Data: 11.11.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
privind privind închiderea proiectului proiectului POSDRU/162/2.2/S/136375,
„Educația – șansa către societatea cunoașterii”,
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECȘ
UMPFE) a derulat în perioada aprilie 2014 - noiembrie 2015, proiectul cu titlul „Educația – șansa către societatea cunoașterii”.
Proiectul a fost co-finanțat 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”.
Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către sistemul de învățământ de
stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care abandonează învățământul obligatoriu, respectiv a sprijinit în mod
real persoanele aflate în situație de risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe moderne, aflată în
strânsă legătură cu dinamica actuală a pieței muncii.
Principalele activități derulate au fost:
elaborarea analizei de nevoi privind necesitățile specifice și principalii factori de risc în domeniul părăsirii timpurii
a școlii, precum și pentru identificarea de mijloace și intervenții în scopul prevenirii abandonului școlar;
dezvoltarea Ghidului transdisciplinar și a instrumentelor TIC inovatoare suport;
dezvoltarea ofertei educationale și organizarea programului „Școala de Familie”, destinat elevilor cu risc de părăsire
a școlii și părinților/tutorilor acestora;
formarea și perfecționarea personalului care lucrează cu persoanele aflate în risc de părasire timpurie a școlii, cât
și a personalului implicat în implementarea programelor de tip a doua șansă, pentru implementarea tipurilor de
programe/servicii educaționale dezvoltate prin proiect;
implementarea programelor educationale dezvoltate;
elaborarea studiului de impact in urma implementarii programelor dezvoltate prin proiect;
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
Studiu – analiza de nevoi;
Ghid transdisciplinar și anexele sale distribuit grupului țintă și postat pe site-ul proiectului;
Ghid transdisciplinar digitizat elaborat și instrumentelor TIC aferente, disponibile pe site-ul proiectului;
Ofertă educațională dezoltată şi programul „Școala de familie”, destinat elevilor cu risc de părăsire a școlii si
părinţilor acestora, organizat.
Peste 150 de participanți care lucrează cu persoanele aflate în situație de risc de părăsire timpurie a școlii și cei
implicați în implementarea programelor de tip “A doua șansă”, formați și perfecționați pentru implementarea
tipurilor de programe/servicii educaționale dezvoltate prin proiect.
Programul „Școala de familie” implementat în unitățile de învățământ beneficiare în cadrul proiectului (elevi și
părinți/tutori implicați în programul Școala de Familie, ce au beneficiat de activități educative informale, aplicarea
instrumentele moderne de învățare și activități de consiliere)
Programul de tip “A doua șansă”, destionat persoanelor care au părăsit timpuriu școala, implementat în unitățile de
învățământ beneficiare;
Studiu de impact;
Portalul proiectului actualizat permanent, oferind informații relevante referitoare la activitățile proiectului,
precum și acces la resursele educaționale dezvoltate;
Spot TV produs și difuzat;
Album foto proiect ce conține imagini din școlile în care a fost implementat proiectul tipărit și distribuit.
42 de unități școlare beneficiare ale câte unui set educațional multimedia interactiv, ce urmează a fi utilizat la clasă.
În vederea asigurării sustenabilității proiectului, resursele educaționale realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile și
după închiderea acestuia pe site-ul dedicat, http://proiecte.pmu.ro/web/a_doua_șansă/.
Ghidul transdisciplinar digitizat este accesibil la adresa: http://ads.pmu.ro.
Pentru mai multe informații privind proiectul cu titlul „Educația – șansa către societatea cunoașterii” puteți contacta echipa
MECȘ-UMPFE la adresa de mai jos:
Manager de proiect: Alexandru Preda
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2,
sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
e-mail: office@pmu.ro
http://proiecte.pmu.ro

Educația - șansa către societatea cunoașterii

