
 

               

                                         

Școli pilot 

 

1.Șc. Gimn. “Dimitrie Cantemir“ 
Vaslui 

 

2.Șc. Gimn. “M. C. Epureanu“ 
Bârlad 

 

3.Șc. Gimn. “I. Murgeanu“ Zorleni 
 

 

4. Șc. Gimn. nr. 16 Galați 

 

5. Șc. Gimn. nr. 1 Ungureni 
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"Întregul scop al educației 
este să transforme oglinzile 
în ferestre." 

                   Sydney J. Harris  
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REZULTATE AȘTEPTATE 
1.Rezultate cantitative 
-475 elevi implicați în activitățile 
proiectului din 5 școli pilot(3 din jud. 
Vaslui, 2 din jud. Galați; 
-80 cadre didactice formate în 
domeniul incluziunii școlare; 
-min. 100 părinți ai elevilor din grupul 
țintă instruiți în domeniul educației 
parentale; 
-1 studiu de impact; 
-2 programe educaționale de sprijin             
(1 program remedial și 1 program de 
excelență) pentru elevii din grupul 
țintă, în funcție de nevoile identificate; 
-1 program de consiliere; 
-1 concurs de proiecte locale de 
incluziune; 
-sprijin(pachete de hrană, rechizite, 
etc.) pentru elevii din grupul țintă pe 
durata derulării programelor 
educaționale. 
2.Rezultate calitative 
-Îmbunătățirea participării școlare a 
475 elevi în situații de risc 
-Crearea de noi oportunități 
educaționale pentru copiii implicați în 
grupul țintă 
-Profesionalizarea a cel puțin 80 de 
membri ai personalului didactic 
(profesori, învățători, educatori, 
consilieri, etc) din școlile pilot 
partenere 
-Dezvoltarea personală a cel puțin 100 
de părinți și tutori ai copiilor implicați 
în grupul țintă 

 

 

 

                                              

OBIECTIVE 
Obiectiv general 
Creșterea gradului de incluziune socială a 475 de 
copii din județele Vaslui și Galați aflați în situații 
de risc, pe o perioadă de 30 de luni, urmărind, în 
particular, incluziunea lor în școală și comunitate. 
Obiective specifice 
OS1. Sprijinirea a 475 de copii aflați în situații de 
risc (din care minimum 25 cu cerințe educaționale 
speciale) din mediile urban și rural ale regiunilor 
Nord-Est (județul Vaslui) și Sud-Est (județul 
Galați), pentru îmbunătățirea participării școlare 
prin programe de consiliere, remediale și de 
educație non-formală, pe o perioadă de minimum 
30 de luni (incluzând minim 4 semestre ale anilor 
școlari cuprinși în această perioadă) 
OS2. Îmbunătățirea tranziției de la ciclul primar la 
ciclul gimnazial pentru grupul țintă relevant vizat 
din regiunile menționate, prin programe de 
consiliere și remediale, și programe de suport 
material pe o perioadă de minimum 4 semestre pe 
întreaga durată de implementare a proiectului. 
OS3.Crearea de noi oportunități educaționale 
pentru copiii implicați în grupul țintă din regiunile 
vizate, prin dezvoltarea unui program cuprinzător 
de educație non-formală pe perioada de derulare 
a proiectului (30 de luni) 
OS4. Profesionalizarea a cel puțin 80 de membri 
ai personalului didactic (profesori, învățători, 
educatori, consilieri, etc) din instituțiile de 
învățământ colaboratoare din cele două regiuni 
vizate, pe perioada de derulare a proiectului, prin 
furnizarea a două module de instruire pe tematici 
relevante pentru activitățile lor curente și pentru 
stimularea participării și implicării elevilor la 
clasă. 
OS5. Dezvoltarea personală a cel puțin 100 de 

părinți și tutori ai copiilor implicați în grupul 
țintă din cele două regiuni vizate (din care 
minim 25 sunt părinți sau tutori ai copiilor cu 
cerințe educaționale speciale) prin programe 
de formare și de colaborare și prin programe 
integrate copii-părinți-profesori, pe întreaga 
perioadă de derulare a proiectului. 

 

 

                                       

GRUP ȚINTĂ 

 
-475 elevi în situații de risc 
din care 340 din mediul rural 
și 25 elevi cu CES; 
 
-80 cadre didactice(câte 16 
din fiecare școală pilot) care 
lucrează elevi aflaţi în situaţii 
de risc de eşec şi/sau 
abandon şcolar şi excluziune 
socială; 
 
-min. 100 părinți/tutorii ai 
elevilor din grupul țintă. 
 
 

 

    
 

Valoare Grant 

3.731.805 lei 

 
 
 


