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Toate aceste proiec-
te sunt sprijinite finan-
ciar de către Primăria și 
Consiliul local Panteli-
mon, în frunte cu prima-
rul orașului, Marian Ivan. 
Primul dintre acestea es-
te denumit „Arta de a fi 
părinte”, proiect care a 
devenit unul de tradiție în 
școala din Pantelimon, ca 
de altfel și celelalte do-
uă. Anul acesta proiectul 
a ajuns la cea de-a 6-a 
ediție, alături de cel de-
al doilea proiect, „Viito-
rul sunt E.U.”, în timp ce 
proiectul „Lumea Copii-
lor” împlinește anul aces-
ta 8 ani.

Părinții, sfătuiți 
cum să comunice 
mai bine cu copiii 
lor

Proiectul „Arta de a 
fi părinte” este conceput 
ca o „școală a părinților”, 
în cadrul căreia sunt 
desfășurate activități de 
consiliere cu 10 părinți, 
împreună cu copiii acesto-
ra, o dată pe săptămână.

„Formatorii acestui 
curs sunt dna. psiholog 
Sanda Săceanu și prof. 
Daniela Marin, președinte 
al Asociației de părinți și 
cadru didactic al școlii. 
Prin acest proiect ne pro-
punem să îmbunătățim 
comunicarea dintre 
părinți și elevi, dar și să 
strângem relațiile dintre 
școală, familie și comu-
nitate. Totodată, ne pro-
punem să dezbatem pro-
blemele legate de vâr-
sta adolescenților, de 
situații problemă, de ce 
alimentație trebuie să ai-
bă aceștia sau cum să 
păstrăm o relație cal-
dă cu proprii noștri copii. 
Cei 10 părinți, atât de la 
cursul primar cât și de la 

cursul gimnazial, au fost 
selectați după anumite 
criterii, cum ar fi părinți 
care întâmpină probleme 
de comunicare cu copi-
ii lor, părinți ai căror co-
pii sunt în risc de aban-
don școlar sau insucces 
școlar, familii monopa-
rentale, familii cu venituri 
foarte mici.

Rezultatele acestui 
program sunt foarte bu-
ne, an de an avem tot 
mai multe solicitări din 
partea părinților, de un-
de am tras concluzia că 
acest proiect a fost foarte 
bine primit în comunitate, 
iar anul acesta s-au în-
scris foarte mulți părinți, 
fapt care ne-a determinat 
să facem o selecție foar-
te riguroasă. Părinții sunt 
foarte încântați, lucrea-
ză cu psihologul nostru, 
avem multe materiale – 
desene, flip chart, fișe in-
dividuale – pe care noi le 
păstrăm în fiecare an. În 
urma acestor ședințe de 
consiliere, și copiii și-au 
îmbunătățit rezultatele, 
sunt mai motivați să vină 
la școală, să participe la 
cursuri, și-au îmbunătățit 
frecvența și rezultatele la 
învățătură”, ne-a explicat 
prof. Doinița Cîntă-Bine, 
coordonator de proiect.

Acest proiect se 
dorește, totodată, a fi 
și un program social, el 
adresându-se în speci-
al familiilor defavorizate, 
astfel că, la sfârșitul fie-
cărei luni părinții primesc 
un pachet cu alimente de 
bază.

Educația, 
prioritară pentru 
primarul Marian 
Ivan

„Pentru noi educația 
este și a fost prioritară. 

Aceste proiecte se des-
făsoară în Școala nr. 1 
din Pantelimon de peste 
7 ani și încercăm cu aju-
torul lor să reducem ra-
ta abandonului școlar, 
să încurajăm elevii să își 
urmeze țelurile în viață 
și să-i ajutăm pe cei ca-
re au nevoie de suport la 
învățătură. Sunt 3 pro-
iecte dragi mie, pe care 
le susțin și le încurajez, 
pentru că avem nevoie 
de educație și mai ales 
de copii care să crească 
 într-un mediu normal, de 
unde să nu le lipsească 
nimic. În plus, unul dintre 
proiecte este adresat ex-
clusiv părinților din me-
diul defavorizat, pentru 
a-i învăța să lupte pen-
tru visurile copiilor lor și 
a-i ajuta să se dezvolte 
sănătos”, ne-a mărturi-
sit Marian Ivan, primarul 
orașului Pantelimon.

„Viitorul sunt 
E.U.”

„Un alt proiect pe ca-
re l-am lansat, este «Vi-
itorul sunt E.U.» în ca-
re dezvoltăm opt cluburi 
pentru copii. Sunt înscriși 
96 de elevi în cadrul aces-
tor cluburi. Cluburile se 
desfășoară o dată pe săp-
tămână, timp de două 
ore. La latitudinea fiecă-
rui profesor îndrumător, 

cluburile se desfășoară 
de luni până vineri, in-
clusiv. Avem club de ar-
tă meșteșugărească, prof. 
îndrumător, Marin Danie-
la, club de artă japoneză, 
prof. îndrumător Doinița 
Cîntă-Bine, în cadrul că-
ruia elevii fac origami, 
quilling și ikebana, club de 
artă plastică și serigrafie, 
coordonat de prof. Cristi-
na Șolalea, club de sport, 
prof. îndrumător Nicolae 
Cîntă-Bine și club de tea-
tru, prof. Marius Bogdan. 
Mai avem și clubul numit 
fenomene chimice, coor-
donat de prof. Georgiana 
Manciu, clubul de folclor, 
cu prof. Loredana Maican 
și clubul de muzică (un 
club de percuție înființat 
anul acesta), cu prof. Ni-
cu Dumitrescu, mem-
bru al unei formații recu-
noscute în țară. Copiii au 
avut libertatea de a se în-
scrie, practic ei optează 

pentru unul dintre cluburi. 
Un copil care accede la un 
proiect, de pildă s-a în-
scris într-un club, nu mai 
poate participa și la cele-
lalte proiecte, pentru că 
avem aproape 2.000 de 
copii și încercăm să cu-
prindem în aceste pro-
iecte cât mai mulți. Ele-
vii se înscriu la îndrumă-
tor, iar îndrumătorul face 
selecția lor în funcție de 
talent, aptitudini. De pildă 
la clubul de pictură, copi-
ii s-au prezentat cu porto-
foliul, profesorul i-a testat 
și i-a ales. Profesorul de 
percuție a venit cu tot ce-
ea ce era nevoie pentru a 
testa elevii înscriși, deoa-
rece, fiind un club nou, noi 
nu am reușit să cumpărăm 
materialul necesar. Avem 
un număr limitat de locuri 
și pentru că ei vor primi și 
o gustare. Fiecare club are 
câte 12 copii. Ne dorim să 
dezvoltăm aptitudinile co-

piilor și în același timp să 
valorificăm roadele muncii 
lor, în sensul că vom par-
ticipa la expoziții, cursuri, 
competiții așa cum am fă-
cut și anii trecuți și, în ca-
drul cărora, au câștigat lo-
curi importante și chiar 
foarte importante. Vor ră-
mâne după programul 
școlar. Încep cu o pau-
ză de o jumătate de oră 
pentru masă, după ca-
re își desfășoară activita-
tea la club, timp de do-
uă ore. Copiii sunt foarte 
încântați. Anul trecut au 
participat la foarte mul-
te concursuri și au obținut 
și diplome și locuri impor-
tante. De pildă, cu trupa 
de teatru am câștigat lo-
cul I pe țară, la concur-
sul „Diversitatea, o șansă 
în plus pentru viitor”. Pro-
fesorii s-au implicat foar-
te mult și au pregătit co-
piii. Am mai câștigat pre-
miul I la concursurile de 
quilling, la nivel național, 
la pictură am luat locul I 
și II la concursul organi-
zat în cadrul campaniei 
anti-drog de anul trecut. 
Cam la toate concursurile 
copii noștri au obținut un 
loc important”, ne-a spus 
coorodnatorul proiectu-
lui, prof. Doinița Cîntă-Bi-
ne. Cel de-al treilea pro-
iect, ”Lumea Copiilor”, va 
fi prezentat într-un număr 
viitor.

Proiecte educaționale pentru reducerea 
abandonului școlar și suport la învățătură
În ultimii ani, odată cu venirea toamnei, la 
Școala Gimnazială nr. 1 din orașul Pantelimon 
sunt lansate trei proiecte educaționale menite 
să le ofere sprijin atât părinților, cât și elevilor, 
în procesul de învățământ. Anul acesta, cele 
trei proiecte au fost lansate pe 4 noiembrie 
și vor lua sfârșit odată cu încheierea anului 
școlar 2019-2020.
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