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„PNRR. Fonduri pentru România modernă și reformată‟ 

Anunț lansare proiect 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Hărman, comuna Hărman, anunță lansarea proiectului cu titlul 
“ARIPI – Avem Rezultate Importante Prin Implicare” în cadrul Programului Național de Reducerea 
Abandonului Școlar, instituit prin Ministerul Educației în parteneriat cu Inspectoratul Județean Brașov și 
derulat pe o perioadă de 3 ani. 
 
Obiectivul proiectului: 

Proiectul este conceput pentru susținerea elevilor din clasele gimnaziale din comuna Hărman, cu 
scopul prevenirii abandonului școlar prin oferirea unui pachet de servicii educaționale de tip școală după 
școală. Pachetul va include realizarea unor activități non formale (pregătire examene naționale, ore 
remediale, diferite activități extra-curriculare etc.), servirea unei mese calde, derularea unui program de 
abilități de viață independentă – cu inițiere competențe digitale, excursii pe diferite teme educaționale și 
de interes ale elevilor, precum și alte activități de sprijin la nivelul școlii cum ar fi: formarea profesori, 
dotarea școlii, proiecte comunitare etc.  

Prin implementarea proiectului, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” dorește îmbunătățirea a 4 
componente la nivel de școală: calitatea actului educațional, abilități de viață independentă, literație și 
analfabetism funcțional și implicarea părinților și sprijinirea copiilor vulnerabili. 
 
Obiective specifice: 
OS 1 – Sprijin pentru îmbunătățirea situației la învățătură în vederea reducerii abandonului școlar și 
prevenirea părăsirii timpurii a școlii pentru 60 copii înscriși în învățământul gimnazial la Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu”, prin măsuri de sprijin integrate, flexibile și adaptate nevoilor identificate. 
OS 2  – Creșterea cu 2% a ratei de absolvire a ciclului gimnazial pentru elevii care intră în clasa a V-a la 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Hărman. 
OS 3 – Creșterea calității proceselor de predare, învățare și evaluare în cadrul școlii prin derularea de 
programe de formare și dezvoltare de competențe și abilități, adaptate cerințelor actuale, pentru 10 
profesori – competențe digitale pentru predare/evaluare și competențe pentru elaborare de strategii 
pedagogice moderne. 
OS 4 – Întărirea cooperării între actorii relevanți în domeniul educației și sociale de la nivel local în vederea 
susținerii participării la învățământ a copiilor. 
OS 5 –  Consolidarea relației elevi - părinți - școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 25% dintre 
părinții din grupul-țintă principal în activitățile proiectului. 
Valoarea totală a proiectului: 692482 lei  
Data începerii proiectului: 26.09.2022 
Data finalizării proiectului: 22.09.2025  
Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-3343 
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