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  Şcoala Generală nr. 2 Sântana a implementat  în perioada 01 septembrie 2010 – 

30 iunie 2011 proiectul :  

 

        ,, Utilizarea  modulului ZEP de intervenţie pentru ameliorarea participării şi 
prevenirea abandonului şcolar ” .  
 
  Parteneri :   -  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  - Bucureşti  

- M E C T S  

- Asociaţia Alianţa civică a Rromilor din România  

- U N I C E F    România  

Obiectivul general : promovarea dezvoltării unor intervenţii educaţionale la nivel 

comunitar utilizând modelul Z E P de intervenţie în 24 de comunităţi dezavantajate 

situate în judeţele cu cele mai ridicate rate de abandon din România.  

Principiile generale :  

           - adaptarea ofertei educaţionale la nevoile elevilor proveniţi din grupuri sociale 

dezavantajate.  

           - combaterea tuturor formelor de excluziune socială 

           - creşterea calităţii serviciilor educaţionale 

           - activitatea tuturor activităţilor, importante  de la nivelul comunităţii locale  

 

Activităţi :  
 

          Activitatea 1. Identificarea copiilor în situaţiile de risc major de abandon.  

 

          Activitatea 2. Identificarea nevoilor de formare, consiliere şi  asistenţă a actorilor 

de la nivelul şcolii : cadre didactice, manageri ai şcolilor, părinţi şi reprezentanţi ai 

comunităţii.  

 

          Activitatea  3. Dezvoltarea unor module de formare şi a unor materiale resursă 

pentru activităţile de informare, formare, consiliere şi asistenţă şi dezvoltarea platformei 

online de învăţare.  

 

         Activitatea  4-5. Derularea activităţii de formare şi asistenţă în format şi online 

pentru : - cadre   didactice  



             - manageri şcolari  

       - părinţi  

 

    Activitatea 6  

-  Realizarea laboratorului de gastronomie cu fonduri de la UNICEF  

      - dotarea şi amenajarea laboratorului mini - biblioteci de netbook-uri  

      -5 mini laptop - uri   – elevii vor fi stimulaţi cu aceste calculatoare pe care le vor 

putea folosi şi acasă – perioada în care sunt la noi în şcoală aceste calculatoare este de 1 

an.   

Crearea Centrului de Resurse pentru părinţi ( C.R.P).  In  acest  centru  

desfăşurăm activităţi cu părinţii elevilor cu risc de abandon şi consiliem părinţii elevilor 

problemă.  

Acest proiect ne-a ajutat să ne reorientăm politicile de reducere a numărului de elevi cu 

risc mare de abandon şcolar.  

 

 

 

 

 

            

 

  

  

 


