FIȘĂ DE PROIECT NR.3
Titlu proiect: Invata pentru viitorul tau – Educatie accesibila tuturor!
Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 2.2
Regiunea de implementare: Regiunea Bucuresti-Ilfov (Municipiul Bucuresti), Regiunea Centru:
judetele Covasna, Harghita, Mures, Alba
Descrierea proiectului: Implementarea proiectului vizează 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.
Scopul proiectului este reintegrarea în educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi
prevenirea fenomenul de părăsire timpurie a școlii de către elevii/preşcolarii aflați în situații de
risc.
Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului consta in implementarea masurilor de preventie si corectie a
fenomenului de parasire timpurie a scolii prin adoptarea unor rezolutii, planuri de actiune, abordari
informatice moderne (TIC) si programe educationale integrate de furnizare a competentelor si
deprinderilor de baza in vederea mentinerii elevilor cu risc de abandon si reintegrarii persoanelor
care au parasit timpuriu scoala intr-un sistem educational flexibil, modern si incluziv, in contextul
dezvoltarii durabile a societatii informationale bazata pe cunoastere si progres tehnologic.
Obiective specifice:

Imbunatatirea nivelului de informare, constientizare si intelegere a membrilor grupului
tinta privind oportunitatile oferite in cadrul proiectului. Acest obiectiv se atinge prin organizarea
tuturor evenimentelor de informare si popularizare a programelor de formare, masurilor active de
integrare in educatie, conferinte, campania de constientizare „Educatia – sansa ta la o viata mai
buna!” etc.

Crearea premiselor psihologice si educationale pentru prevenirea abandonului scolar,
respectiv reintegrarea in educatie a persoanelor care au parasit timpuriu scoala, prin identificarea
cauzelor (factori de natura familiala, psihologica, pedagogica, etc.) care determina acest fenomen,
consilirea, orientarea si asistenta oferita membrilor grupului tinta, in vederea personalizarii
instrumentelor de prevenire.

Reducerea amplorii fenomenului de abandon scolar prin cresterea numarului de participanti
la masuri si programe de prevenire si corectie, precum si la masuri de reintegrare a persoanelor
care au parasit timpuriu scoala, in vederea cresterii ratei de participare la educatie, respectiv a
nivelului de pregatire si educatie a resurselor umane.

Alfabetizarea tehnologica in sfera folosirii echipamentelor informatice, respectiv
perfectionarea cunostiintelor si abilitatilor de folosire a calculatoarelor si dispozitivelor mobile
moderne a elevilor, profesorilor si personalului implicat in activitati de asistenta a indivizilor cu
risc de parasire a scolii sau aflati deja in abandon scolar.
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Activităţile proiectului:
1. Activitati de management
2. Informare si publicitate - asigurarea informarii corespunzatoare privind desfasurarea
proiectului
3. Informarea si inregistrarea grupului tinta
4. Servicii de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii fenomenului
de parasire timpurie a scolii
5. Desfasurarea programului "Scoala de familie" pentru elevii cu risc de parasire timpurie a
scolii si parintii acestora
6. Formarea si perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane cu risc de parasire
timpurie a scolii
7. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea Programului "A doua sansa".
8. Elaborarea si implementarea instrumentelor inovatoare utilizate in cadrul activitatilor
preventive si remedial-corective din cadrul proiectului - portal educational
Parteneriat:
 Aplicant: Ministerul Educației Naționale.
 Partener 1: Entitate juridica de drept public, specializata pe oferirea asistentei sociala pentru
protectia copilului
 Partener 2: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale.
Buget total proiect: 1.950.000 Euro
 Aplicant: 1.100.000 Euro
 Partener 1: 150.000 Euro
 Partener 2: 700.000 Euro
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