19 06 2018
SCOALA MEA – educație incluzivă
Școala Gimnazială Specială "Sf. Nicolae" în parteneriat cu Școala Gimnazială
nr. 108 a câștigat un proiect cu finanțare nerambursabilă proiectul “SCOALA MEA Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de
Măsuri Educaționale Adecvate” POCU/74/6/18/107010 în cadrul căruia 451 de
copii aflați în risc educațional vor beneficia de sprijin educațional și material pentru reducerea ratei de abandon școlar și susținerea acestora în finalizarea studiilor
primare și încurajarea continuării studiilor.
Proiectul va aduce valoare adăugată în dezvoltarea unui sistem educațional
incluziv, în care resursele umane dispun de competențe transversale necesare gestionării situațiilor de abandon școlar și preșcolarii și elevii beneficiază de măsuri
specializate și adaptate în vederea creșterii accesului la educație.
Astfel, proiectul “ȘCOALA MEA - Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a
Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate.” va contribui la realizarea obiectivelor prin:
• creșterea numărului de preșcolari și elevi ai ciclului primar și gimnazial care
să beneficieze de măsuri preventive/corective de părăsire timpurie a școlii;
• creșterea numărului de copii și părinți/tutori care beneficiază de activități
de consiliere și mediere;
• dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin prin
participarea la cursuri de formare;
În acest sens vor fi prevăzute măsuri specifice care să combată majoritatea cauzelor identificate:
• Furnizarea de sprijin material (rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte) pentru un număr de 394 de elevi și 57 preșcolari;
• Educație și consiliere parentală pentru 451 de părinți/tutori;
• Crearea unui program de tip ”Școală dupăȘcoală” de care vor beneficia 60
de elevi;
• Oferirea unei game largi de activități extracurriculare (cercuri, tabere, excursii, workshop-uri, vizite de informare la licee din regiune pentru elevii
clasei a VIII-a) menite să contribuie la dezvoltarea personală a copiilor și să
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•

faciliteze tranziția acestora la următorul ciclu de învățământ (gimnazial/liceal);
Promovarea unui mediu prietenos prin implementarea conceptului de „Școala/Grădiniță prietenoasă”;
Crearea unui mediu educațional incluziv prin amenajarea a două săli pentru
terapie Snoezelen;
Derularea unui program de terapii specifice de recuperare pentru preșcolarii
cu nevoi speciale;
Dezvoltarea resurselor umane din grădinițe și școli prin intermediul participării acestora la cursuri de formare.

Proiectul se adresează următoarelor categorii de grup țintă:
• 57 de copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire
timpurie a școlii;
• 394 de elevi care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii;
• 451 de părinți ai preșcolarilor și elevilor aflați în risc educațional;
• 70 de resurse umane care vor beneficia de cursuri de formare.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni contractul de finanțare a fost
semnat în data de 10 aprilie 2018 de către Ministerul Fondurilor Europene acordându-se o finanțare totală de 4.013.033,79RON din care 3.932.781,61 RON sunt
nerambursabili.
Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sector 4 prin susținerea financiară a
contribuției necesare pentru derularea proiectului pe parcursul celor 3 ani de implementare. Valoarea cofinanțăriiasigurată de Primăria Sectorului 4 este de
80.260,69 RON, respectiv 2% din valoarea totală a proiectului fiind,defalcată astfel:
• Școala Sf. Nicolae – 45.364,69 RON
• Școala Gimnazială nr. 108 – 34.896,00 RON.
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