
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Miercuri, 19 iunie 2013, începând cu ora 10:00, Episcopia Maramureşului şi 
Sătmarului şi Fundaţia World Vision România au organizat Sesiunea Festivă de închidere a 
proiectului Alege Şcoala!, la Catedrala episcopală din Baia Mare. 

Binecuvântat prin prezenţa Preasfinţitului IUSTIN Sigheteanul, evenimentul a fost 
moderat de Pr. Constantin Naclad, Inspector patriarhal pentru Catehizare Parohială şi 
Manager de proiect pentru Alege Scoala! şi reuneşte participarea celor 184 de  preoţi şi 
profesori de religie înscrişi în grupul ţintă al proiectului Alege Şcoala!. În calitate de invitaţi 
au participat: d-nul Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei, reprezentanţi ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, inspectorii de religie din Maramureş şi Satu 
Mare, reprezentanţii Fundaţiei World Vision, copiii premiaţi în proiect etc. 

Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele naţionale, precum şi cele la nivel de 
episcopie a realizărilor din cadrul Proiectului Alege Şcoala! 

Pe parcursul celor patru ani de proiect, la nivel naţional, 29.207 copii - elevi cu 
risc de părăsire timpurie a şcolii, delincvenţi juvenili, persoane care au părăsit timpuriu 
şcoala, persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi preşcolari - au participat la 
activităţile proiectului Alege Şcoala!. Totodată, dezvoltarea programului de prevenire a 
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii a fost susţinut de 3.206 persoane: preoţi şi 
profesori de religie.  

În total, activit ăţile proiectului Alege Şcoala! au însumat 247 de sesiuni de 
formare, de care au beneficiat 3.206 de persoane (preoţi şi profesori de religie); organizarea 
unui număr de cel puţin 9.618 lecţii de cateheză în cadrul “Şcolii de duminică” ; organizarea 
a 235 tabere de creaţie pentru 9.618 de copii; organizarea unui concurs naţional desfăşurat 
în 4 etape (la nivelul Parohiilor, Protopopiatelor, Eparhiilor şi Patriarhiei) pentru toţi cei 
29.207 de copii implicaţi în proiect.   

Din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului un număr de 547 de copii au participat la 
taberele de creaţie de la Centrul Social-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău (jud. 
Neamţ). Totodată, 1.720 de copii au fost înscrişi în proiect şi au participat la „Şcoala de 
duminică”. Proiectul Alege  Şcoala! a fost susţinut de 184 de preoţi şi profesoare de religie 
care au participat la 16 sesiuni de formare.  

Proiectul Alege Şcoala! are ca scop prevenirea şi combaterea fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii şi a delicvenţei juvenile, prin dezvoltarea unor soluţii alternative 
de tip „Şcoala de duminică” , necesare asigurării educaţiei morale de bază şi motivaţiei 
pentru studiu a copiilor din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani.   

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, proiectul Alege Şcoala! 
este implementat de către Fundaţia World Vision România în parteneriat cu Patriarhia 
Română, prin Sectorul teologic-educaţional, beneficiind de finanţare nerambursabilă de la 
Fondul Social European, prin Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritar ă 2 
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.  
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