FIȘĂ DE PROIECT NR.13
Titlu proiect: Viitorul tau e scris in carte – Educatia, cheia succesului!
Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 2.2
Regiunile de implementare: Nord Est (Judetele Suceva, Bacau, Iasi, Neamt, Vaslui, Botosani),
Sud Est (Galati)
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 constă în reducerea gradului de aparitie a fenomenelor de
Abandon Scolar(AS) şi părăsire timpurie a școlii, folosind metode moderne de preventie şi
corectie, precum şi prin completarea portofoliului de măsuri deja existente cu noi rezolutii, planuri
de actiune, instrumente informatice moderne (TIC şi materiale digitizate), programe educationale
integrate, în contextul dezvoltării durabile a societătii informationale bazată pe cunoaştere şi
progres tehnologic.
Obiective specifice:
 Popularizarea proiectului şi oportunitatilor sale prin cresterea gradului de informare şi
constientizare a potentialului GT.Obiectivul se atinge prin organizarea evenimentelor de
informare şi promovarea programelor de formare,măsurilor active de integrare în
educatie,conferinte,campania de constientizare „Inapoi la scoala!”.
 Construirea bazelor psihologice şi educationale pentru prevenirea abandonului
scolar,includerea în sistemul educational a pers.din GT care au parasit timpuriu scoala,dupa
analiza cauzelor (factori de natura familiala,psihologica,pedagogica,etc.) ce au dus la
aparitia acestui fenomen,consilirea,orientarea şi asistenta oferita membrilor GT,in vederea
individualizarii instrumentelor de prevenire.
 Elevarea nivelului general de educatie şi cresterea ratei de participare la pregatire a zonei
de implementare,prin reducerea numarului de persoane aflate în AS (prevenirea sa şi
reincluderea în sistem a persoanelor care au parasit timpuriu studiile),folosind modalitati
moderne de preventie şi corectie.
 Facilitarea contactului şi folosirii echipamentelor şi produselor informatice moderne de
catre membrii GT,perfectionarea cunostiintelor şi sporirea frecventei de utilizare a
calculatoarelor şi dispozitivelor mobile moderne în procesele de invatare şi perfectionare
ale GT
Activităţile proiectului:
1. Activitati de management.
2. Informare şi publicitate - asigurarea informarii corespunzatoare privind desfasurarea proiectului
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3. Informarea şi inscrierea grupului tinta
4. Orientare, consiliere şi asistenta educationala în vederea prevenirii fenomenului de parasire
timpurie a școlii
5. Derularea programului "Familia - partener în educatie!" pentru elevii cu risc de parasire
timpurie a școlii şi parintii acestora
6. Formarea şi perfectionarea personalului care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a
școlii
7. Managementul şi derularea Programului "A doua sansa”
8. Elaborarea şi implementarea instrumentelor inovatoare utilizate în cadrul activitatilor
preventive şi remedial-corective din cadrul proiectului - portal educational şi cursuri digitizate
Parteneriat:
 Aplicant: Ministerul Educației Naționale.
 Partener 1: Entitate privată, cu expertiză în domeniul metodelor de imbunatatire a calitatii
educatiei.
 Partener 2: Entitate privată, specializată în realizarea de resurse educaționale digitale.

Buget total proiect: 2.000.000 Euro
 Aplicant: 1.000.000 Euro
 Partener 1: 300.000 Euro
 Partener 2: 700.000 Euro
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