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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava va derula, în perioada octombrie 2022-septembrie 2025, proiectul „Jean Bart 

Suceava PNRAS” în valoare totală de  692 460 RON. 

Proiectul face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar și este finanţat de Planul Național 

pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) în cadrul Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru 

prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon 

școlar, din Componenta C.15. Obiectivul final este reducerea părăsirea timpurii a școlii prin creșterea participării la educație a 

elevilor din unitățile de învățământ identificate ca având cel mai ridicat risc de abandon școlar. 

Scopul principal al Schemei de Granturi PNRAS îl reprezintă prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a 

școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior - gimnazial la învățământul secundar superior - 

liceu sau învățământ profesional și tehnic. 

Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru elevii 

grupului țintă  prin: 

- activități de identificare pe baza unor semnale timpurii din baza de date a școlii a elevilor  aflați în situație de risc de abandon 

sau părăsire timpurie a școlii; 

- activități de prevenire: workshop-uri online cu profesioniști din domeniul sociologiei și psihologiei școlare pe tema 

gestionarii violenței și a bullying-ului, acțiune de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar prin programul 

„Tot ce am nevoie pentru școală!”; 

- activități de intervenție: dezvoltare educațională prin activități remediale de meditații, lectură sau alte activități; participarea 

elevilor la spectacole adecvate vârstei; excursii de o zi la obiective turistice, istorice și culturale din împrejurimile 

orașului/localității; 

- activități de compensare: cursuri de dezvoltare personală și profesională pentru cadrele didactice; amenajarea sălii pentru 

studio ddotată cu mic mobilier și consumabile școlare destinată studiului elevilor; 

- activități de digitalizare a procesului educațional: Învățarea online: activități de predare, învățare și evaluare folosind 

tehnologia și materialele moderne de educație online. 

Obiectivele specifice proiectului sunt: 

 Scăderea numărului de elevi care se află în risc de abandon școlar prin oferirea de articole necesare procesului de 

școlarizare; 

 Stimularea perfecționării cadrelor didactice prin sesiuni de formare în urma cărora să dezvolte abilități alternative de 

predare; 

 Creșterea ratei de absolvire a ciclului de învățământ gimnazial prin organizarea de activități școlare conexe ariei curriculare; 

 Creșterea procentului de elevi înscriși la Evaluarea Națională prin activități motivaționale și de învățare alternative. 

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării activităților proiectului sunt: diminuarea riscului de abandon școlar la cel 

puțin 10% dintre elevii din școala nostră aflati în grupul țintă, îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii grupului țintă din școala 

noastră în cadrul evaluărilor naționale, creșterea procentului de elevi aflați în grupul țintă care finalizează învățământul gimnazial, 

creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial din grupul țintă la evaluarea națională și creșterea ratei de tranziție a 

elevilor din grupul țintă de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior. 

Manager de proiect: prof. Ceornodolea Gabriela; scoala_jean_bart@yahoo.com; tel/fax: 0330 401947; 0740 359474 
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