
  

 

 

Fisa descriptiva parteneri asociati in cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele scolii Şcoala Gimnazială” Ion Dacian” 
 
 

Localitate, judet  
Saschiz, Mureş 
 

Nr. de elevi  
225 

Nr. de profesori  
20 

Scurt text descriptiv despre 
scoala, implicari in proiecte, 
povesti de succes etc 

Şcoala noastră se numeşte “Ion Dacian”în onoarea tenorului 
român,cunoscut în special pentru interpretarea unor roluri de 
operetă.  
Născut la 11 octombrie 1911 la Saschiz, Ion Dacian( nume real 
Ion Pulca)a urmat în paralel cursurile Facultății de Drept și ale 
Academiei de Muzică din Cluj.  
În 1950 se înființează Teatrul de Stat de Operetă, Ion Dacian fiind 
angajat ca prim-solist al teatrului,iar în 1963 este numit director al 
acestui teatru. 
Situaţia economică în contextul crizei, şomajul, criza 
sanitară.Piaţa muncii este influenţată de criza economică, de 
aceea rolul şcolii privind inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor ,este dificilă. 
Numărul mare de elevi cu situaţie materială precară afectează 
profund interesul elevilor şi al părinţilor faţă de activitatea 
şcolară. 
Pagina WEB(https://scoalasaschiz.ro) a şcolii a fost creată în 
vederea promovării transparenţei acţionale şi decizionale, precum 
şi pentru asigurarea unui învăţământ de calitate și în perioada 
pandemiei a fost implementată platforma digitala 
www.scoala365.ro, pe care s-au putut desfăşura lectiile online. 
În şcoala noastră sprijinirea elevilor din medii sociale 
defavorizate prin programul guvernamental „Euro 
200”,programul naţional pilot- Şcoala după şcoală-, Fiecare 
copil în grădiniţă, Citeşte-mi 100 de poveşti, Punguţa cu două 
cărţi, proiecte europene pe POC şi POIM.Școala Gimnazială 
Ion Dacian promovează şi susţine derularea în şcoală a unor 
activităţi şi proiecte cu tematică specifică, în vederea generării de 
schimbări comportamentale şi atitudinale în rândul 



  

elevilor(colectare selectivă a deşeurilor, activităţi extraşcolare, 
tabără tematică, acţiuni de voluntariat, integrarea în activităţile 
didactice a temelor privind protejarea mediului). 
În anul 2008, Școala Gimnazială “ Ion Dacian” Saschiz a fost 
reabilitată și modernizată, au fos legate cele două corpuri de 
clădire care, o compuneau și s-au construit grupurile sanitare în 
interior două săli de clasă si a fost dotat CDI-ul școlii.În anii 
următori s-au adus constant modernizări și completări scolii, cu 
materiale didactice noi, cu cărți, cu mobilier, cu tehnică IT. 
Permanent se 
investește în scoală si cele două grădinițe, iar implicarea primăriei 
și consiliului local este exemplară. 
Proiectul “Reabilitare și modernizare la școală gimnazială din 
localitatea Saschiz” este proiectul care se  derulează în această 
perioadă,la scoala,  beneficiar fiind UAT Saschiz, cu contribuția 
UE și are ca obiectiv reducerea ratei abandonului școlar și 
scăderea ratei de repetenție la 
nivelul învățământului primar și gimnazial, prin oferirea unei 
infrastructuri adecvate, obținerea 
autorizației de securitate la incendiu. 
Grădinița cu Program Prelungit Saschiz, structură arondată școlii, 
a fost reabilitată și modernizată printr-un proiect al UAT Saschiz 
în anul 2013-2014, iar Grădinița cu Program Normal -sat Mihai 
Viteazu( structură arondată) dispune de condiții de lucru 
moderne,într-un spațiu generos 
și pregătit pentru a da plus valoare educației timpurii. 
Generații de copii bine pregătiți au pornit de pe băncile școlii 
noastre, copii de care suntem mândri; activități și competiții 
diverse s-au desfășurat de-a lungul anilor, iar multe cadre 
didactice au contribuit la educația, dezvoltarea și pregătirea 
tinerelor generații cu efort, atenție, abnegație și bucurie, cu 
dragoste și devotament. 
    Este însă, nevoie în continuare de muncă şi dăruire pentru 
generaţiile de copii care în timpul pandemiei nu au avut acces la 
şcoala online, pentru educarea părinţilor,pentru motivarea 
familiilor de a-şi trimite copiii la şcoală, pentru progres. 
 
 
 

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

“ Proiectul –Acces spre succes- aduce o contribuţie activă la 
creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivel 
local şi naţional prin inbunăţăţirea competenţelor formale şi 
nonformale ale copiilor noştrii, din ciclul gimnazial.Fiind 
cuprinşi copii cu vârste între 10-16ani, în situaţii de risc de 
abandon școlar sau a părăsirii timpurii a școlii stimularea 
creativităţii,identificarea și monitorizarea copiilor în situații 



  

de risc ,stimularea creativității,schimb de experiență, 
implicarea copiilor în evenimente organizate în cadrul 
proiectului. Cu siguranță proiectul va aduce plus valoare 
comunității noastre și suntem extrem de recunoscători 
pentru faptul că suntem parte activă a acestui proiect.” 
 
 
Nume, prenume,MEDREA ALEXANDRINA 
Functia in cadrul scolii DIRECTOR 



  

 

 
 


