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CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE 

 

PROIECTUL: Educaţie dincolo de bariere 

 

 

ORGANIZATOR:  

Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană - CRIS-DU Areopagus. 

DURATA PROIECTULUI:  

februarie 2015 / iulie 2015, cu continuare în perioada septembrie 2015 / iulie 2016. 

SCOPUL PROIECTULUI:  

Prevenirea şi reducerea comportamentelor şi a situaţiilor de risc şcolar care au ca finalitate abandonul şcolar. 

  

 

BENEFICIARII PROIECTULUI:  

20 copii (clasa a 3a - până în clasa a 9a) proveniţi din familii aflate în dificultate. 

ECHIPA PROIECTULUI: 

- 1 asistent social; 

- 1 voluntar instructor în croitorie; 

- 18 voluntari - meditatori: 5 meditatori pentru matematică, 4 meditatori pentru limba română, 3 

meditatori pentru limba engleză, 1 meditator pentru limba rusă, 1 meditator - psihopedagogie specială, 4 

voluntari pentru psihoterapie. 
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REZUMATUL PROIECTULUI: 

Proiectul Educaţie dincolo de bariere, vizează prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor 

şcolare pentru copiii beneficiari ai proiectului, prin oferirea de meditaţii şi suport în scrierea temelor, la 

materiile unde copiii întâmpină dificultăţi şi au rezultate scăzute.  

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului dorim să stabilim o legătură strânsă de colaborare în ceea ce 

priveşte procesul educativ al beneficiarilor, între copii şi familiile lor printr-o conştientizare în ceea ce priveşte 

importanţa educaţiei în viitorul copiilor; între meditatori şi profesorii din cadrul şcolilor pe care copii, 

beneficiari ai proiectului. 

                                              

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii beneficiari ai 

proiectului. 

 Însuşirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare prin expunerea beneficiarilor la diversitatea 

activităţilor oferite în cadrul proiectului. 

 Oferirea unui mediu ambiant sigur în care beneficiarii să înveţe să se exprime liber şi să se formeze ca 

persoane sub supravegherea atentă a consilierului şi a voluntarilor. 

 Implicarea activă a familiilor, diriginţilor şi profesorilor acestora în procesul instructiv-educativ. 

 Informarea şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor; creşterea gradului de conştientizare a 

beneficiilor aduse de o educaţie corespunzătoare. 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE: 

 Meditaţii săptămânale (oferite de voluntari) pentru materiile la care întâmpină dificultăţi de învăţare şi 

rezultatele şcolare sunt slabe. 

 Consiliere psiho-socială individuală şi de grup pentru copii şi familiile acestora.  

 Consilierea individuală şi de grup a copiilor  cu risc de eşec şcolar, a familiilor acestora şi a cadrelor 

didactice. 

 Consilierea situaţiilor de criză - intervenţie psihologică în situaţii de criză. 

 Consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, alocaţii, 

rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate. 

 Socializare şi petrecere a timpului liber cu scop educativ (activităţi desfăşurate în aer liber, spectacole, 

vizite la muzee, concursuri tematice, tabere de vacanţă etc.). 

 Oferirea unei gustări şi fructe copiilor înainte de începerea meditaţiilor. 

 Distribuirea lunară de bunuri constând în alimente şi rechizite şcolare. 

 Cursuri de calculatoare. 

 Întâlniri între voluntarii meditatori, părinţii şi profesorii copiilor. 

 Vizite la domiciliul copiilor implicaţi în proiect. 

 Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului. 

 

                                

 

PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI:  

Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană (CRIS-DU) Areopagus este 

persoană juridică nonprofit, ne-guvernamentală, apolitică, cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 104, având 

ca scop promovarea, afirmarea şi susţinerea dezvoltării armonioase şi holiste a fiinţei umane şi a societăţii 

civile prin educaţie şi sprijin oferit tuturor categoriilor sociale, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, clasă 

socială sau religie. 

Valorile promovate de CRIS-DU Areopagus:  

• afirmarea, promovarea şi susţinerea demnităţii umane, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, clasă socială 

sau religie;  

• promovarea iubirii, dreptăţii, libertăţii şi solidarităţii umane;  

• afirmarea importanţei intrinseci a întregii creaţii (natura, societatea umană, universul). 
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CAUZELE ABANDONULUI ŞCOLAR: 

Cauze ale abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei: 

 Dificultăţile materiale.  

 Modelul educaţional oferit de părinţi.  

 Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi mai mari ce au 

renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest model. 

 Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăţi materiale. Divorţul, alcoolismul, violenţa în 

familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

 Implicarea în activităţi aflate la limita legii.  

 Intrarea pe piaţa muncii.  

 Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate.  

 Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de 

reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari. Aceleaşi 

probleme sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră la vârste mai mari în sistemul de învăţământ. 

La nivelul comunităţii, cauzele care determină abandonul şcolar sunt:  

 Norma mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei, mai ales în 

comunităţile rurale. 

 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act individual. 

Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate, sărace, tinerele fete găsesc de regulă exemple de 

predecesoare în comunitatea în care locuiesc. 

 Lipsa de securitate în zonă. Există comunităţi unde, datorită infracţionalităţii ridicate, cadrele didactice 

se tem să interacţioneze cu părinţii, iar lipsa de colaborare dintre aceştia contribuie la creşterea riscurilor 

de abandon şcolar. 

 Norma non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a. Această normă a fost întâlnită într-o singură 

comunitate, relativ bine conectată la oraş, unde absolvenţii clasei a VIII-a evită continuarea educaţiei la 

liceu, motivând adesea absenţa colegilor pentru a-şi continua studiile. 

La nivelul şcolii, cauzele care determină abandonul şcolar pot fi datorate de repetenţiile repetate şi 

frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu profesorii şi 

cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul şcolar. Cadrele didactice pot 

avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în permanent contact cu elevii, 

pot identifica şi diagnostica problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-

guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. 

 

Reprezentant legal al 

Asociaţiei CRIS-DU Areopagus 

Nume: Conf. Univ. Dr. Alexandru NEAGOE  

Funcţia: Preşedinte 

Responsabil proiect 

Nume: Gabriela POVIAN  

Funcţia: Coordonator departament social 
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PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI: 

Persoană de contact: Gabriela POVIAN – asistent social - Coordonator departament social 

Telefon: 0256 487 485 / 0725.093910 

E-mail: social@areopagus.ro 

www.areopagus.ro/cris-du 

 

DONAŢII: 

Dacă doriţi să contribuiţi financiar, vă rugăm trimiteţi donaţiile dumneavoastră la: 

Centrul CRIS-DU AREOPAGUS 

Raiffeisen Bank - Str. Arieş, nr. 20, Timisoara, România 

Numere de cont: 

RO71 RZBR 00000 6000 470 3033 (RON) 

RO16 RZBR 00000 6000 470 3053 (USD) 

RO89 RZBR 0000 0600 0855 2154 (EUR) 

RO30 RZBR 00000 6000 603 1410 (GBP) 

Swift: RZBRROBU 
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