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Joi, 13 august 2015, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat conferința de lansare a
proiectului Educația în comunitate – Drum cu prioritate!, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Brașov.
Proiectul contribuie la reducerea abandonului școlar la nivelul județelor Tulcea și Brasov, prin
dezvoltarea unor măsuri educaționale adaptate de intervenție în 16 comunități identificate 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 188/2.2/S/156054.
Timp de 6 luni (iunie – decembrie 2015), inspectoratele școlare din cele două județe vor reintegra
în sistemul de educație 200 de persoane care au abandonat școala, printr-un program
A Doua Șansă, adaptat și flexibil, care să susțină și să faciliteze finalizarea educației de bază.
Totodată, se va realiza sprijinirea a 800 de elevi aflați în risc de abandon școlar din județele
Tulcea și Brașov printr-un program accesibil de tip Școală dupa Școală. Atât beneficiarii
programului A Doua Șansă, cât și cei din programul Școala după Școală vor beneficia de
consiliere psihopedagogică, orientare școlară și profesională, asigurată de personal specializat.
La conferință a fost prezentată viziunea inovatoare a proiectului determinată de caracterul integrat
al serviciilor oferite beneficiarilor și de dezvoltarea unei campanii de comunicare și conștientizare
ca o formă de reflectare a viziunii și misiunii proiectului în ansamblul său.
Evenimentul a reunit peste șaizeci de participanți, reprezentanți ai Inspectoratelor școlare
județene Tulcea și Brașov, ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ai unităților de
învățământ preuniversitar, reprezentanți ai comunității locale și jurnaliști.
Proiectul Educația în comunitate – Drum cu prioritate! va genera beneficii pe termen lung prin
creșterea nivelului de educație în comunități defavorizate din județele Tulcea și Brașov, prin
creșterea gradului de integrare socială a membrilor acestora și prin sporirea șanselor de integrare
pe piața muncii.
Mai multe informații, puteți obține de la Marinela Peiciu, Expert info și publicitate, pe adresa de
e-mail: drumcuprioritate.tulcea@gmail.com sau la numărul de telefon: 0741128529.
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