 
Primăria Albești (valoare totală de aproximativ 3.000.000 
Euro), un proiect POCU ”Comunități Marginalizate 
Susținute – scăderea numărului de persoane în risc de 
sărăcie în comuna Albești, județul Mureș” (40 de elevi + 
părinții lor), un proiect de dezvoltare a competențelor 
emoționale ale elevilor ”HumanKind”, coordonat de 
Asociația pentru Valori și Educație AVE România și 
Fundația MindUp (5 clase cu 60 de elvi, din ambele școli) 
și, bineînțeles, proiectul “Acces spre Succes” PN2058 
(avem un grup țintă de 27 elevi, 25 părinți, 4 cadre didactice, 
1 consilier școlar)  
 

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

Proiectul ”Acces spre succes” oferă oportunități de 
dezvoltare și susținere de calitate atât elevilor, cât și 
profesorilor implicați, dar suntem convinși că beneficiile se 
vor vedea la întreaga comunitate școlară. Obiectivele și 
activitățile propuse în proiect sunt adecvate elevilor noștri, 
nevoilor lor reale, fiind în bună corelare cu cerințele socio-
economice ale societății în care trăim. 

Avem mari speranțe că rezultatele bune vor apărea 
nu doar la finalul proiectului, ci și pe parcurs, și că vom 
putea folosi experiența câștigată și pe viitor. Astfel vor 
beneficia de efectele lui pozitive și alți elevi, și în alți ani 
școlari. 

Suntem pregătiți să colaborăm cu echipa de proiect, 
cu toți partenerii din proiect, pentru că, împreună,  țintim 
spre mai binele tuturor copiilor! 

Mulțumim și urăm succes tuturor celor implicați!   
 
 
SUCIU SORIN NICOLAE 
director 
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Școala Gimnazială Albești                                  Școala Gimnazială Boiu 

 
 

 


