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LANSARE PROIECT ID: 106406
Titlu: „Creșterea calității procesului educațional
prin implementarea de măsuri integrate”
În perioada 14.05.2018 - 13.05.2021 Inspectoratul Școlar Județean Argeș și implementează proiectul cu
titlul “Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate pentru facilitarea
accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din
grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit
scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din
unitati scolare defavorizate.
Proiectul va genera un efect pozitiv intrucat prevede interventii de educatie care vor genera pe termen
mediu imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor grupului tinta, iar pe termen lung dezvoltarea
comunitatilor din care acestia fac parte, a societatii si a tarii in general.
Aceste efecte pozitive sunt generate prin:
- prevenirea si diminuarea abandonului scolar, reducerea analfabetismului in special in cadrul grupurilor
vulnerabile;
- derularea de activitati pentru anteprescolari si prescolari ce vizeaza crerea unui cadru adecvat de
dezvoltare a copiilor si de familiarizare a acestora cu sistemul de invatamant in vederea cresterii si
mentinerii interesului pentru scoala;
- derularea programelor tip scoala dupa scoala ce urmaresc reducerea analfabetismului functional in
randul elevilor, imbunatatirea rezultatelor scolare, dobandirea competenetelor de baza;
- cresterea nivelului de educatie a tinerilor si adultilor, reintegrarea in sistemul de invatamant a acestora
prin programe de a doua sansa, ceea ce va creste sansele de calificare ulterioara si de angajare pe locuri
de munca mai bine remunerate;
- informarea/ consilierea/ educarea/ mentoratul parintilor anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor ce
urmeaza programul scoala dupa scoala in vederea constientizarii de catre acestia a importantei educatiei
in viata copiilor de azi, adultilor de maine;
- formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic/de sprijin din scolile vizate de proiect, cu
scopul de a imbunatati actul educational.
Toate masurile integrate de educatie prevazute de acest proiect vor duce la reducerea saraciei in zonele
de implementare a acestuia, la cresterea nivelului de trai, la incluziunea sociala si pe piata muncii a
participantilor si la dezvoltarea profesionala a capitalului uman din invatamant.
Rezultate așteptate
R1 - 278 copii de 3-5 ani participanti la programe interactive pentru integrarea in educatia
prescolara
R2 - 278 parinti participanti la workshop-uri de educatie parentala si mentorat
R3 - 278 copii prescolari insotiti de 278 parinti ai acestora, participanti la ateliere de lucru pe teme
de sanatate si igiena, nutritie, educatie interculturala
R4 - 276 elevi de 6-10 ani si 276 elevi de 11-14 ani care au rezultate mai bune la invatatura in
urma participarii la programe de tip scoala dupa scoala
R5 - 552 elevi participanti la activitati extracurriculare
R6 - 552 elevi participanti la ateliere de sport sau arta
R7 - 552 elevi participanti la consiliere pentru adaptarea la un nou ciclu de invatamant
R8 - 552 elevi si cate 1 parinte, rezultand 552 parinti, participanti la sedinte de informare si
consiliere scolara alaturi de elevi (consiliere de tip elev-parinte-scoala)

R9 - 189 adulti de 25-64 ani care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 96 tineri de 16-24 ani
care au un loc de munca si nu au absolvit invatamantul obligatoriu, reintegrati in sistemul de
invatamant prin intermediul programelor a doua sansa
R10 - 285 participanti la a 2-a sansa ce urmeaza programe de consiliere si orientare scolara
R11 - 285 Persoane incluse in programul a 2-a sansa, participanti la workshop-uri tematice privind
incluziunea sociala, nediscriminarea si desegregarea educationala
R12 - 60 copii anteprescolari cu varsta mai mica de 3 ani si 60 parinti participanti la workshop-uri
educative
R13 - 1115 participanti la programe de educatie care beneficiaza de subventii
R14 - 1115 participanti la programe de educatie care beneficiaza de sprijin material
R15 – dotarea cu 205 echipamente FEDR (180 laptop-uri, 8 table interactive, 8 videoproiectoare,
8 multifunctionale si 1 server) pentru modernizarea spatiilor de educatie
R16 - 1 Platforma colaborativa realizata de care beneficiaza personalul didactic/de sprijin inclus in
grupul tinta si expertii din proiect
R17- 269 cadre din invatamant/ personal de sprijin conectat la retele de mentorat si sprijin in
cariera educationala
R18 - 269 Cadre din invatamant/ personal de sprijin format si certificat, care primesc subventii
R19 - 3 parteneriate pentru educatie, ocupare si sustenabilitate realizate
R20 - 3 parteneriate pentru schimb de experienta si bune practici in invatamant realizate
R21 - 36 luni de management, monitorizare si implementare proiect, realizare achizitii publice,
inclusiv urmarirea derularii contractelor
R22 - 36 luni informare si publicitate proiect, 1 website proiect
R23 - 1 conferinta de lansare proiect, 1 conferinta finalizare proiect
R24 -2334 membri GT selectati, din care: 60 copii anteprescolari cu varsta mai mica de 3 ani si 60
parinti ai acestora, 278 copii prescolari de 3-5 ani si 278 parinti ai acestora, 552 elevi de 6-14 ani
participanti la afterschool si 552 parinti ai acestora, 189 tineri/adulti de 25-64 ani si 96 tineri de
16-24 ani care au un loc de munca, participanti la programul a doua sansa si 269 cadre din
educatie/personal de sprijin
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 9.246.931,66 lei.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data 13.07.2018 ora 09.00 Hotel Victoria, Sala
Ferdinand, în Municipiul Pitești, judeţul Argeș.
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