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La data de 1 octombrie 2015 primeam aprobarea Consiliului de Administrație al Școlii 

Gimnaziale nr. 1 din Ciorogârla pentru a derula proiectul „Spre o educație mai bună 

pentru toți copiii”. 15 zile mai târziu aveam 22 de copii înscriși și începeam cursurile. La 

o lună distanță, sunt incluși în program 30 din cei 33 de copii din clasa a V-a. 

Cele 10 ședințe de până acum reprezintă perioada de acomodare, atât pentru noi, cât și 

pentru copii. Suntem încă în stadiul experimental și în procesul de cunoaștere a 

mediului și a problemelor.  

Acest raport descrie: 

- ce am făcut până acum - scurt rezumat al activității noastre 

- ce am învățat despre abilitățile și cunoștințele elevilor 

- ce probleme sociale am identificat ca factori care afectează prezența și 

performanța școlară 

- ce urmează să facem în perioada următoare 
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Ce am făcut 

Activitatea noastră de până în acest moment poate fi împărțită în trei segmente: vizitele 

la domiciliu, cursurile de Limba Română și cursurile de Matematică.  

I. Vizitele la domiciliu 

Acestea au fost organizate în primele două săptămâni. Ne-am dorit să cunoaștem 

părinții elevilor și să aflăm cât mai multe informații despre situația educațională și 

socială a participanților. Cum programul părinților este foarte încărcat, am decis că cel 

bine este dacă mergem noi să-i vizităm acasă, în weekend. Am semnat contracte cu câte 

un reprezentant/părinte al fiecărui copil și am realizat interviuri scurte. În continuarea 

acestor vizite, am păstrat legătura cu părinții, atât telefonic, cât și prin prezența noastră 

la ședințele școlare.  

Complementar, am discutat cu învățătoarele și cu câțiva dintre profesorii pe care îi au 

sau i-au avut copiii la clasă. 

La o lună distanță de la începerea cursurilor, am discutat telefonic cu toți părinții; aceștia 

sunt mulțumiți de proiectul nostru, copiii declarându-se încântați de activități. 

Prin aceast demers reușim să păstrăm contactul cu toți factorii implicați. Totodată, 

cunoscând toate elementele care ar putea influența procesul de învățare și dezvoltare al 

copiilor, putem găsi soluții eficiente pentru problemele cu care se confruntă aceștia din 

urmă. 

II. Cursuri Limba Română: 

Cursurile au fost gândite cu o structură asemănătoare pentru ambele grupe, existând 

diferenţe de conţinut pentru cazurile speciale ale elevilor cu probleme specifice de 
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scriere/citire. Am pornit de la un test, conceput după modele deja existente de testări 

iniţiale pentru clasa a V-a, pentru a avea o mai bună înţelegere a nivelului general al 

clasei. Testul conţinea un text (un fragment din primul capitol al “Aventurilor lui Tom 

Sawyer”, de aprox 20 de rânduri), cu cerinţe care, conform programei, ar fi trebuit să 

poată fi rezolvate de elevi, precum identificarea ideii principale, sinonimii, perechi de 

omofone, funcţia sintactică de subiect, dar şi două întrebări legate de opinia personală a 

elevilor în legătură cu personajul principal al textului. Deşi testul a fost precedat de 

explicarea cerinţelor şi a conceptelor utilizate, rezultatele au arătat că este nevoie de 

perseverenţă şi de o abordare diferită de cea a şcolii pentru a ajunge la nivelul dorit. 

Există diferenţe de nivel şi de ritm de înţelegere între elevi, mai pronunţate la limba 

română decât la matematică; problema principală pe care am ales să ne concentrăm este 

legată de înţelegerea scăzută a textelor pe care le citesc. Dacă acest aspect nu este 

îmbunătăţit, este dificil de înţeles cum ar putea ei învăţa eficient.  

Aşadar, în următoarele două cursuri, am insistat pe metode de înţelegere a textelor, în 

forme variate : un text simplu, împărţit în fragmente aranjate aleatoriu, care trebuia 

rearanjat urmărit conţinutul şi firul logic; identificarea, dintr-o listă preexistentă, a ideii 

principale potrivite pentru fiecare fragment dintr-un text; formularea ideii principale cu 

ajutorul întrebărilor ajutătoare. Am constatat că aceste metode au fost eficiente şi 

dorinţa noastră este de a continua încă o vreme cu exerciţii legate de buna înţelegere a 

textelor citite. 
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Am alternat exerciţii de muncă în echipă cu cele de lucru individual; elevii nu sunt 

obişnuiţi să lucreze în grupe, dar se descurcă bine. Cu toate acestea, copiii au descoperit 

singuri metode de organizare în cadrul echipelor, pentru a lucra mai eficient.  

Există şi cazul special al elevilor care nu ştiu să scrie şi să citească suficient de bine 

pentru a putea lucra exerciţiile descrise anterior - pentru ei, reluăm noţiuni din clasele 

primare. Metodele de lucru cu acest grup de copii sunt asemănătoare cu cele utilizate în 

clasele I şi a II-a. După ce ei vor putea scrie şi citi satisfăcător, vom lucra cu ei exerciţii 

din ce în ce mai avansate, pentru a-i ajuta să ajungă la nivelul general al clasei. 

III. Cursuri Matematică:  

La fel ca în cazul cursurilor de Limba Română, am început această activitate cu un test 

predictiv. Din discuțiile cu profesorii, știam că nivelul urma să fie foarte scăzut, așa că 

am preferat ca testul să pună accentul pe noțiunile de bază. Chiar și așa, rezultatele au 

fost foarte slabe: sub 20% din elevi au înțeles și rezolvat corect exerciții de tipul „Care 

este numărul cu 237 mai mic decât 1004?”. Ordinea efectuării operațiilor și scăderile au 

fost alte zone unde o parte semnificativă a clasei nu a știut să rezolve. Cinci-șase copii au 

probleme chiar și cu efectuarea adunărilor și/sau cu citirea numerelor de ordinul miilor. 

Astfel, am decis ca în primele lecții să punem accentul pe exerciții cu operații de bază: 

adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. Întrucât astfel de calcule pot fi obositoare, am 

ales să ne folosim de joculețe de tipul „Zarurile matematice” și de materiale care pot 

ajuta elevii să vizualizeze mai bine.  

Pentru următoarele ședințe, vom face trecerea la exerciții care necesită transpurea 

cerințelor în ecuații matematice simple. Vom insista foarte mult pe acest tip de exerciții, 
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întrucât este un pas esențial în dezvoltarea gândirii critice și în înțelegerea matematicii. 

Ne vom folosi de acest tip de exerciții pentru a acoperi cât mai mult din materia școlară. 

Totodată, vom continua să le dăm teme unde vor avea de efectuat operații simple și ne 

vom împărți timpul astfel încât să aibă la dispoziție 15 minute să își verifice temele unul 

altuia. 
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Ce am învățat despre abilitățile și cunoștințele copiilor 

Copiii au o dorință foarte mare de învățare, dar au un nivel foarte scăzut. Elevii provin 

din două clase de ciclu primar, care au fost comasate. Se observă diferențe semnificative 

între ei. Cei care au avut o singură învățătoare pe toată durata primelor patru clase au 

mai multe cunoștințe și lucrează mai ușor decât cei cărora le-a fost schimbată 

învățătoarea în fiecare an.  

Copiii au nevoie de confirmări la aproape fiecare pas. Poate fi un mod de a suplini lipsa 

de atenţie (din partea familiei sau a altor profesori, depinde de la caz la caz); totodată, 

am constatat faptul că răspund mai bine la procesul de învățare atunci când lucrăm cu ei 

individual sau în grupuri foarte mici, de cel mult patru elevi. Cu toate acestea, este 

important de notat faptul că nu sunt obișnuiți să lucreze în echipă. 

Cunoștințele sunt limitate, chiar și în cazul copiilor cu rezultate bune. Nu sunt la nivelul 

cerut de programa școlară nici la Matematică, nici la Limba Română. Astfel, este greu de 

estimat când anume vom putea ajunge la zi cu materia. Ne dorim ca ei să înțeleagă 

fiecare etapă, nu doar să le prezentăm, încă o dată, aceleași lucruri care le-au mai fost 

predate. Primul prag pe care dorim să-l atingem constă în abilitatea de a înțelege și 

rezuma un text simplu și de a transpune în ecuații matematice și rezolva cerințele 

problemelor. Practic, acest prag este echivalent cu primul nivel de dificultate al testelor 

PISA, cele după care se dorește modelarea examenelor naționale. Fără realizarea 

obiectivului prezentat anterior, este dificil de vorbit despre alte cunoștințe sau abilități, 

dat fiind că este esențială capacitatea de a înțelege un text sau cerința unei probleme 

pentru a putea procesa informațiile din alte domenii.  
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Ce probleme sociale am identificat 

Principalele probleme țin de un mediu nepotrivit unei dezvoltări optime: acces precar la 

îngrijire medicală, violență omniprezentă, resurse financiare limitate, lipsă de exemple 

pozitive în jurul lor, nivel scăzut de educație al părinților. Totodată, profesorii și 

învățătorii nu dispun de cadrul sau resursele necesare oferirii unui răspuns adaptat 

nevoilor specifice fiecărui elev.  

Copiii sunt violenți între ei și, atât din observații personale, cât și din relatările copiilor, o 

parte dintre părinți și profesori apelează, ocazional, la violență pentru a răspunde 

indisciplinei. Violența nu are o valoare absolut negativă, devenind un mod de a relaționa 

unul cu altul. Mulți menționează „bătaia” ca pe o joacă, un element normal din viața lor.  

Când un copil se îmbolnăvește, perioada de recuperare este de cel puțin două săptămâni, 

de multe ori fără scutire medicală. De fapt, în multe cazuri, copiii nici nu ajung la doctor, 

părinții neavând asigurare medicală.  

Răcirea vremii aduce motive suplimentare de îngrijorare, mai bine de jumătate dintre 

părinți recunoscând că nu au posibilitatea să le cumpere încălțări de iarnă sau haine 

groase. 

Puțin sub o treime din ei au menționat că ar vrea ghiozdane mai bune și rechizite 

suplimentare pentru copii. Mai mult, școala nu are manuale suficiente sau în stare 

utilizabilă, fiind cazuri unde lipsesc mai bine de un sfert din pagini.  

Menționăm că atitudinea părinților față de educație este una pozitivă, iar acest lucru se 

reflectă și în atitudinea copiilor. Intențiile sunt bune, însă cunoștințele și resursele foarte 
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limitate ale părinților prefigurează standarde foarte joase, dar, chiar și așa, greu de 

depășit pentru mulți dintre copii. 

Un alt dezavantaj care ține de școală și nu de familie este constrângerea structurală la 

care sunt supuși profesorii de către programă. Copiii au dificultăți cu conceptele de bază, 

însă profesorii sunt forțați să avanseze în ritmul impus de curriculum. Acest fapt 

complică procesul de învățare, întrucât elevii devin confuzi și este mai greu să înțeleagă 

ulterior noi noțiuni. 
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Ce urmează să facem 

În ultimele două ședințe, am început să experimentăm o metodă nouă, prin care ne 

propunem să-i motivăm să-și dezvolte curiozitatea și auto-disciplina. În acest sens, am 

lansat o provocare pentru întreaga clasă: la un anumit punctaj realizat, sunt premiați 

colectiv. Copiii primesc puncte pentru fiecare exercițiu rezolvat, pentru colaborare în 

echipă bună, pentru curățenie și pentru bună-purtare. În același timp, pierd puncte dacă 

se jignesc sau se lovesc, dacă lasă mizerie în clasă la sfârșit de zi - atât după cursuri, cât 

și în zilele în care nu avem cursuri. Suplimentar, pot câștiga puncte dacă sunt toți 

prezenți la toate orele dintr-o săptămână. Până acum, au reacționat foarte bine, lasând 

mai multă ordine în urma lor și arătând mai multă dispoziție pentru a lucra în echipe. 

Până la sfârșitul anului, le vom acorda două premii: vom viziona un film animat la școală 

și vom încerca să organizăm o excursie la un muzeu sau la o arenă de bowling din 

București. Ultima excursie va reprezenta și cadoul de Crăciun din partea proiectului 

nostru.  

Până la sfârșitul anului ne vom asigura că toți cei care au nevoie de încălțări, haine de 

iarnă și rechizite le vor primi. Vom lansa o campanie pe care o vom continua pe toată 

durata proiectului. 

În același timp, vom încerca să stabilim contactul cu o clinică medicală care ne poate 

ajuta să ne asigurăm că toți copiii au acces la consultații și tratament, un pas necesar 

pentru a reduce absenteismul. De asemenea, avem deja promisiunea unei vizite din 

partea unui medic stomatolog pentru a le oferi consultații gratuite. 
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Vom continua să ne prezentăm la ședințele cu părinții și vom implica un psiholog pentru 

a combate violența la care sunt expuși copiii. Vom începe documentarea cu privire la 

experiențele altor organizații în medii similare și vom încerca să contruim workshopuri 

pentru părinți și profesori, astfel încât să putem coordona toate eforturile pentru binele 

elevilor. 

Din ianuarie, ne dorim să mergem la Dârvari de patru ori pe săptămână, astfel încât să 

putem lucra săptămânal cu fiecare grupă la cele două materii. Această accelerare este 

necesară dacă vrem să ne asigurăm că nu vor fi copii în situație de corigență la sfârșitul 

anului.  

Tot din ianuarie ne propunem să începem să oferim hrană caldă copiilor. În funcție de 

reacția copiilor și de cât de eficienți suntem, vom decide dacă vom înlocui complet 

sandwichurile cu mâncarea gătită. 

Până la încheierea anului școlar, vrem să le oferim copiilor premii care să-i stimuleze să 

lucreze mai mult și să se auto-disciplineze. Asta înseamnă că vom continua să proiectăm 

filme și vom încerca să mai organizăm alte trei excursii. 
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Concluzie 

Experiența de până acum ne demonstrează că problemele cu care se confruntă acești 

copii sunt puternic determinate de contextul social slab educat. Dorința lor de învățare 

este de admirat, dar au nevoie de un mediu care să îi stimuleze. De aceea, experiența lor 

educațională trebuie extinsă astfel încât să acopere cât mai mult din timpul și nevoile 

lor. Fără o schimbare în acest sens, absenteismul și abandonul școlar vor continua să 

crească. Pentru a reduce/elimina aceste probleme, copiii trebuie să beneficieze de: 

- accesul la nutriție sănătoasă și consistentă;  

- haine, încălțări și rechize;  

- acces la tratament medical; 

- sprijin intelectual și emoțional; 

- mediu pozitiv și stimulativ; 

Este devreme să ne pronunțăm în ce măsură activitatea noastră de până acum a 

contribuit la combatarea abandonului și a absenteismului. Ceea ce am obsevat și putem 

spune acum este că cu cât accesul unui copil la elementele menționate mai sus este mai 

mare, cu atât riscul de abandon este mai mic iar performanțele școlare mai mari. În 

momentul de față, proiectul nostru oferă, într-o măsură din ce în ce mai mare, necesități 

din toate cele cinci categorii. Ritmul actual, condiționat de resursele disponibile acestui 

proiect, va duce la o schimbare, însă nu una radicală. Pentru a avea un impact mai mare, 

școala trebuie complementată cu un centru de zi, de unde copiii să primească mâncare 

(ideal, mic dejun și prânz), rechizitele, îmbrăcămintea și încălțările și unde să rămână 

după ore, să poată continua procesul de învățare în condiții potrivite.  
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