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COMUNICAT DE PRESĂ 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 

În perioada 26.09.2022 – 26.09.2025 în Școala Gimnazială ”Ion Creangă” din Craiova se derulază 

Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, finanțat de Uniunea Europeană – 

UrmătoareaGenerațieUE în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al Guvernului României. 

Pe perioada derulării proiectului, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” va beneficia de un grant în 

valoare de 1165447,21 lei, sumă ce va fi utilizată pentru prevenirea abandonului școlar și reducerea 

părăsirii timpurii a școlii în rândul elevilor înmatriculați în învățământul secundar inferior – gimnazial. 

Activităţi derulate:  

1. Activităţi MATE – identificarea, înregistrarea şi introducerea elevilor aflaţi în risc de abandon în 

SIIIR şi în Observatorul şcolii 

2. Activităţi de prevenire: 

-  formarea a 25 cadre didactice şi auxiliare în domeniul managementului de proiect 

- activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală (antidrog, anti-

bullying, anti-violență – minim o campanie/an) 

- Activități extra-curriculare pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale (sportive, 

artistice, etc.) 

- Activitati pentru îmbunătățirea interacțiunii între actorii cheie ai ecosistemului scolar 

intalniri cu parinti, cu reprezentanti ai comunitatii și autorităților locale, mese rotunde etc. 

3. Activități de intervenție 

- Activități remediale 

- Consiliere și orientare școlară, mediere, educație parentală (externalizat) 

- Activități de îndrumare (coaching) pentru cadre didactice din unitatea de învățământ  

4. Digitalizarea procesului educational 

- Dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare 

- Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor 

- Activități de predare – învățare – evaluare digitale 

Indicatori de rezultat: 

1. Scăderea procentului de elevi care abandonează școala; 

2. Creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII-a; 
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3. Creșterea ratei de participare a absolvenților la Evaluarea Națională ; 

4. Reducerea procentului de elevi care obțin note sub 6 la Evaluarea Națională; 

5. Reducerea procentului  elevilor care absentează nemotivat mai mult de 20 de absențe pe semestru. 

Indicatori de realizare: 

1. Creșterea numărului de elevi care au absolvit învățământul gimnazial; 

2. Creșterea numărului de elevi care au participat la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 

3. Reducerea numărului de de elevi care obțin note sub 6 la Evaluarea Națională; 

4. Creșterea numărului de profesori care folosesc în procesul de predare -evaluare la clasă mijloace 

digitale interactive, strategii pedagogice modern; 

5. Creșterea numărului de planuri educaționale de intervenție; 

6. Creșterea numărului de observări la clasă efectuate; 

7. Creșterea numărului de ore de instruire alocate suplimentar elevilor în risc de abandon. 

Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1294 

 

 

 

 

 

Date de contact: 

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Craiova 

Str. Brestei. Nr. 234 

Tel. /Fax 0251421660 

Email: scoala_16cv@yahoo.com 

Website: www.ioncreanga.ro  

 

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României 
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