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 Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui este o școală incluzivă și 

școlarizează copii cu vârsta între 3 și 6 ani în cadrul Grădiniței cu program 

prelungit nr. 6 Vaslui (structură a școlii) și copii cu vârsta între 6 și 14 ani în 

cadrul școlii. 

 În cadrul școlii sunt înscriși: 89 de preșcolari, 164 de elevi înscriși în 

ciclul primar și 159 de elevi înscriși în ciclul gimnazial. 

Printre aceștia se înscriu și copii din grupuri vulnerabile: 

1. Copii și elevi dezavantajați socio-economic – 35  

 (7 elevi cu bursă socială); 

2. Copii și elevi cu CES – 23; 

3. Copii și elevi cu părinți plecați în străinătate – 65; 

4. Copii și elevi remigrați – 4. 



  REZULTATE – EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019, 2020 

elevi înscriși elevi participanți 

2019 38 38 

2020 36 35 

sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

2019 4 7 9 8 8 2 

2020 8 1 5 10 7 4 

2019

0

5

10

sub 5 5-5,996-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Rezultate - Evaluarea națională 

2019 2020

CES 

elevi 

înscriși 

elevi 

participanți 

note 

sub 5 

note 

peste 5 

2019 2 2 0 

2 (5,60 și 

5,00) 

2020 4 4 3 1 (7,20) 



  
Măsuri pentru promovarea incluziunii școlare și sociale 

 Implementarea proiectului Erasmus+ AK1 cu titlul „Formarea profesorilor 

pentru integrarea elevilor cu cerințe educative speciale în școala de masă”, 

prin participarea a 12 profesori la cursul „Toți copiii sunt speciali”, curs furnizat 

de IDevelop Spania, în perioada : 1 septembrie 2016 – 31 august 2017 



   Implicarea elevilor în proiecte SNAC:  

 2019-2020 – „Povești colorate” 

 2018-2019 – „Bucurii din inimă pentru copii”  

 2016-2017 – „Dăruiește un zâmbet” 

 2015-2016 – „Un simplu act de bunătate” 



 Implicarea într-o multitudine de alte proiecte de incluziune realizate la 

nivelul unității școlare: 

 2019-2020 – „Biblioteca, tărâmul poveștilor” 

 2018-2019 – „Lectura prin ochii bibliotecii” 

 2017-2018 – „Taina cărților” 


