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 Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  

 

 

• Proiecte depuse in cadrul apelului – 116 proiecte – publicare 06.06.2019 

• Proiecte depuse si admise pentru evaluarea de conținut – 73 proiecte - 

publicare 20.09.2019 

• Proiecte admise la evaluarea de conținut (inclusiv după analiza contestațiilor) – 

75 proiecte - publicare 02.12.2019  

• Lista proiectelor aprobate – 7 proiecte   

Apelului deschis Nr. 2 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN 

SITUAȚII DE RISC 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

 Proiectul „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” este contractat de către 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna, PP, în data de 11.11.2020 și beneficiază 

de un grant în valoare de 1.462.032 euro (7.127.550 RON) oferit de Norvegia prin 

Granturile Norvegiene în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 2014-2021, Apelul “Educație incluzivă 

pentru copii și tineri în situații de risc” – Operator de Program – Fondul Român 

de Dezvoltare Socială.  

 Perioada de implementare – 36 luni 

   



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

 Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea și implementarea, la 

nivel multi-regional, a unor servicii care să vizeze creșterea gradului de incluziune 

socială a elevilor aflați în situații de risc din județele Covasna, Harghita și Vrancea, prin 

promovarea educației incluzive, în acord cu documentele naționale și europene în 

domeniu.  

 Prin prezentul proiect se urmărește implementarea unor măsuri inovative de 

susținere a educației elevilor proveniți din grupuri dezavantajate și de dezvoltare a unei 

comunități incluzive, în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii la 

nivelul celor trei județe. 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

  

 OBIECTIVE SPECIFICE 

 

• OS.1. Creșterea ratei de participare la educație pentru 433 de elevi din ciclul primar și 295 

elevi din ciclul gimnazial.  

• OS.2. Îmbunătățirea cu 1% a ratei de trecere de la ISCED 1 la ISCED 2 și de la ISCED 2 la 

ISCED 3 a elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii. 

• OS.3. Îmbunătățirea accesului la educația inclusivă a unui număr de 120 de elevi cu cerințe 

educaționale speciale 

• OS.4. Creșterea nivelului de educație al părinților elevilor, prin cuprinderea 500 de părinți în 

activități de informare și consiliere. 

 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

  

 OBIECTIVE SPECIFICE 

 

• OS.5. Dezvoltarea competențelor profesionale în educația incluzivă și interculturală, a 210 

cadre didactice din școlile din medii dezavantajate. 

• OS.6. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 12 comunități 

dezavantajate din județul Covasna, Harghita și Vrancea, cu privire la importanța prevenirii 

abandonului școlar și accesibilizării serviciilor educaționale la orice vârstă. 

• O.S.7. Creșterea gradului de colaborare între județele Covasna, Harghita și Vrancea 

(regiunile Centru și Sud – Est) și Norvegia prin participare a 23 experți/ factori de decizie la 

schimb de experiență de 5 zile în Norvegia. 

 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

 PARTENERI 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

 PARTENERI ASOCIAȚI 

• Județul HARGHITA • Județul COVASNA • Județul VRANCEA 

1. Centrul Județean de Resurse 

și de Asistență Educațională 

Covasna 

2. Școala Gimnazială ”Andrei 

Șaguna” Barcani 

3. Școala Gimnazială ”Apor 

István” Sânzieni 

4. Școala Gimnazială ”Benkő 

József” Brăduț 

5. Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Întorsura 

Buzăului 

1. Centrul Județean de Resurse 

și de Asistență Educațională 

Harghita 

2. Liceul Tehnologic Corbu 

3. Școala Gimnazială „Bem 

József” Secuieni 

4. Școala Gimnazială „Márton 

Áron” Sândominic 

5. Școala Gimnazială 

Porumbenii Mari 

1. Școala Gimnazială Vizantea 

2. Școala Gimnazială Chiojdeni 

3. Școala Gimnazială „Regina 

Maria” Vintileasca 

4. Școala Gimnazială Jitia 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

 

 

 

 

 

GRUPURI ȚINTĂ  

  728 de copii în situații de risc de abandon școlar (708 din mediul rural) 

 120 de copii cu CES - implicați în activități de consiliere și programe educaționale;  

 500 părinți cuprinși în activități de informare și consiliere parentală ;  

 100 cadre didactice - curs de formare acreditat focalizat pe prevenirea abandonului 

școlar 

 60 cadre didactice - curs de formare acreditat focalizat pe incluziunea copiilor cu CES 

 50 cadre didactice – curs de educație parentală          educatori parentali 

 23 cadre didactice participante la schimbul de experiență cu Partenerul P5 din Norvegia  



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R1. Management tehnic și financiar realizat 

 Constituire echipă management 

 Constituire echipa de implementare 

 Plan managerial și plan operațional 

 Instrumente și proceduri elaborate 

Monitorizare și evaluare 

 Raportări tehnice și financiare 

REZULTATE 

• A1. Management de proiect - PP 

 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R2. Promovare și diseminare 

 Dezvoltare site proiect 

 2 conferințe de presă  

 10 comunicate de presă 

 

• R3. Achiziții 

 Documentația pentru achiziții 

 Achiziții efectuate 

 

REZULTATE 

• A2. Promovare și diseminare - PP 

 

 

 

 

• A3. Achiziții – PP, P1, P2, P3, P4 

 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R4. Activități de remediere de tip „Școală după 

școală” 

 35 grupuri țintă constitute (728 elevi)  

 Selectarea a 35 cadre didactice pentru 

desfășurarea activităților 

 

• R5. Activități de consiliere psihopedagogică 

 120 elevi cu CES selectați 

 12 cadre didactice selectate pentru 

desfășurarea activităților 

REZULTATE 

• A4. Activități de remediere de tip 

„Școală după școală” – PP, P1, P2 

 

 

 

 

• A5. Activități de consiliere 

psihopedagogică a elevilor cu CES – 

PP, P1, P2 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R6. ”O viață mai sănătoasă” adaptată 

grupurilor de vârstă 6 - 11 ani și 12 - 15 ani 

 grupurile țintă constitute (848 elevi)  

 Derularea activităților specifice 

 

• R7. Consiliere antivictimală și antiinfracțională 

 12 grupuri țintă constitute 

 Derularea activităților 

REZULTATE 

• A6. ”O viață mai sănătoasă” adaptată 

grupurilor de vârstă 6 - 11 ani și 12 - 

15 ani – Colaborator selectat 

 

 

• A7. Consiliere antivictimală și 

antiinfracțională – P3  



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R8. Campanie de prevenire a abandonului 

școlar 

 grupurile țintă de elevi și părinți constitute 

 Derularea activităților specifice 

 

• R9. Concursurile organizate în fiecare an 

 Premierea elevilor prin participarea la 

excursiile organizate anual 

REZULTATE 

• A8. Campanie de prevenire a 

abandonului școlar - P3 

 

 

 

• A9. Derularea unor activități stimulative, 

și de tipul concursurilor cu scopul 

îmbunătățirii prezenței la orele de curs – 

P3 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R10.  3 Vizite organizate 

 elevi 13 – 14 ani  

 

• R11. Activități de formare a cadrelor 

didactice 

 100 cadre didactice - prevenirea 

abandonului școlar 

 60 cadre didactice - incluziunea copiilor cu 

CES 

REZULTATE 

• A10. Organizarea unor vizite la 

Penitenciarul Codlea – P3 

 

• A11. Activități de formare a cadrelor 

didactice realizată de DPPD din cadrul 

Universității Transilvania din Brașov – 

P4 



„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

ACTIVITĂȚI 

• R12.  Activități de formare a cadrelor didactice 

și ale părinților 

 50 de educatori parentali acreditați 

 500 de părinți participanți la cursurile de 

educație parentală 

 

• R13. Schimbul de experiență în domeniul 

prevenirii abandonului școlar între instituțiile 

participante în proiect și instituția gazdă din 

Norvegia  

 23 cadre didactice participante 

REZULTATE 

• A12. Dezvoltarea programului de 

educație parentală ca serviciu de 

prevenire și reducere a riscurilor de 

abandon școlar - Colaborator selectat 

 

 

• A13. Schimb de experiență în domeniul 

prevenirii abandonului școlar cu 

partenerul din Norvegia – P5 



VĂ MULȚUMESC! 


