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PREVENIREA INSUCCESULUI ŞCOLAR LA ELEVI 

 

În semestrul I al anului şcolar 2013-2014, în Şcoala 

Profesională  „Danubius” din Tulcea, s-a derulat proiectul 

“Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei 

din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ 

gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la 

elevi ”, POSDRU/91/2.2/S/63189, avînd ca obiectiv 

general: „Prevenirea insuccesului şcolar la elevii din 

clasele a 5-a prin crearea/ testarea/pilotarea unui 

program educaţional integrat şi resurse digitale de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ 

primar în ciclul de învăţământ gimnazial”.  

Echipa de proiect formată din : Prof. 

Învăţământ Primar Filatov Vali-Florentina, Prof. 

Carenache Viorica şi Psiholog Anghel Elena a 

desfăşurat activităţi comune cu şcolari din clasa a 4-a – 

elevi din clasa a 5-a pentru familiarizarea cu exigenţele 

programului şcolar din clasa a 5-a, întâlnirii cu  familiile 

copiilor şi activităţi educative suport pentru o mai bună 

tranziţie şcolară spre ciclul gimnazial, activităţi de 

consiliere suport pentru perioada de tranziţie a elevilor către clasa a 5-a (adresată copiilor şi părinţilor 

lor), activităţi în care s-au utilizat resurse de învăţare digitale care să faciliteze implementarea 

abordărilor curriculare unitare construite, lucru pe platforrma PREVINS în vederea instituirii/stabilirii 

conţinutului „mapei digitale personale a elevului”, instrument de caracterizare psihopedagogică 

complexă a elevului şi achiziţiilor sale din cursul primar. 

 Printre finalităţile implementării proiectului se numără: 

diminuarea discrepanţelor de abordare curriculară în anii de 

trecere dintre ciclurile de şcolaritate primar şi gimnazial prin 

elaborarea/ actualizarea /testarea /implementarea de metodologii, 

instrumente şi proceduri adecvate nevoilor de tranziţie şcolară ale 

elevilor, creşterea gradului de conştientizare a tranziţiei eficiente 

de la ciclul primar către ciclul gimnazial şi a implicaţiilor acesteia 

în rândul părinţilor şi al opiniei publice, a comunităţii prin extinderea resurselor de informare online 
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pentru beneficiarii finali, creşterea gradului de implicare directă a elevilor din clasele a 4-a şi a 5-a în  

proiectarea/ crearea/ testarea/ pilotarea programului educaţional de tranziţie şi a resurselor şi 

instrumentelor didactice digitale, în vederea facilitării adaptării la exigenţele de instruire ale ciclului 

gimnazial. 

 Proiectul s-a încheiat la  sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, iar rezultatele implementării 

acestuia deja au început să se arate. 

 

Echipa de proiect: 

     Prof.Învăţământ Primar Filatov Vali-Florentina 

Prof. Carenache Viorica 

                                            Psiholog Anghel Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


