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Un corp de 120 de specialiști format pentru combaterea abandonului școlar și
implementarea programului A Doua Șansă în județele Tulcea și Brăila
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5 septembrie 2014, Tulcea
120 de profesori, consilieri și tutori din județele Tulcea și Brăila au urmat cursuri speciale de formare pentru
personalul suport implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de tip „A Doua Șansă”, educație
remedială și învățare asistată, precum și de programe de prevenire a abandonului școlar, în perioadele 24 - 29
august 2014, 29 august – 3 septembrie 2014, la Brașov.
Desfășurarea acestor cursuri a fost facilitată de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Brăila și cu Fundația pentru o societate deschisă, prin proiectul Acces pentru
Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV.
Sesiunile de formare au avut o dimensiune practică. Timp de 5 zile, participanții și-au exersat abilitățile de
proiectare și organizare a activităților de educație non-formală, au participat la activități de
consiliere/dezvoltare personală, individuală și de grup, de educație remedială centrată pe elev.
”Dincolo de o programă școlară flexibilă, compactă, tinerii care au părăsit sistemul de educație trebuie să
fie instruiți de dascăli care se adaptează nevoilor și așteptărilor acestora. Întoarcerea la școală nu trebuie să
fie o povară, ci o experiență din care tânărul să recupereze cât mai multă informație. De aceea, proiectul
inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea acordă o atenție deosebită profesorilor care lucrează în
programe de tip A doua șansă, și în egală măsură, mediatorilor, consilierilor, tutorilor care lucrează cu elevi
aflați în risc de abandon școlar.”, spune Dumitru Damian, Inspector General ISJ Tulcea și manager al
proiectului.
Proiectul ACTIV contribuie la combaterea abandonului școlar în județele Tulcea și Brăila, prin consilierea a
200 de elevi și preșcolari aflați în risc de abandon, și a 100 de părinți. Totodată, proiectul readuce la școală
360 de tineri care nu au finalizat ciclul primar și secundar inferior de școlarizare.
Proiectul ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV” este implementat în perioada aprilie
2014 - septembrie 2015, de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Brăila și cu Fundația pentru o societate deschisă și este cofinanțat din Fondul Social European prin
programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa
prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2.
„Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 162/2.2/S/141143.
Pentru mai multe informații despre proiect, o puteți contacta pe Marinela Peiciu, Expert informare și
publicitate, prin e-mail la adresa: activ.tulcea@gmail.com sau la telefon +40 741 128 529.
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