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Obiective

Obiectivul general:

Îmbunătățirea participării și performanțelor școlare, atragerea și menținerea copiilor în procesul educațional, transformarea mediului
școlar într-unul prietenos și apropiat, îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice prin facilitarea accesului la servicii integrate.

Obiective specifice:

OS1. Cresterea participării la educația ante-preșcolară prin activități activ – participative și interactive a copiilor de vârsta ante-preșcolară
și a participării la învățământ preșcolar în municipiul Sebeș și acordarea de sprijin financiar și material acestora pentru facilitarea accesului
la educație pe perioada a 5 semestre școlare.

OS2. Diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii de către elevi prin participarea la programe de tip școală prietenoasă și acordarea de
sprijin financiar și material pentru creșterea frecvenței școlare pe perioada a 5 semestre școlare.

OS3. Sprijinirea tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional și diminuarea riscului de abandon
școlar.

OS4. Dezvoltarea unor metode și mijloace inovatoare privind creșterea participării antepreșcolare, preșcolare și școlare.

OS5. Creșterea capacității profesionale a personalului didactic privind prevenirea și reducerea abandonului școlar prin participarea la
cursuri de instruire vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și principiilor școlii inclusive.

 



Grup țintă

Copii de vârsta anteprescolară de 2-3 ani, cuprinși în activități educaționale desfășurate în unități școlare care fac parte din sistemul național de
învățământ, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural - 30.

Copii de vârsta preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparținând minorității romă și a celor din
mediul rural - 80.

Copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învățământului preuniversitar), inclusiv absolvenți de liceu necertificați la examenul de bacalaureat și elevi
din școlile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii aparținând minorității Romă, copii/elevi din
mediul rural, copii/elevi cu dezabilități, copii/elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic - 180.

Personalul didactic din Educația si Îngrijirea Timpurie a Copilului; personal didactic din învățământul preuniversitar; personal de sprijin din școli
(mediatori școlari, consilieri școlari etc.) - 120.

Manageri școlari; echipe manageriale de la nivelul școlilor; Personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri - 10.

Grupul țintă va fi implicat constant în proiect prin conștientizarea necesității de participare la măsurile integrate, în contextul socioeconomic
actual, precum și prin oferirea de servicii adaptate, atractive, individualizate și în concordanță cu nevoile reale ale fiecarui beneficiar, determinând
comunitatea să devină activă în rezolvarea problemelor sale.



Rezultate

- 425 copii selectați și înregistrați în grupul țintă, beneficiari ai activităților din cadrul proiectului;
- 90 de kituri de igienă distribuite;
- 270 copii au participat la o excursie tematică;
- 218 elevi înscriși în învățământ participanți la Programul SDS au primit zilnic, pe perioada derulării proiectului

pachet nutrițional/catering;
- 2 unități educaționale pentru învățământ școlar și învățământ preșcolar au fost dotate în cadrul proiectului cu

echipamente care sprijină realizarea cu succes a activităților educaționale și de sprijin cu copiii din grupul țintă;
- 1 grup local de acțiune pentru promovarea educației a fost înființat la nivelul comunității;
- 5 modele educaționale și de implicare comunitară din țările Uniunii Europene care dețin sisteme educaționale

performante au fost analizate și 1 model a fost preluat în vederea implementării;
- 120 de persoane aparținând personalului didactic/personal de sprijin/ auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Mihail
Kogălniceanu Sebeș și Liceului Tehnologic Sebeș, au participat la cursuri de formare.

Instituțiile de învățământ partenere: Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” și Liceul Tehnologic Sebeș.



Activități finanțate

1. Servicii și programe educaționale destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii

2. Facilitarea accesului la servicii educaționale în concordanță cu nevoile grupului țintă

3. Diversificarea serviciilor educaționale oferite grupului țintă

4. Sprijin pentru dezvoltarea capacității profesionale a cadrelor didactice

5. Management de proiect

 



Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 3.229.377,05 lei.

Valoarea eligibilă a proiectului: 3.164.789,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 11 aprilie 2018 – 24 mai 2021

 



Date de contact:
Benga Emil Gabriel – manager de proiect
Duvlea Nicoleta – secretar
tel. : 0258 731 318
e-mail : proiectesebes@yahoo.com
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