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Program de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară Educaţie şi competenţe
Valoarea totală a proiectului: 6.587.899,88 lei
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Codul de identificare al proiectului: POCU/74/6/18/106867
Perioada de implementare: 16.05.2018-15.05.2021 (36 luni)
Beneficiar: Asociaţia Pro Societate „Sf. Ciprian” Bucureşti
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, Liceul Tehnologic „Eremia
Grigorescu” Mărăşeşti, Primăria Mărăşeşti

Contextul proiectului
Proiectul se adresează grupului ţintă eligibil din
oraşul Mărăşeşti, iar activităţile vor fi susţinute, mai
ales, în cadrul Centrului Educaţional Integrat – un
spaţiu dotat cu echipamente şi resurse necesare
procesului educaţional si accesibile tuturor
membrilor comunităţii locale.
Oraşul Mărăşeşti are în componenţă pe lângă
oraşul propriu-zis şi localităţile rurale Doaga,
Modruzeni, Haret, Pădureni şi Călimăneşti,
deservind o populaţie de aprox. 10.000 locuitori, cf.
Recensământului din 2011 (estimat sub 8.000
locuitori
permanenţi
conform
datelor
administrative ale Primăriei Mărăşeşti). Din
populaţia totală, 10% sunt de etnie romă, din datele
oficiale, deşi realitatea demonstrează un număr mai
mare de persoane care refuză să se declare de etnie
romă din motive ce ţin de prejudecăţi.
Conform datele prezentate în Atlasul zonelor
urbane marginalizate, 57.114 persoane din totalul de
1.362.011 populaţia urbana din regiunea Sud-Est
locuiesc în zone marginalizate. La nivelul judeţului
Vrancea, 6,3% din populaţia urbană locuieşte în
zone marginalizate, adică 7.752 locuitori din totalul
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de 123.059 declaraţi la Recensământul din 2011.
Valoarea depăşeşte media regiunii Sud-Est (4,19%)
şi plasează judeţul Vrancea pe locul patru la nivel
naţional din punct de vedere a numărului de
persoane din mediul urban în zone marginalizate.
Datele se prezintă şi mai dramatic la nivelul
oraşului Mărăşeşti, care deţine o rată a marginalizării
de 31,44%; la nivelul judeţului Vrancea, Mărăşeşti
înregistrează cel mai mare număr de locuitori urbani
în zone marginalizate, iar la nivelul Regiunii Sud-Est
se situează pe locul al doilea.
Situaţia şcolară demonstrează faptul ca elevii din
grupuri marginalizate sunt cei mai supuşi riscului
educaţional, înregistrând performanţe şcolare
scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr
ridicat de absenţe. Matematica, limba româna sau
limbile străine şi modulele de specialitate sunt câteva
dintre materiile care pun probleme elevilor in ceea ce
priveşte promovabilitatea; dificultăţi în a promova
clasa au in special elevii cu o frecvenţă şcolară
redusă.
Alţi factori care cresc riscul educaţional/riscul de
abandon şcolar în zonă sunt: situaţia materială
precară, ceea ce îi determină să îşi caute un loc de
muncă de la vârste fragede; nivelul educaţional
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scăzut al părinţilor, cuantumul redus al burselor
acordate de stat; nivelul scăzut de instruire
determină creşterea numărului de naşteri de la
vârste fragede, asociate cu renunţarea la studii.
Proiectul propune un set de mecanisme
inovative pentru a implementa masuri integrate în
vederea:
 reducerii părăsirii timpurii a şcolii: măsuri de
intervenţie, prevenire şi compensare;
 îmbunătăţirii mediului educaţional: pregătirea
cadrelor didactice şi dezvoltarea infrastructurii;
 creşterii gradului de implicare a familiei şi implicit
a comunităţii în susţinerea procesului educaţional.
Probleme vizate in cadrul proiectului
1. frecvenţa şcolară a copiilor din grupuri
vulnerabile este mai scăzută decât a celorlalţi, în
special pentru învăţământul gimnazial şi liceal –
ceea ce demonstrează un nivel crescut de risc în
rândul acestora de a renunţa la studii;
2. rezultatele, situaţia şcolară şi nivelul de
absenteism de la cursuri. Situaţia şcolară
demonstrează faptul că elevii din grupuri
marginalizate sunt cei mai supuşi riscului
educaţional, înregistrând performanţe şcolare
scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr
ridicat de absenţe;
3. risc educaţional/risc de abandon şcolar ridicat
pentru grupul ţintă din zone marginalizate;
4. personal implicat în actul educaţional este
insuficient numeric şi din punct de vedere al
formării continue nu este pregătit pentru o educaţie
modernă;
5. infrastructura şcolară depăşită tehnologic,
lipsa unor dotări pentru laboratoarele de
informatică şi pentru spaţiile de curs, care nu
asigură un mediu adecvat care să încurajeze elevul
să participe la ore.
Obiectivul general / scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este crearea
unui set de mecanisme eficiente si inovatoare
destinate implementării unor măsuri integrate în
domeniul educaţiei din localitatea Mărăşeşti, cu
scopul de a reduce / preveni părăsirea timpurie a
şcolii, de a îmbunătăţi actul educaţional (profesori)
şi de a creşte nivelul de implicare a comunităţii
locale (factori interesaţi – autorităţi locale,
potenţiali angajatori, părinţi, ONG-uri, etc.).
Obiectivele specifice ale proiectului
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OS1. Facilitarea accesului la educaţie şi creşterea
participării în învăţământul ante-şcolar şi preşcolar
în rândurile a 200 de copii din medii defavorizate
din Mărăşeşti, prin măsuri de informare şi sprijin
financiar pe durata proiectului.
OS2. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii în
rândurile a 450 de şcolari din zone marginalizate
din Mărăşeşti, prin derularea Programului Şcoală
după Şcoală, prin dezvoltarea unui serviciu de
consiliere vocaţională şi prin activităţi recreative,
motivaţionale şi de sprijin financiar.
OS3. Reîntoarcerea la sistemul formal de
educaţie/formare pentru 50 de tineri/adulţi din
Mărăşeşti care nu şi-au finalizat studiile, prin
Programul A Doua Şansă pe durata proiectului.
OS4. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale
a 90 de cadre didactice prin participarea la cursuri
de formare şi ateliere de schimb de bune practici.
OS5. Creşterea gradului de implicare a
comunităţii locale în actul educaţional, prin
dezvoltarea unei reţele de Parteneriat, prin
derularea unor Campanii de informare şi
organizarea a 20 de cursuri de educaţie parentală
pentru 200 de familii.
Grupul ţintă al proiectului
1) 200 de copii care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie, dintre care:
 20 antepreşcolari (0 – 2 ani): dintre care 5 copii
de etnie romă şi 5 din mediul rural;
 180 preşcolari (3 – 5 ani): dintre care 45 copii de
etnie romă şi 10 din mediul rural;
2) 450 de elevi care beneficiază de sprijin pentru
participarea la programe de educaţie (învăţământul
primar şi secundar), dintre care:
 200 de elevi din învăţământul primar (6-10 ani),
dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul rural;
 200 de elevi din învăţământul gimnazial (11-14
ani), dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul
rural;
 50 de elevi din învăţământul secundar superior
(14-16 ani), dintre care 13 de etnie romă şi 10 din
mediul rural;
3) 50 de tineri/ adulţi care beneficiază de sprijin
pentru participarea la programe de educaţie
(reîntoarcerea la sistemul formal de educaţie şi
formare), dintre care:
 16 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta
cuprinsa între 6-16 ani, care nu au depăşit cu cel
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puţin 4 ani
neabsolvite;

vârsta

corespunzătoare

clasei

 8 tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta
cuprinsa între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin
4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 10 adulţi (25-64 ani) care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu;
 16 tineri (16-24 ani) care au un loc de muncă şi nu
au absolvit învăţământul obligatoriu;
Dintre cei 50 participanţi la Programul A doua
şansă, min 35 vor dobândi o calificare.
4) 90 de reprezentanţi ai personalului didactic/
personalului de sprijin care şi-a îmbunătăţit nivelul
de competenţe, certificat prin participarea la
programe de formare/ schimb de bune practici etc.;
5) 200 de reprezentanţi
comunităţii locale.

ai

familiilor

şi

Activităţi specifice
1) Intervenţii integrate centrate pe copii / tineri
1.1. dezvoltarea de instrumente
educaţionale alternative

şi

metode

1.2. organizarea şi susţinerea serviciului
informare / consiliere / mediere / orientare

de

1.3. organizarea şi derularea programului Şcoala
după şcoală
1.4. organizarea programului „A doua şansă” / tip
„A doua şansă”
1.5. activităţi extra-curriculare şi motivaţionale
1.6. acordarea de sprijin financiar şi material
2) Intervenţii
didactic

integrate

pentru

personalul

2.1. organizarea şi susţinerea de programe de
pregătire a personalului didactic.
2.2. transfer de experienţă / schimb de bune practici
pentru personalul didactic
3) Intervenţii pentru familie şi comunitate
3.1. parteneriat strategic pentru viitorul educaţiei şi
al tinerilor în Mărăşeşti
3.2. campanie de informare şi conştientizare „Şcoala
ta în Mărăşeşti”
3.3. program de educaţie parentală
Rezultatele generale ale proiectului
Activitatea 1.1: un set de instrumente inovative
dezvoltate şi aplicate în cele 2 instituţii de
învăţământ preuniversitar din Mărăşeşti, pentru
ciclurile preşcolar, primar, secundar inferior şi
secundar superior, inclusiv secvenţe de predare
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utilizând TIC; 700 de membrii grup ţintă proveniţi
din medii defavorizate vor beneficia de metode
educaţionale alternative, în conformitate cu planuri
educaţionale individualizate realizate.
Activitatea 1.2: un serviciu de informare /
consiliere şi mediere vocaţională şi în carieră a
elevilor dezvoltat şi funcţional; min. 10 ateliere/job
club-uri organizate pentru consiliere privind
cariera; minim 300 de acţiuni individuale de
consiliere vocaţională şi în carieră şi elaborarea
planurilor
privind
traseul
educaţional
individualizat.
Activitatea 1.3: un program Şcoală după Şcoală
organizat şi derulat timp de 34 de luni, cu 200 de
copii nivel antepreşcolar şi preşcolar, 450 de elevi
nivel şcolar participanţi la activităţile şcoală după
şcoală; ateliere/întâlniri pentru efectuarea temelor,
activităţi prin joc etc. organizate şi susţinute
conform programului şcoală după şcoală.
Activitatea 1.4: un Program A Doua Şansă/tip A
Doua Şansă dezvoltat la care vor participa 50 de
tineri/adulţi, dintre care min. 15 persoane la grupa
de învăţământ primar si min. 35 persoane la
învăţământ secundar; 50 de tineri/adulţi îşi vor
finaliza studiile în cadrul programului; min. 2
cursuri de pregătire profesionala asigurate – 35 de
absolvenţi certificaţi.
Activitatea 1.5: un pachet de activităţi extracurriculare şi motivaţionale dezvoltat; 700 de
participanţi la evenimentul Săptămâna de
film/animaţie; vor fi organizate: ateliere de creaţie
şi meşteşugit, cursuri de educaţie antreprenorială,
10 excursii cu minim 400 copii participanţi, 3
tabere cu minim 120 copii/tineri participanţi.
Activitatea 1.6: o metodologie de acordare a
sprijinului financiar dezvoltată şi publicată; vor fi
organizate 3 apeluri pentru depunerea cererilor de
sprijin lansate; pentru cele 50 de subvenţii acordate
pentru participanţii la A doua şansă, 100 de
subvenţii de sprijin pentru ante-şcolari şi preşcolari,
200 de subvenţii pentru şcolari; vor fi funcţionale:
Centrul Educaţional Integrat, Laboratorul de limbi
străine şi Laboratorul de informatică.
Activitatea 2.1: 4 grupe de instruire pentru
cursul TIC / competenţe digitale susţinute, cu 45 de
absolvenţi certificaţi; 4 grupe de instruire pentru
cursul competenţe civice şi sociale susţinute, cu 45
de absolvenţi certificaţi; 4 grupe de instruire pentru
cursul formator susţinute;, cu 45 de absolvenţi
certificaţi; 4 grupe de instruire pentru cursul
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competenţe antreprenoriale susţinute, cu 45 de
absolvenţi certificaţi; 9 grupe de instruire pentru
dezvoltarea competenţelor didactice prin cursuri cu
credite transferabile – organizate si susţinute, cu 90
de certificate didactice acordate.
Activitatea 2.2: 3 activităţi tip masă rotundă şi 9
ateliere educaţionale organizate cu 90 cadre
didactice din grupul ţintă, pentru schimb de bune
practici; 1 portal online pentru comunicare, transfer
de expertiza, inter-relaţionare între specialişti în
educaţie, social etc.; 15 cursuri în regim webinar
disponibile prin portalul online; o metodologie de
acordare a stimulentelor de performanţă dezvoltată
şi comunicată; 3 concursuri anuale organizate
pentru cele 15 burse de performanţă acordate anual.
Activitatea 3.1: o reţea de Parteneriat Strategic
pentru educaţie cu 14 membri (mediul publicprivat) organizată şi funcţională, dintre care 5
angajatori; o echipa mixtă de specialişti (profesori,
asistent social consilieri educaţionali, membrii
ONG, asociaţii părinţi etc) organizată pentru
intervenţii pe teren – identificarea/atragerea
copiilor/elevilor la şcoală, identificarea cazurilor cu
risc de excluziune etc.; vor fi organizate: Caravana
anuală „Vreau la şcoală”, întâlniri cu angajatorii la
care vor participa minim 50 de elevi.
Activitatea 3.2: o campanie de informare si
conştientizare organizată şi derulată în mediul
online şi offline; vor fi afişate bannere online pe
site-urile de interes pentru grupul ţintă şi vor fi
diseminate 20 video scurte în mediul on-line; vor fi
publicate articole în cadrul Revistei Liceului
„Eremia Grigorescu”, disponibilă în format
electronic; vor fi organizate: 32 de activităţi de
informare, 12 evenimente de conştientizare.
Activitatea 3.3: o schemă personalizată de sprijin
a părinţilor dezvoltată pentru 200 de familii; un
program de educaţie parentală, inclusiv un suport
de educaţie parentală şi instrumente de lucru
pentru sesiunile de educaţie parentală dezvoltate /
aplicate; vor fi organizate minim 20 sesiuni de curs
(400 de ore) la care vor participa minim 200 de
reprezentanţi ai familiilor/ comunităţii locale.
Rezultate pe termen mediu şi lung
 construirea unei baze metodologice şi
instituţionale adecvate pentru intervenţii în
educaţia din Mărăşeşti, prin echipa mixtă de experţi
şi prin funcţionalitatea Centrului Educaţional
Integrat;
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 creşterea numărului de iniţiative locale pentru
dezvoltarea comunităţii prin implicarea a 2 Grupuri
de Sprijin şi premierea elevilor participanţi la
activităţi de voluntariat;
 dezvoltarea competenţelor cheie ale tinerilor şi
pregătirea acestora pentru piaţa muncii, prin
facilitarea conexiunilor şi transferului de experienţe
cu mediul de business local;
 reducerea ratei de abandon şcolar în rândurile
a cel puţin 40% dintre copii/elevii din localitate prin
măsurile de prevenire, intervenţie şi compensare;
 susţinerea mediului economic local prin
parteneriatul între angajatori – instituţii de
învăţământ;
 creşterea ratei de ocupare şi integrarea pe
piaţa muncii a unor categorii vulnerabile – tinerii
fără studii, tinerii din comunităţi de etnie
romă/mediul rural;
 creşterea şanselor de ocupare în rândul
absolvenţilor, prin comunicarea cu angajatorii
privind calificările solicitate / posturile disponibile;
 creşterea nivelului de competenţe profesionale
specifice cadrelor didactice prin participarea la
programe de formare şi prin facilitarea contactului
cu specialişti din domenii conexe actului
educaţional
 creşterea interesului elevului pentru şcoală
prin dotarea adecvată cu echipamente necesare
pentru a obţine rezultate şcolare – laborator de
informatică şi laborator de limbi străine;
 creşterea interesului elevilor din ciclul
secundar inferior pentru a urma liceul din localitate,
pentru că deţin o baza metodologică şi o
infrastructură adecvată pentru a face performanţă;
 reducerea şanselor de abandon în rândul
comunităţii rome, prin implicarea şi sprijinirea a
25% pers. din totalul grupurilor ţintă;
 dezvoltarea de strategii şi politici locale care să
susţină educaţia şi Centrul Educaţional Integrat;
 inovarea socială la nivel local şi regional prin
impactul
proiectului,
al
activităţilor
şi
instrumentelor dezvoltate;
 susţinerea dezvoltării durabile, atât din punct
de vedere al elementelor specifice privind protecţia
mediului înconjurător cât şi în ceea ce priveşte
dezvoltarea socio-economică în localitate;
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 promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării prin campania de informare, prin
activităţile privind un stil de viaţă sănătos, prin
pachetele de acţiuni pentru părinţi;
 promovarea utilizării TIC şi elementelor
inovative.
Informaţii suplimentare
http://www.prosocietate.ro
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