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Axă prioritară nr. 6: „Educaţie şi competenţe”  
Obiectivele specifice: O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația 
obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare 
profesională;/O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor 
servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
Titlu proiect: „Educația, calea spre viitor!”, Contract nr.: POCU/665/6/23/133601

 

“Educția, calea spre viitor”- O nouă șansă pentru 600 de copii, tineri și 

adulți care au părăsit timpuriu școala! 

 

  Proiectul “Educția, calea spre viitor” (cod MySMIS 133601), derulat de 

către Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean 

Mureș oferă copiilor, tinerilor și adulților care au abandonat cursurile 

învățământului primar sau secundar inferior înainte de finalizarea acestuia, o 

nouă șansă de reintegrare în sistemul educațional și posibilitatea dobândirii 

calificărilor necesare pentru ocuparea unui post pe piața muncii. 

Totodată, proiectul reprezintă o oportunitate pentru personalul din 

învățământul preuniversitar de a-și îmbunătăți competențele în vederea 

promovării unor servicii educaționale de calitate, intensive și structurate, axate 

pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

Activitățile derulate în cadrul proiectului își propun să influențeze 

creșterea calității nivelului educațional, să reducă șomajul și inegalitățile sociale 

și să sporeacă numărul elevilor care frecventează școala, descurajând astfel 

abandonul. 

  Proiectul are o abordare nediscriminatorie și vizează readucerea pe 

băncile școlii a unui număr de 600 copii/tineri și adulți (care nu au depășit cu cel 

puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite), indiferent de etnie, 

categorie socială, orientare religioasă sau sex care au abandonat prematur școala, 

astfel încât la finalizarea cursurilor să poată dobândi cunoștințele necesare și un 

nivel educațional corespunzător vârstei lor.  

De asemenea, proiectul oferă șansa persoanelor din grupul țintă de a 

participa la activități de învățare pe tot parcursul vieții, în funcție de nevoi. 

Astfel, 60 de persoane din categoria 25-64 de ani vor avea acces la programe 

educaționale tip “A doua șansă”, adaptate cunoștințelor și vârstei lor.                 
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La finalizarea acestora vor obține o calificare care le va facilita angajarea mai 

rapidă  pe piața forței de muncă. 

        Având în vedere că proiectul abordează principiul egalității de șanse, 

persoanelor cu dizabilități care pot fi incluse în procesul de învățământ le va fi 

asigurat accesul în unitățile de desfășurare a programelor de formare. 

Cele 515 cadre didactice care vor fi formate în cadrul proiectului vor 

beneficia de  programe ce vor fi inegrate în activități de motivare, creștere a 

nivelului de pregătire profesională și transfer de bune practici pentru a asigura 

educație de calitate și pentru  a sprijini și încuraja copii, tinerii și adulții să nu 

părăsească timpuriu școala și să urmeze studii liceale sau universitare. 

Proiectul “Educția, calea spre viitor” se desfășoară în perioada 08 

ianuarie 2021- 31 decembrie 2023. Valoarea totală a acestuia este de 

9.524.557,36 lei, valoarea cofinanțării UE: 8.095.873,78 lei. 

 

 

 

 

 

Date de contact: 

Solicitant: Asociaţia Europeană pentu o Viaţă mai Buna, tel. 031.432.84.36, office@aevb.ro 

Partener 1: Inspectoratul Şcolar Vrancea, tel. 0237.214.141, isjvrancea@yahoo.com 

Partener 2: Inspectoratul Şcolar Mureş, tel 0265.213.779, office@edums.ro 
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