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COMUNICAT
privind lucrările Conferinței de închidere a proiectului
POSDRU/162/2.2/S/136375 „Educația – șansa către societatea cunoașterii”
Vineri, 9 octombrie 2015, începând cu ora 09.00, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Educația –
șansa către societatea cunoașterii”, în București, Hotel Ibis Parlament.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, Institutul de Științe
ale Educației, OIPOSDRU-MECȘ, precum şi beneficiari, personal implicat în dezvoltarea programelor de
prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii, personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor
de educaţie de tip „a doua şansă”, membri ai echipelor de management şi implementare.
Conferinţa a fost dedicată informării-prezentării-dezbaterilor pe marginea activităților, rezultatelor, grupului
țintă și indicatorilor proiectului. Ulterior, activitățile au avut un caracter mai aplicativ şi interactiv, ceea ce a
permis un schimb util de idei şi feedback pe marginea implementării efective a proiectului.
Lucrările conferinţei au permis participanților discuții aplicate pe marginea ofertei educaționale suport
pentru programele de tip “A doua Șansă” și programul de tip “Școala după Școală”, dezbateri, aspecte
de îmbunățățit, propuneri din partea celor care au fost implicați în derularea programelor de derularea
programelor de tip “A doua Șansă”/ “Școală după Școală”. Au fost punctate avantajele pe care le oferă
resursele educaționale dezvoltate în cadrul proiectului, precum şi lansarea unor opinii privind cele mai
indicate acţiuni pentru sustenabilitatea proiectului.
Reamintim că proiectul este co-finanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a
şcolii”, beneficiar fiind Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.
Proiectul „Educația – șansa către societatea cunoașterii” și-a propus să contribuie la ameliorarea și reducerea
abandonului școlar, prin organizarea ofertei educaționale suport pentru programele de tip “A doua Șansă” și
prin programul “Școala de familie”. Practic, prin intermediul programelor de tip
“A doua Șansă” și prin programul “Școala de familie”am urmărit creșterea accesului la educație prin prevenirea
sau corectarea părăsirii timpurii a școlii de către persoanele aflate în situație de risc. Va reamintim ca puteti
accesa ghidul transdisciplinar http://ads.pmu.ro
Invităm pe cei interesaţi să urmărească imagini din timpul desfăşurării conferinţei de închidere, pe pagina
web a proiectului: http://proiecte.pmu.ro/web/a_doua_șansă.
Organizatorii mulţumesc pe această cale invitaţilor pentru interesul arătat proiectului atât prin participare
cât şi prin opiniile şi sugestiile valoroase transmise în cursul conferinței şi informează că pentru orice alte
informaţii privind proiectul, echipa de proiect poate fi contactată la adresa:
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice,
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
Str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, sector 1, București
Tel.: 021-305.59.99
Fax 021-305.59.89
Email: office@pmu.ro
Manager de proiect: Alexandru Preda
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