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FIȘĂ DE PROIECT NR.26 

 

 

 

Titlu proiect: Educaţia – drumul tău către viitor 

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 2.2 

Descrierea proiectului:  

Proiectul propus vizează intervenţia privind operaţiunile integrate (va include programe de educație 

de tip ”A doua șansă” și măsuri de prevenire a fenomenului părăsirii timpurii a școlii): 

- Remedial/corective – prin dezvoltarea programelor de reintegrare în educaţie a celor care au părăsit 

timpuriu şcoala, educaţia de „a doua şansă” pentru persoanele care au abandonat şcoala; 

- Preventive – creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară, programe de tip „şcoală după 

şcoală”, furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere, predare centrată pe elev, campanii de creştere 

a nivelului de conştientizare etc.  

Proiectul contribuie la creşterea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate din regiunile 

Nord-Vest (judeţele MM, SJ, CJ, BN, SM, BH) şi Vest (judeţul AR). 

Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire 

timpurie a școlii prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune și programe educaţionale integrate 

de furnizare a competențelor şi abilităților de bază în vederea menținerii elevilor cu risc de abandon și 

reintegrării persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala într-un sistem educațional deschis și incluziv, 

în contextul dezvoltării durabile a societăţii bazată pe cunoaştere. 

Obiective specifice:  

 Realizarea de analize si studii pentru identificarea cauzelor (factori de natură familială, 

psihologică, pedagogică, etc.) care determină părăsirea timpurie a şcolii în vederea elaborarii 

instrumentelor de prevenire respectiv reintegrare.  

 Dezvoltarea şi implementarea de programe specifice în vederea menținerii elevilor cu risc de 

abandon și reintegrării persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala în sistemul educaţional 

obligatoriu. 

 Creşterea numărului de participanţi la măsuri şi programe de prevenire a abandonului şcolar 

precum şi la măsuri de reintegrare a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, în vederea 

creşterii ratei de participare la educaţie şi a nivelului de pregătire şi educaţie a resurselor 

umane. 

 Creşterea ponderii personalului format, prin programe de pregătire specifice, acreditate, 

implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor destinate prevenirii şi combaterii 

părăsirii timpurii a şcolii. 

 Realizarea de analize şi studii de impact a măsurilor şi programelor implementate. 

 Îmbunătăţirea nivelului de informare privind pericolul reprezentat de fenomenul de părăsire 

timpurie a şcolii în perspectiva unei dezvoltări regionale durabile, echilibrate, prin 

desfăşurarea campaniei de conştientizare „Alege educaţia!”. 

Activităţile proiectului:  

1. Management de proiect, inclusiv monitorizare si evaluare. 
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2. Informare şi publicitate - activităţi de informare, diseminare şi promovare a proiectului. 

3. Elaborarea unui studiu privind principalii factori de risc în domeniul părăsirii timpurii a şcolii în 

regiunile beneficiare, precum şi pentru identificarea de mijloace şi intervenţii în scopul prevenirii 

abandonului şcolar. 

4. Dezvoltarea şi implementarea de instrumente TIC inovatoare pentru a fi utilizate în procesul de 

consiliere şi asistenţă educaţionala a celor care părăsesc timpuriu şcoala. 

5. Elaborarea si derularea de sesiuni de formare pentru formarea şi perfecţionarea personalului care 

lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii in utilizarea instrumentelor dezvoltate si 

derularea de sesiuni de consiliere utilizand astfel de instrumente. 

 

Parteneriat: 

 

Aplicant: Ministerul Educatiei Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare 

Externa (UMPFE) 

 

 Partener 1: entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale, responsabila 

de: 

o dezvoltarea şi implementarea de instrumente TIC inovatoare pentru a fi utilizate în 

procesul de consiliere şi asistenţă educaţionala a celor care părăsesc timpuriu şcoala. 

 Partener 2: entitate privată, specializata în servicii de educație initiala si continua, respectiv în 

servicii de educația și protecția copiilor – responsabila de: 

o elaborarea si derularea de sesiuni de formare pentru formarea şi perfecţionarea 

personalului care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii in utilizarea 

instrumentelor dezvoltate si derularea de sesiuni de consiliere utilizand astfel de 

instrumente. 

o suport educational pentru dezvoltarea instrumentelor TIC; 

o monitorizarea şi evaluarea programului dezvoltat si implementat dpdv educational. 

 

Buget total proiect: 8.600.000 lei 

 

 Aplicant: 4.300.000 lei 

 Partener 1&2: 4.300.000 lei 

 


