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COMUNICAT DE PRESA 

Conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului  

„Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor” 

 

Miercuri, 7 octombrie, 2015, ora 11 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi prezintă miercuri, 7 octombrie, 

2015, ora 11, în cadrul Conferinţei „Propuneri pentru educaţia elevilor aflaţi în risc educaţional”, care 

va avea loc la sediul CJRAE Iaşi din bulevardul Socola nr.110 (în sala de festivități din incinta Liceului 

Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi) rezultatele proiectului „Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul viitor”, 

ID 140232. 

Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU 162/2.2/S/140232 şi a fost implementat 

de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în parteneriat cu Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Siveco România SA şi Fida Solutions SRL. 

Apărut din necesitatea de a oferi soluţii educaţionale pentru copiii şi tinerii aflaţi în risc de 

abandon şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii, proiectul „Educaţia - şansa de a-ţi scrie propriul 

viitor”a dezvoltat şi oferit atât soluţii de tip educaţie remedială – consiliere pentru elevi şi părinţi, 

formare a cadrelor didactice –, cât şi instrumente pentru eficientizarea intervenţiilor educaţionale 

destinate acestora – un ghid transdisciplinar, o curriculă adaptată nevoilor specifice grupului ţintă, un 

portal educaţional. 

Durata de implementare a proiectului a fost de 18 luni, iar grupul ţintă a fost format din 970 de 

persoane. 

 

Persoană de contact, 

Elena Manuela VLASIE, responsabil proiect CJRAE Iaşi 

telefon 0727 871328,  fax 0232 267696,  e-mail: cjraeiasi@yahoo.com 


