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LANSARE PROIECT ID: 106957
Titlu: „RE-Activ - Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale
adaptate la nevoile specifice ale copiilor”
În perioada 19.04.2018 - 18.04.2021 parteneriatul format din Inspectoratul Școlar Județean Argeș și
Casa Corpului Didactic Argeș implementează proiectul cu titlul “RE-Activ - Reducerea abandonului
școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor”.
Obiectivul general al proiectului Re-ACTIV este susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din
comunități dezavantajate din școli din județul Arges, prin operațiuni integrate, pentru reducerea
abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii. Proiectul va genera beneficii imediate și pe
termen lung atît pentru membrii grupului țintă, cît și pentru cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunităților locale și decidenți la nivel județean și regional. Sprijinul educațional pentru elevii din
învațămantul prescolar și primar/gimnazial pe care și-l propune acest proiect, contribuie la atingerea
obiectivului general al PI 10.i din POCU, focalizandu-se pe două dintre obiectivele specifice:
promovarea accesului și participării la educație de calitate și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile
la educatie și pe piața muncii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt corelate cu obiectivul specific
care vizează imbunătățirea participării la programe de educație de „a doua sansă” și prevenirea părăsirii
timpurii a școlii, în special a grupurilor vulnerabile.
Rezultatele așteptate sunt:
1 echipa de management selectata, formata si organizata;
1 procedura de management elaborata si implementata (proceduri de lucru pentru activitatile
principale, procedura de managementul calitatii; modele de documente specifice);
1 procedura de selectie experti elaborata;
documente de angajare ale echipei de proiect definite si semnate (CIM; FP);
experti pe termen lung, mediu si scurt activati si responsabilitati stabilite;
1 plan de comunicare interna;
1 strategie de monitorizare, raportare si control;
1 registru al riscurilor;
1 strategie de management financiar;
1 calendar CP, CR;
1 plan de alocare a resurselor pe activitati elaborat, aprobat si impementat;
1 plan de asigurare a sustenabilitatii activitati elaborat, aprobat si implementat;
1 plan de achizitii elaborat si implementat;
1 calendar anual al achizitiilor publice;
1 procedura atribuire contracte; caiete de sarcini elaborate; dosare de achizitii; contracte de
achizitie servicii semnate si implementate; contracte de furnizare de bunuri semnate si
implementate;
1 Procedura de managemet financiar elaborata si implementata;
1 metodologie de monitorizare si evaluare a echipei de proiect; CR-uri; CP-uri;
210 copii prescolari beneficiari ai programului educational integrat;
30 de parinti beneficiari ai sedintelor de consiliere si instruire, si alte servicii.
A3.1 - 2 tabere estivale tematice (educative) pentru elevii din ciclul primar si gimnazial; 50 de
elevi de ciclu primar care participa la tabere.
A4.2 - 35 de elevi din invatamantul gimnazial sprijiniti financiar.
A5.4 - 260 de cadre didactice si manageri participanti la cursul de formare si certificate; 16
manageri participanti la cursul de formare si certificati.
A7.2 - 2 tabere estivale tematice (educative) pentru elevii din ciclul primar si gimnazial; 50 de
elevi din clasele V-VIII, care participa la tabere.
A5.3 - 3 rapoarte de evaluare intermediara a programului educational integrat.

A6.1 - 1 raport de evaluare finala si recomandari a programului educational integrat.
A6.2 - 1 program de formare a personalului didactic si de sprijin acreditat.
A7.1 - 1 campanie outdoor.
A8.1 - 4 mese rotunde/workshop-uri cu reprezentanti locali din scoli, crese, gradinite, primarie,
asociatii de parinti, angajatori locali.
A8.2 - 2 seminarii de informare si constientizare.
A8.3 - 30 de copii prescolari sprijiniti financiar.
A.3.2 - 290 de copii din clasele I-IV, beneficiari de servicii de orientare, consiliere si servicii
educationale; 35 de parinti beneficiari de instruiri, consiliere, activitati parinte-copil.
A4.1 - 1 strategie de informare si publicitate a proiectului; 1 concept grafic ( 1 logo, 1 slogan);
1 conferinta de lansare a priectului- minim 30 de participanti; 1 conferinta de inchidere a
proiectului – minim 30 de participanti; 2 anunturi/comunicate in mass media; 1 site web proiect; 1
pagina Facebook a proiectului; 3 roll-up-uri; 25 afise A3, 2 anunturi/comunicate in mass media la
deschidere si inchidere proiect, 100 kituri informare proiecte ( brosura; flayer; blocnotes; pix;
memory stick); 500 mape proiect, 350 kit-uri constientizare A2 (pentru constientizare importanta
programului de formare si mentorat – 350 brosuri; 350 pix-uri; 350 blocnotes; materiale informare
GT), 510 brosuri;
A.0.4 - 3 grupe de experti constituite pentru proiectarea continutului programului educational
integrat; 1 calendar derulare elaborare continut educational, a instrumentelor si resurselor;
1 program educational integrat aferent copiilor/elevilor din cadrul fiecarui ciclu de invatamant si
parintilor acestora;
1 set de resurse de invatare dezvoltate si adaptate nevoilor copiilor specifice programului
educational integrat;
1 set de auxiliare de invatare dezvoltate si adaptate nevoilor copiilor specifice programului
educational integrat.
A1.1 - 1 metodologie de monitorizare si evaluare a programului educational integrat.
A.1.2 - 500 de pliante si 500 de flyere privind proiectul, distribuite.
A2.1 - 1 plan campanie de informare; 8 sesiuni de informare organizate; minim 210 prescolari
informati, 550 elevi primar si gimnazial informati si 260 cadre didactice informate;
A2.2 - 35 de elevi din invatamantul primar sprijiniti financiar.
A 4.3 - 140 elevi de servicii de orientare, consiliere si servicii educationale; 20 de parinti cls V-VI
participanti la workshop-uri si consiliere.
A5.1 - 120 elevi din clasele a VII-a si a VIII-a beneficiari de servicii de orientare, consiliere si
servicii educationale; 15 parinti (cls. VII-VIII) participanti la workshop-uri si consiliere.
Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană,
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: „Educație și
competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
Valoarea totală a proiectului este de 4.814.424,84 lei.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data 13 iulie 2018, ora 1200, Hotel Victoria, Sala de
conferințe, în Municipiul Pitești, judeţul Argeș.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020.
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