Comunicat de presă

Data: 10.05.2018

LANSARE PROIECT ID: 108177
Titlu: „Merităm să învățăm”
In perioada 11.04.2018 – 10.02.2021 parteneriatul format din: Primaria Comunei Stoenești, Școala
Gimnazială Comuna Stoenești, Școala Gimnazială Comuna Scărișoara si Școala Gimnazială Comuna
Roșia, implementeaza proiectul cu titlul „Merităm să învățăm”
Obiectivul general al proiectului este de implementare a masurilor integrate pentru facilitarea
accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din
grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit
scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul pre-universitar din
unitati scolare defavorizate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
OS 6.2 – Cresterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc
de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural;
OS 6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile cu accent pe elevii aparținând
minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic;
OS 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;
OS 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.

Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană,
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: „Educație și
competențe”, Prioritatea de investitii 10.ii: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și
promovarea accesului egal la participarea educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar
de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și
formare.
Valoarea totală a proiectului este de 5.938.456,72 lei.
Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data 10.05.2018 ora 10:00 in localitatea Stoenesti, la
Primaria Stoenesti, Str. Primariei nr. 12, judetul Olt.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014 – 2020
Date de contact: Laura Mihale, tel: 0249.531.017, mail: primariastoenesti@ymail.com

