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Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/162/2.2/S/140279 

“Educația - punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!” 

4 iulie 2014 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu SIVECO Romania și Inspectoratul Școlar Județean 

Sălaj, anunţă lansarea proiectului “Educația - punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!” 

POSDRU/162/2.2/S/140279, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 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”. 

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 08.07.2014, începând cu ora 12.00, în Sala de 

festivități a Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț, județul Neamț și este dedicată prezentării 

detaliate a obiectivelor și activităților proiectului, precum și a beneficiilor pe care acest proiect le aduce membrilor  

grupului țintă  ce vor fi implicați pe toată durata implementării proiectului.   

“Educația - punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!” este un proiect care își propune să ofere 

beneficiarilor alternative educaționale diversificate, pentru consolidarea procesului de învățare pe tot parcursul 

vieții, dobândirea de competențe cheie și o bună incluziune socială, respectând principiul egalității de șanse și de 

dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere.  

Prin intermediul activităților prevăzute în cadrul proiectului se urmărește includerea și menținerea elevilor 

cu risc de părăsire timpurie a școlii în sistemul public de educație (în special populația de etnie romă, persoane cu 

dizabilități, locuitori din mediul rural şi alte grupuri vulnerabile), furnizarea serviciilor de orientare și consiliere atât 

pentru copii, cât și pentru părinții lor, precum și aplicarea noilor modalități de predare individualizate și folosirea 

instrumentelor moderne de învățare.  

Grupul ţintă al proiectului este format din 970 de persoane, dintre care: 230 de elevi cu risc de părăsire 

timpurie a şcolii, 230 de părinţi ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 360 de persoane aflate în abandon 

şcolar şi 150 de cadre didactice implicate în programe de prevenire şi de tipul A doua şansă. 

 Proiectul a debutat pe data de 9 aprilie 2014 şi are o durată de 18 luni.  

 Persoană de contact: Viorel Stan, manager de proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

Detalii de contact: telefon: 0233/214860, fax: 0233/215807, email: isj_neamt@yahoo.com 
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