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Sumarul rezultatelor proiectului pana in prezent.  

 Descrierea grupului tinta 

 La Scoala Gimnaziala Patroaia-Vale, comuna Crangurile s-au identificat 35 elevi care 

absenteaza de la ore, dintre care 7 elevi cu peste 100 de absente si 7 elevi in situatie de abandon 

scolar. Cei mai multi dintre elevi sunt romi nedeclarati.  

 Cauze identificate in urma aplicarii de chestionare, discutii cu parintii, cu copii.  

 

In urma aplicarii de chestionare si discutii cu parintii/elevii care absenteaza s-au descoperit 

cauze multiple: situatie financiara precara, familii dezinteresate, parinti plecati in strainatate, 

interes scazut pentru educatie, parinti despartiti. 

 Elevii aflati in situatie de abandon scolar  sunt casatoriti, intrucat traditia roma ii incurajeaza 

in acest sens.  

Sunt si copii responsabili care muncesc de mici si care isi ajuta familia, iar acestia nu mai au 

timp pentru educatie. Unii dintre ei sunt mai responsabili chiar decat parintii lor.  

Cauza principala ramane totusi dezinteresul pentru educatie atat din partea familiei, cat si din 

partea elevilor fie pentru ca parintii nu pun atat de mult accentul pe educatie, fie pentru ca acestia 

sunt plecati in strainatate, iar elevii raman cu bunicii sau rude apropiate.  

Cu situatie financiara precara sunt 6 copii, acestia absenteaza pentru ca muncesc sau pentru 

a-si ajuta parintii la diferite treburi ca sa-si asigure traiul de zi cu zi.  

 



 Parteneri implicati deja si care urmeaza a fi cooptati pentru implementarea 

activitatilor proiectului. 

Scoala Gimnaziala Patroaia-Vale desfasoara activitati de solutionare a absenteismului in 

colaborare cu parteneri precum: biserica, politia comunitara, primaria comunei Crangurile.  

 Activitati desfasurate- descriere pe scurt 

Scoala Gimnaziala Patroaia-Vale a desfasurat pana in prezent doua activitati de 

solutionare a problemelor absenteismului. 

Prima activitate “ Sunt crestin, sunt educat!” s-a desfasurat in parteneriat cu biserica 

Patroaia Vale si Consiliul Local, avand ca scop construirea unui ideal de viata bazat pe valori 

morale si spiritual autentice. La aceasta activitate au participat 14 elevi din cei aflati in 

situatie de absenteism scolar si o parte dintre parintii acestora. Preotul din comuna a tinut un 

discurs prin care i-a motivat pe parinti sa isi trimita copiii la scoala, aceasta fiind o atitudine 

corecta crestina. De asemenea biserica s-a dovedit a fi un bun sprijin pentru acesti elevi, iar 

preotul a promis ca ii va sustine pe cat posibil.  

O alta activitate, “ O scoala prietenoasa, din suflet pentru mama” s-a desfasurat pe data 

de 08.03 2018 si a avut ca scop implicarea mai multor elevi aflati in situatie de absenteism 

scolar in concursuri de pictura, in recital si cantec pentru mama. La aceasta activitate au 

participat 18 elevi in situatie de absenteism, fiind prezenti si o parte dintre parintii acestora.  

S-a realizat un atelier de pictura pe grupe, felicitari si desene pentru mama pe care elevii 

le-au daruit acestora. De asemenea acestia au cantat si au recitat pentru mama. Prin aceasta 

activitate scoala s-a dovedit a fi o parte din noi. Parintii participanti au fost incantati si au 

inteles ca educatia este importanta, aceasta avand consecinte pe viitor.  

Scoala Gimnaziala Patroaia-Vale  va mai desfasura activitati si va incerca sa implice cat 

mai multi dintre elevii cu situatie de absenteism scolar.  
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