Conferinţa de lansare a proiectului
„PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR!”
În data de 04 septembrie 2015, începând cu ora 10:00, Colegiul Tehnic „Paul Dimo”
Galaţi, organizează conferinţa de lansare a proiectului „PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR!”,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în sala Panoramic - etajul 9, din
cadrul Hotelului Galati – Centrum, strada Domnească nr 12, Galaţi.
Proiectul se desfăşoară în perioada 23.03.2015 – 15.12.2015 şi este finanţat de
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața
muncii, Domeniul major de interventie 2.2 - Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a
școlii. Contract: POSDRU/181/2.2/S/153549.
Obiectivul principal îl constituie prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii şcolii în
rândul a 390 de prescolari, elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi/tutori ai elevilor
cu risc de părăsire timpurie a şcolii, inclusiv rromi aparţinând şcolilor şi liceelor din 3
regiuni de comunităţi foste industrializate şi foste miniere, în localităţi rurale şi urbane din
România prin implementarea de programe integrate de sprijin pentru aceştia.
Scopul proiectului „PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR!” constă în aplicarea
principiului activității solidare la nivelul comunității între autorități, cadre didactice, părinți și
alți actori interesați de educația de bază, cu activități preventive și remediale, servicii
adaptate și sprijin financiar pentru corectarea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii la
nivelul învățământului primar și secundar prin participarea la programe de educaţie de tipul
„Şcoala după şcoală” și „A doua șansă”.
Valoarea proiectului este de 8.372.446,84 lei, din care 8.204.997,90 lei finanţare
nerambursabilă și 167.448,94 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR”:
Persoană de contact :
Numele: Mirela Nita
Funcția: Manager proiect
Institutia:Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, Galati
Telefon: 0745651315
E-mail: c_myrela@yahoo.com

