
 
STOP ABANDONULUI SCOLAR ! 

POSDRU/181/2.2/S/151551 
  

Investeşte în  oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 2 
Domeniul major de intervenţie:2.2 
Valoarea proiectului: 4.077.658,00  RON  
Durata implementarii: 23 martie-22 noiembrie 2015 
 



BENEFICIARI  

Asociatia Edulife  
 
 
  
În parteneriat cu: 

 
 

Școala Gimnazială Filiași 
Școala Gimnazială Sadova,  
Şcoala Gimnazială Nr.7 
Petroşani,  
Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni. 

 



OBIECTIVE 

OBIECTIV GENERAL:  
Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii din regiunea Sud Vest Oltenia si regiunea Vest  

prin cresterea numarului de elevi si tineri mentinuti si reintegrati in sistemul educational 
 
OBIECTIVE SPECIFICE:  

Menținerea in sistemul educational a 400 elevi cu risc de parasire timpurie a scolii. 
Integrarea/Reintegrarea in educatie a 100 de tineri care au parasit timpuriu scoala 
Conștientizarea persoanelor din grupul tinta de importanta educatiei in integrarea viitoare pe piata muncii. 
 Dezvoltarea abilitatilor de baza ale elevilor/tinerilor privind TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICARII. 
Crearea, dezvoltarea si consolidarea unui PARTENERIAT intre factorii implicati in proiect si a unei baze de date 
virtuale cu elevii din grupul tinta 
Amenajarea a 4 CENTRE educationale si a sediului solicitantului. 
 



MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 

Managementul de proiect a inclus activitati de planificare, organizare, executie si control, care au 
asigurat indeplinirea obiectivele proiectului.  

 

ECHIPA DE MANAGEMENT a fost formata din: manager de proiect, responsabil financiar, 
expert achizitii. 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE a cuprins 9 experti pe termen lung (contracte de munca cu timp 
partial) si 100 de experti pe termen scurt. 

 



GRUPUL ȚINTĂ  
A FOST SELECTAT DIN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA(JUD.DOLJ) SI VEST(JUD. HUNEDOARA)  

  
 

(1) 400ELEVI CU RISC DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII: 
100elevi de primar și gimnazial de la ȘC.GIMNAZIALĂ NR.7 Petroșani 
120 elevi de primar de la ȘC.GIMNAZIALĂ  FILIAȘI 
100 elevi de primar si gimnazial de la ȘC.GIMNAZIALĂ  SADOVA 
80elevi de primar si gimnaziu de la ȘC.GIMNAZIALĂ NR.3 LUPENI, 

(2)100persoane CARE AU PARĂSIT DE TIMPURIU ȘCOALA:60-jud.Hunedoara si 40-jud.Dolj; 
(3)250PARINTI/TUTORI AI ELEVILOR CU RISC DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII: 

80-SC.GIMNAZIALA FILIASI,din Filiasi, 
60-SC.GIMNAZIALA SADOVA,din satul Sadova, 
60-SC.GIMNAZIALA NR.7 din Petrosani, 
50-SC.GIMNAZIALA NR.3 Lupeni. 

 



ACTIVITĂȚI CU GRUPUL ȚINTĂ  
,,400 ELEVI CU RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII” 

  

 Activități de tip “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” care au cuprins: 
 

activități remediale prin care s-a urmărit recuperarea decalajelor la Limba română (Citire/scriere) și Matematică, 
de către elevii cu  dificultăţi de învăţare. 

activități de dezvoltare a abilităților personale, practice si artistice, activități educative (educatie pentru sanatate, 
educatia pentru societate), activități de consiliere si dezvoltarea a competentelor IT  

coordonarea temelor  



ACTIVITĂȚI CU GRUPUL ȚINTĂ 
 ,, 400 ELEVI CU RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII” 

 ȘCOALA DE VARĂ a cuprins: 

 

activități remediale 

activități de dezvoltare a abilitatilor artistice,activitati educative(educatie pentru sanatate,educatia pentru 
societate), activitati de CONSILIERE, activitati de dezvoltare a abilitatilor practice, artistice si a 
competentelor IT.  

excursii  



ACTIVITĂȚI CU GRUPUL ȚINTĂ 
 ,,100 PERSOANE CARE AU PĂRĂSIT TIMPURIU ȘCOALA“ 

 Activități de tip “A DOUA ȘANSA” care au cuprins: 
 

validarea invatarii anterioare,detectarea lacunelor 

recuperarea lacunelor/dobandirea competentelor de baza 

activitati de dezvoltare a abilitatilor personale, practice si artistice, activitati educative (educatie pentru 
sanatate, educatia pentru societate), activitati de consiliere, de educatie pentru sanatate si a competentelor 
IT. 



ACTIVITĂȚI CU GRUPUL ȚINTĂ  
,,250 DE PĂRINȚI AI ELEVILOR CU RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A 

ȘCOLII” 

Consilierea parintilor/ tutorilor elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii a cuprins: 

Organizare a 20 intalniri parinti-consilieri în cadrul cărora consilierii scolari au colaborat cu părinții, 
tutorii legali și alți specialiști în educație în scopul soluționării problemelor școlare, comportamentale sau 
de altă natură ale elevilor, au desfășurat activități de consiliere de grup cu părinții pe teme de sănătate, 
violență, autocunoaștere, comunicare. 



BENEFICII 

PENTRU GRUPUL ȚINTĂ 
  

dobandirea si dezvoltarea competentelor de baza (competente de comunicare in limba 
romana si elemente de baza ale matematicii); 
dezvoltarea competentelor pentru viata, a competenetelor sociale si cetatenesti care vor 
permite convietuirea si participarea la viata sociala, 
cresterea interesului fata de scoala concretizat in continuarea studiilor si imbunatatirea 
situatiei scolare;  
cresterea oportunitatilor de calificare si implicit cresterea sanselor de integrare pe piata 
muncii pentru tinerii care au parasit timpuriu scoala;  
constientizarea parintilor elevilor cu risc de parasire a scolii a importantei educatiei in 
viata copiilor lor,  
o mai buna relationare intre elev-cadre didactice-parinti-scoala-comunitate . 



BENEFICII 

PENTRU INSTITUȚIILE IMPLICATE 
reducerea abandonului scolar;  
cresterea increderii parintilor in potentialul scoliilor partenere de a forma tineri cu competente si abilitati 
capabile sa le asigure un loc pe piata muncii;  
cresterea numarului tinerilor inscrisi in programul A doua sansa; 
cresterea prestigiului institutiilor implicate in acest proiect;  
dezvoltarea competentelor personalului implicat in parteneriat, in implementarea si gestionarea proiectelor 
cu finantare europeana; 
accesarea de noi linii de finantare in vederea scrierii si implementarii de noi proiecte cu finantare 
nerambursabila; 
 cresterea vizibilitatii institutiei prin utilizarea unor mijloace variate de promovare a proiectului  



SUSTENABILITATE INSTITUȚIONALĂ  

RESURSELE MATERIALE, echipamentele vor fi administrate si gestionate cu grija pentru a fi folosite in 
continuare.Materialele achizitionate prin proiect vor ramane in gestiunea partenerului care le-a utilizat pe perioada 
proiectului si le-a folosit. Echipamentele IT,materialele didactice vor fi donate de catre solicitant partenerilor la finalul 
proiectului. Acestea se vor mentine in stare de functionare corespunzatoare in scopul de a fi utilizate si la proiectele 
viitoare.La solicitant echipamentele IT vor fi utilizate in implementarea altor proiecte cu finantare proprie sau alt tip de 
finantare,inclusiv pentru Scoala de vara Edulife,editia a III-a.  

 
SPATIILE AMENAJATE prin proiect vor continua sa aiba aceeasi destinatie si in viitor, respectiv la parteneri vor fi folosite 

pentru desfasurarea activitatilor de tipul ,,Scoala dupa scoala” si ,,A doua sansa”,iar la S pentru implementarea de noi 
proiecte,inclusiv Scoala de vara Edulife,editia a III-a.  

 
Partenerii care au avut in GT și tineri care au parasit timpuriu scoala vor facilita inscrierea acestora in programul A doua 

sansa,fie la ei,fie la institutiile autorizate/acreditate din oras pentru reintegrarea lor in sistemul de invatamant. 
 
Se vor depune NOI PROIECTE pe linia 2014-2020,fie ca parteneri,fie ca solicitant.  



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE ! 

Realizator :Belu Andreea Mihaela 
Expert informare si publicitate POSDRU/181/2.2/S/151551 
  


