
Azi 24.04.2015, cu binecuvântarea PS Justin Sigheteanul și în prezența primarului 
Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost lansat, în biserica care îl are ca și ocrotitor pe 
Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, proiectul - Asistență educațională și educație remedială cu 
programe ”Școală după școală” și de educație de tip ”“A doua șansă”” pentru prevenirea și 
corectarea abandonului școlar la elevi și diversificarea serviciilor pentru părin ți/tutori în zone  
foste industrializare și în mediul rural  
 

Proiectul reuneste: - unități administrativ teritoriale    -    Municipiul Baia Mare 
- Comuna Cotnari (Iasi) 
- Comuna Movileni (Iasi) 

- unități de invatamant – Liceul de Arte Heraclea Darclee (Braila) 
- ong-uri care functioneaza cu binecuvantarea bisericii:  

                                          - Asociatia Sfantul Iosif Marturisitorul (Maramures) 
                                           - Fundatia Solidaritate si Speranta (Iasi – ONG al Mitropoliei Moldovei) 
 

Grupul țintă al proiectului este format din: 525 persoane din care 250 elevi, 200 părinți si 75 
copii la “A doua șansă” (elevi). Valoare proiect: 6.534.875 lei 
 
 Abandonul școlar reprezintă o problemă a societății actuale care afectează șansa la un viitor 
mai bun pentru mulți dintre copiii din România. 
 Proiectul Asistență educațională și educație remedială cu programe Școală după școală și 
de educație de tip “A doua șansă” pentru prevenirea și corectarea abandonului școlar la elevi și 
diversificarea serviciilor pentru părin ți/tutori în zone foste industrializare și în mediul rural are în 
vedere sprijinirea prevenirii abandonului școlar sau eliminarea/atentuarea efectelor părăsirii timpurii 
a școlii pentru: 250 de elevi cu risc de părăsire timpurie școlii și 75 de persoane care au părăsit 
timpuriu școala, iar pentru 200 de părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii va 
oferi consiliere și programe de educație parentală care să crească gradul de conștientizare al 
acestora cu privire la rolul important pe care-l joacă în educația copiilor lor. 
 Obiectivul general al acțiunilor avute în vedere este: Dezvoltarea de programe de Asistență 
educațională și sprijin penru 250 de elevi și Educație remedială, inclusiv de tip ”Școală după 
școală” sau asistență prin activități flexibile pentru reintegrare în educație de tip “A doua șansă”, 
pentru 75 de persoane care au părăsit timpuriu școala și au sub 18 ani precum și diversificarea 
serviciilor pentru 200 părinți pentru prevenirea abandonului școlar și reintegrarea în educație a celor 
care au părăsit timpuriu școala în zone foste industrializate și din mediul rural. 
 
Activitatile principale ale proiectului sunt: 
 
 
Activitatea 1. Dezvoltarea unor servicii de asistență educațională pentru 250 elevi în risc de 
părăsire timpurie a școlii din 3 regiuni (nord-vest, nord-est, sud-est): 
 
 Fiecare elev participant va beneficia de următoarele facilități: 
- asistență educațională; 
- o subvenție de 250 lei/lună timp de șase luni; 
- un set educațional (ghiozdan, rechizite, accesorii educaționale) în valoare de 800 lei/elev; 
- o masă (catering) în cadrul fiecărei întâlniri de lucru; 
- transport în cazul în care se impune prin închirierea unor microbuze școlare. 
 
Activitatea 2. Diversificarea serviciilor de consiliere, inclusiv prin programe de educație parentală 
pentru 200 părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii din 3 regiuni (nord-vest, 
nord-est, sud-est): 
 



Activitatea 3. Dezvoltarea și furnizarea activităților de tipul ”Școală după școală”, în special 
cursuri de alfabetizare și de formare a abilităților numerice, timp de 6 luni pentru 75 persoane din 
grupul țintă care au părăsit de timpuriu școala (și/sau elevi): 
 Pe durata celor șase luni de desfășurare a programelor, participanții vor beneficia de: 
- seturi educaționale ”Școală după școală” (ghiozdan, rechizite, accesorii educaționale)  
 
Activitatea 4. Furnizare activități de asistență pentru reluarea și recuperarea educației pentru a 
accesa programe de tip „“A doua șansă”” prin pachete care timp de 6 luni urmăresc dezvoltarea 
abilităților personale și dobândirea unor competențe de bază pentru 75 de persoane care au părăsit 
timpuriu școala și care au vârsta sub 18 ani. 
  
Activitatea 5. Dezvoltarea unor abilități de tipul Școală de vară/duminică și de educație remedială 
(detectarea lacunelor în pregătire, orientare psihologică) timp de 4 luni pentru 120 persoane din 
grupul țintă care au domiciliul sau reședința în comunități din zone izolate lipsite de mijloace de 
comunicații sau cu infrastructura slab dezvoltată 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


