Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”
Titlu proiect: PAȘI în EDUCAȚIA TUTUROR
Contract de finanțare: POSDRU/181/2.2/S/153549

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ PROIECT POSDRU 153549
” PAȘI în EDUCAȚIA TUTUROR”
COLEGIUL TEHNIC ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar,
anunță:
selecția a 20 de persoane care au părăsit timpuriu școala
în cadrul proiectului ” PAȘI în EDUCAȚIA TUTUROR” POSDRU 153549, ce are ca
obiectiv general prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul a 390 de
preșcolari, elevi cu risc de părasire timpurie a scolii, părinți /tutori ai preșcolarilor, părinți
/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv rromi, aparținând școlilor și
liceelor din 3 regiuni (SE, NE, V) de comunităţi foste industrializate si foste miniere, în
localităţi rurale şi urbane din România prin implementarea de programe integrate de sprijin
pentru acestia.
Proiectul se derulează în perioada 20 martie 2015 – 27 noiembrie 2015
Activitățile în care vor fi implicate aceste persoane cuprind:
• activități de consiliere și orientare școlară;
• programe de educaţie de tipul „A doua șansă” ciclul inferior al liceului.
Înscrierea la selecție:
Persoanele interesate vor depune la secretarul proiectului::
• Cerere de înscriere la programe de educaţie de tipul „A doua șansă” (Anexa 1);
• Declarație pe proprie răspundere că nu este înscris într-o formă de învățământ
(Anexa 2);
• Document școlar – foaie matricolă/adeverință - din care să reiasă numărul de clase
absolvite deja;
• Copie certificat de naștere/CI;
• Copie certificate de căsătorie (dacă este cazul);
Selecţia beneficiarilor se va realiza în baza următoarelor criterii:
• Vârsta peste 14 ani, nefinalizarea învăţământului gimnazial, depăşirea cu cel puţin
4 ani a vârstei de şcolarizare corespunzătoare clasei – această condiție este
esențială pentru eligibilitatea cursantului in cadrul programului tip ”A doua
șansă” ciclul secundar inferior;
Data limită de înscriere: 15 aprilie 2015
Evaluarea candidaților se va finaliza în data de 20 aprilie 2015.
Perioada pentru depunerea contestațiilor este 20-21 aprilie 2015.
Anunțarea rezultatelor finale - 22 aprilie 2015.

