
„Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate”, un nou proiect aflat 

în implementare la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” 

 

 

De-a lungul anilor, singuri ați putut observa că la Școala Gimnazială 

„Zaharia Stancu”   echipa  managerială și corpul profesoral se preocupă constant 

să ofere elevilor un învățământ de cea mai bună calitate și condiții de studiu din 

ce în ce mai bune. Mărturie stau multele proiecte Erasmus+ desfășurate de Școala 

Gimnazială „Zaharia Stancu”, dar și buna colaborare cu Administrația Locală, cu 

sprijinul căreia școala își îmbunătățește aspectul zi de zi, prin înnoirea și 

modernizarea bazei materiale, în folosul elevilor săi. 

Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, Școala Gimnazială 

”Zaharia Stancu”, din dorința de a oferi oportunități de învățare la standarde 

europene elevilor săi, a participat la Concursul de proiecte „Generatorii de 

Bine”, parte a platformei de responsabilitate socială corporativă a Grupului CEZ 

în România – „Energie pentru bine”, care își propune să implice angajații în 

activitățile de voluntariat dezvoltate de companie, pentru binele comunităților în 

care activează. Astfel,  Școala Gimnazială ”Zaharia Stancu” se numără printre 

câștigători, cu proiectul: „Împreună pentru copii, împreună pentru 

comunitate”, cu o valoare totală de 5000 de euro. 

Proiectul „Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate” este un 

program de dotare, instruire, consiliere și sprijin a unui grup de 26 de elevi, 

selectați dintre cei mai vulnerabili elevi din ciclului primar, cu risc de abandon 

școlar.  

Programul se va desfășura cu sprijnul a 8 cadre didactice voluntare, a 

Asociației  de Părinți a Școlii, a Consilierului Școlar din unitatea de învățământ, 

cu învățătorul de sprijin prin servicii de asistenţă educaţională, asistenţă socio-

pedagogică, asistenţă psihologică și nu în ultimul rând, programe extrașcolare 

desfășurate cu toată clasa, după terminarea orelor de curs, combinând astfel 

educaţia formală cu cea nonformală.  



Astfel, au fost achiziționate 8 laptopuri, 26 tablete destinate desfășurării 

activităților cu elevii din grupul țintă, 26 pachete de igienă, 11 dispendere de 

dezinfectant pentru mâini, care au fost montate la intrările în sălile de clasă, 

dezinfectant pentru mâini și pentru pardoseala din sălile de clasă, 15 lămpi de 

sterilizare germicidă cu UV-C și ozon, atât de necesare pentru sterilizarea spațiilor 

școlare, în vederea păstrării stării de confort și sănătate a elevilor. 

Tabletele achiziționate, precum și pachetele de igienă vor fi oferite elevilor 

din grupul țintă, iar fiecare pachet de igienă conține: 2 măști de protecție, 2 

pachete șervețele antibacteriene, 1 rezervă săpun, 1 sticla alcool sanitar, 1 

dezinfectant gel pentru mâini, 1 săpun antibacterian și dezinfectant.  

 



Activitățile care urmează a fi desfășurate cu elevii constă în suport 

educațional specializat pentru îndrumarea și efectuarea temelor, recuperarea 

informatiilor școlare și/sau pregătire specială pentru performanță, consiliere 

parentală, instruire utilizare echipamente  IT, activităţi de formare „Școala 

în siguranță”. 

Totodată, vor fi întocmite fișe de progres ale elevilor participanți și astfel se 

va putea urmări progresul școlar al fiecărui elev.  Tabletele și laptopurile vor fi 

incluse în inventarul școlii și vor putea fi folosite și de alți elevi sau cadre 

didactice, dupa încheierea proiectului. 

Considerând că acesta este un prim pas în asigurarea normalității pe care ne-

o dorim cu toții, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” își așteaptă elevii cu brațele 

deschise și pregătită pentru a face parte celor mai mari provocări, care vor urma. 

 

 

 


