
  

Investeşte în oameni!  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 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   
Titlu proiect: Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor! 
Contract POSDRU: 162/2.2/S/140232 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași (CJRAE Iași)  a 

organizat Semnarul județean Oportunități pentru educația elevilor proveniți din medii socio-

economice dezavantajate și aflați în risc educațional cu scopul diseminării activităților 

proiectului PROIECTUL EDUCAȚIA – ȘANSA DE A-ȚI SCRIE PROPRIUL VIITOR! 

Evenimentul a avut loc  joi, 29 ianuarie 2015, în Sala Galbenă a Prefecturii Iaşi şi a fost 

susţinut de specialişti din cadrul CJRAE  Iaşi. Proiectul „Educaţia, şansa de a-ţi scrie 

propriul viitor!”  îşi propune furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază necesare 

persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii și este implementat de CJRAE Maramureş în parteneriat cu CJRAE Iaşi, SIVECO şi 

FIDA Solutions.  

   La eveniment au participat reprezentanţi ai oficialităţilor locale, Inspectoratului Școlar 

Județean Iași, ONG-urilor partenere, cadre didactice implicate în derularea proiectului, elevi şi 

părinţi. 

Derularea evenimentului a inclus prezentarea sintetică a activităţilor din proiect, 

prezentarea  analizei de nevoi privind principalele riscuri şi necesităţile specifice în domeniul 

părăsirii timpurii a şcolii în judeţul Iaşi, studiu ce a fost realizat în cadrul proiectului. Agenda 

evenimentului a prevăzut și patru ateliere de lucru în cadrul cărora participanții și beneficiarii 

direcţi au avut prilejul să exprime gânduri şi impresii referitoare la beneficiile pe care le aduce 

derularea proiectului. 

Evenimentul este un moment de etapă în derularea proiectului şi va fi urmat de alte 

activități similare, cu scopul de a disemina activitățile proiectului și de a analiza implementarea 

acestora. 
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Anexăm agenda evenimentului. 

 

SEMINAR JUDEȚEAN 
OPORTUNITĂȚI PENTRU EDUCAȚIA ELEVILOR PROVENIȚI DIN MEDII SOCIO-ECONOMICE 

DEZAVANTAJATE ȘI AFLAȚI ÎN RISC EDUCAȚIONAL 

PROIECTUL EDUCAȚIA – ȘANSA DE A-ȚI SCRIE PROPRIUL VIITOR! 

 
AGENDA EVENIMENTULUI 

 
 

Data 29 ianuarie 2015 

Organizator CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ  IAȘI(CJRAE 

IAȘI) 

Locația Prefectura Județului Iași, Camera Galbenă 

Intervalul orar 13:00- 15:00 

 

            Desfăşurarea evenimentului 

12.30-13.00 Primirea și înregistrarea invitaților  

13.00 – 13.30 Deschidere oficială  

 Prof. Manuela VLASIE, responsabil proiect, Oportunități educaționale oferite de 

proiectul Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor!   

 Prof. Camelia TAMAȘ, expert monitorizare, Prezentarea analizei de nevoi 

privind principalele riscuri şi necesităţile specifice în domeniul părăsirii timpurii a 

şcolii în judeţul Iaşi 

13.30 – 14.00 Cuvântul invitaților 

 

14.00 – 14.15 Pauză de cafea 

14.15-14.45 Experiențe în cadrul proiectului: oportunități și provocări – ateliere de lucru 
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Atelier 1 

Moderator: prof. Manuela Vlasie, prof. Dan Butnaru 

Participanți: directorii unităților de învățământ implicate în proiect 

Atelier 2 

Moderator: prof. Camelia Tamaș, prof. Alina Vasilescu 

Participanți: cadre didactice implicate în proiect 

Atelier 3 

Moderator: prof. Doru Vlasov, asistent manager Anca Achițenei 

Participanți: profesori consilieri școlari implicați în proiect 

Atelier 4 

Moderator: prof. Aura Țabără, prof. Viorel Motaș 

Participanți: părinți ai elevilor beneficiari ai proiectului 

14.45 – 15.00 Încheierea evenimentului – concluzii, feed-back, perspective 

 

 

 


