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Comunicat de presă
ANUNȚ LANSARE PROIECT
“Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL implementează începând cu data de 28.03.2018
proiectul “Școală pentru toți – educație pentru fiecare!”, ID MySMIS 105197. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman, Axa prioritară 6: ”Educație și competențe”, Obiective specifice (OS) 6.2,
6.3, 6.4, 6.6, nr. POCU/74/6/18/105197.
Durata de implementare: 36 de luni
Obiectivul proiectului:
Proiectul „Școală pentru toți – educație pentru fiecare!” își propune ca printr-o
abordare integrată de servicii educaţionale de tipul consiliere și orientare profesională şi școlară, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori,
educație parentală și cursuri pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația
obligatorie, oferite de către parteneriatul proiectului unui grup ţintă eterogen copii preșcolari, elevi de nivel primar și gmnazial, tineri și adulți care nu au finalizat educația generală, care trăiesc în zone defavorizate, aparțin minorității roma,
din familii cu nivel socio-economic scăzut, părinți/tutori, cadre didactice și de sprijin) din localitatile Bărcănești, Borănești, Coșereni, Căzănești, Urziceni și Slobozia să se diminueze și prevină fenomenul de părăsire timpurie a școlii la nivelul județului Ialomița, în vederea atingerii de către România a țintei de 11,3% în 2020, față
de 17,3% în 2013, peste 18% în 2015.
Măsurile de prevenţie şi intervențiile preconizate la nivelul celor 7 unități școlare
selectate ca urmare a analizei de nevoi, vor contribui la sporirea gradului de educație a persoanelor și a comunității, în ansamblul său, la îmbunătățirea competențelor forței de muncă, facilitând creșterea gradului de ocupare, facilitând incluziunea socio–profesională și îmbunătățirea nivelului de trai al familiilor aflate în situații de defavorizare socio-profesională și financiară, care atrage dupa sine riscul
educațional.

Grupul țintă: este constituit din 200 preșcolari, 480 de elevi de clasele I – VIII, din
care 200 elevi din învățământul primar și 280 elevi din învățământul gimnazial, 200
de tineri și adulți reintegrați în sistemul de educație pentru completarea educației
obligatorii, 266 cadre didactice și 30 de părinți/tutori ai elevilor, 20 din mediul
rural și 10 din mediul urban.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii în 7 unități de învățământ
din județul Ialomița prin asigurarea de servicii integrate și programe educaționale de calitate, adecvate nevoilor identificate în comuniăți, cu accent pe
populația rurală și roma;


Îmbunătățirea și stimularea participării la educație a copiilor/elevilor/tinerilor și adulților din grupuri vulnerabile, cu prioritate a celor
proveniți din mediul rural și/sau roma, prin acordarea de sprijin financiar și
material pe perioada participării la activități;



Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale adecvate nevoilor, intereselor și aptitudinilor categoriilor de grup tintă;



Creșterea implicării comunității locale în dezvoltarea parteneriatului educațional pentru incluziune socială și înființarea a 7 Centre de Dezvoltare Educațională;



Îmbunătățirea competențelor transversale a cadrelor didactice în vederea
prevenirii părăsirii timpurii a școlii, reintegrarea în sistemul de educație și
educație incluzivă.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 8.656.523,94 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 7.265.371,98 lei.
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