
Ce am învățat la activitățile din 
cadrul proiectului?

Proiect: 
„ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 
Cod SMIS 139521

Solicitant: Colegiului Național “Ștefan cel Mare”
Partener: Consiliul Județean Neamț



• Obiectivul general al proiectului este reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate pentru 270 de preșcolari și elevi cu
părinții plecați la muncă în străinătate, cu vârste cuprinse
între 3-16 ani, din 3 școli din județul Neamț.

• Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este dezvoltarea și
furnizarea de servicii și măsuri integrate constând din programe de suport
educațional, consiliere și îndrumare, ateliere pentru dobândirea de
competențe TIC, tabere școlare, ajutor financiar pentru un număr de 270
copii/elevi, înscriși la Colegiul Național Ștefan cel Mare Tg. Neamț, Școala
Gimnazială nr. 1 comuna Răucești, Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă (CSEI) Tg. Neamț în vederea stimulării participării la educaţie şi
prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

„ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 



„ACASA sau, mai pe larg, „Alături de Copii prin

Acțiuni de Sprijin Avansat” este un proiect de-a

dreptul magic! De ce?! Pentru că aici legi prietenii

cu diferite persoane, ai ocazia să cunoști poveștile

unor copii ca tine și să-ți dai seama cum ai putea

aduce tu o schimbare în această privință mai

târziu!” (V.F.M.A. – elevă)
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• Proiectele permit profesorilor să colaboreze mai strâns cu
elevii implicați în activitățile din cadrul proiectului și să îi
ajute pe aceștia să își descopere aptitudinile și să își
formeze competențele necesare unui parcurs școlar de
succes.

„Proiectul este despre a spune „doamna profesoară sau„Proiectul este despre a spune „doamna profesoară sau

domnule profesor NU ȘTIU” fără a avea frica de notă

mică sau că vei fi certat, aici profesorii sunt prietenii tăi!

Acest proiect m-a învățat să fiu mai curajoasă în ceea ce

privește relația dintre mine și profesor sau dintre mine și

colegi.” (V.F.M.A. – elevă)



• Discuțiile din cadrul orelor de consiliere școlară i-a
ajutat pe elevi să comunice mai eficient, să își
exprime mai bine gândurile și ideile și să își dezvolte
încrederea în sine.

„Cel mai mult mi-a plăcut că alături de profesori am „Cel mai mult mi-a plăcut că alături de profesori am 

reușit să mă cunosc mai bine și să discut aspecte din 

viața mea cu cineva care nu m-a judecat și care m-a 

ascultat oricât de mult am avut nevoie!” (V.F.M.A. –

elevă)


