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 Dimensiune font:  

Proiect de combaterea abandonului școlar în șase localități ieșene
 | 31-07-2018 16:47

 Au fost lansate noi programe prin care se urmărește creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar a peste 530 de copii cu risc
de părăsire timpurie a școlii din mediul rural și prevenirea și reducerea abandonului școlar pentru un grup de 1.955 de elevi aparținând
grupurilor vulnerabile. Un alt proiect vizează reintegrarea în educație și formare a 940 de copii care au abandonat școala, dar și a unor
adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie

În cadrul proiectului „O șansă pentru toți. Educație incluzivă în unitățile școlare”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest va achiziționa
1.000 de pachete cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece, în valoare de 208.330 lei, fără TVA. Acestea sunt destinate
copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, care fac parte din grupul țintă al proiectului ce se va derula pe o perioadă de 36 luni cu un buget de
6.398.942,72 lei și care, va fi implementat împreună cu Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, (județul Vaslui). Școala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul
Național „Ferdinand I” (județul Bacău), Școala Gimnazială Prisăcani, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu”
și Școala Gimnazială „Elena Cuza” (din județul Iași). 
Cele mai multe pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte sunt pentru copiii din învățământul primar, aproape 40 de procente le reprezintă cele pentru
elevii învățământului secundar, în timp ce preșcolarii vor primi un sfert dintre acestea. 
Proiectul urmărește creșterea gradului de participare la învățământul preșcolar a unui număr de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 de
copii cu risc de părăsire timpurie a școlii din mediul rural din școlile implicate precum și prevenirea și reducerea abandonului școlar prin măsuri
integrate pentru un grup de 1.955 de elevi din clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, aparținând grupurilor vulnerabile, din care, 915 din mediul rural.
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Investiții în modernizarea infrastructurii școlare
Banii primiți vor fi utilizați și la îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale în școli și grădinițe, la refacerea sau reparația instalațiilor
termice, anveloparea școlilor, amenajare și dotare a spațiilor aferente desfășurării activităților educaționale cu grupurile țintă ale proiectului. 
Școlarii și preșcolarii din comunele Lipova și Șipote vor primi câte un microbuz școlar nou, iar cei din Bălteni vor beneficia de programe tip școală
după școală. 
Organizarea unei școli mobile, pentru 1.180 de copii, va contribui la reducerea riscului de abandon școlar. 
Proiectul prevede și o serie de investiții. Astfel, la Școala Bălteni va fi amenajat un parc joacă și va fi reparat acoperișul. Laboratorul de informatică
va fi cablat și dotat cu 16 laptopuri. Școala va fi dotată cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor în vederea susținerii examenelor
de evaluare națională, 3 laptopuri și 3 imprimante. 
Unitatea de învățământ de la Lipova va avea un cabinet de mediator școlar, mobilier pentru 3 săli de grădiniță și pentru sălile de clasă, rafturi și
cărți pentru bibliotecă și echipamente specifice pentru sala de sport. La Șipote, 19 săli de clasă vor fi dotate cu sisteme IT, iar 3 săli de grădiniță vor
primi mobilier specific.
„Școli prietenoase în comunități implicate”
Un alt proiect inedit pentru integrarea tinerilor care au abandonat școala, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean, se va derula în perioada iunie 2018
- mai 2021, iar ISJ îi are drept parteneri pe Asociația HoltIS și Fundația COTE. „Școli prietenoase în comunități implicate” este realizat în cadrul
Programului „Școală pentru toți”, Axa prioritară 6, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Durata proiectului este de 36 de luni, iar obiectivul general constă în reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea
în educație și formare a 940 de copii ante-preșcolari, preșcolari, școlari și tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația
obligatorie. Este vorba despre cel puțin 60 de copii în vârstă de 3 ani și de cel puțin 200 de preșcolari cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani din
localitățile Răducăneni, Pârcovaci, Deleni, Erbiceni, precum și din orașele Podu Iloaiei și Hârlău, comunități dezavantajate socio-economic. Din
grupul țintă mai fac parte 480 de elevi din învățământul primar și gimnazial, 200 de tineri și adulți reintegrați în educație, precum și 260 de
profesori din școlile vizate. „Proiectul se adresează și personalului didactic, în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona situații de
criza educațională și dezvoltării abilităților de a implementa programele A doua șansă și Școală după școală ținând cont de localizarea
școlilor în zone defavorizate/mediul rural”, a declarat Sabina Manea, purtător de cuvânt al ISJ Iași.
În cadrul proiectului va fi derulată o campanie de informare și conștientizare locală a importanței educației și valorilor incluziunii sociale, vor fi
asigurate servicii și programe educaționale pentru copiii de vârstă ante-preșcolară, preșcolară și pentru tineri/adulți care nu și-au finalizat educația
obligatorie, în vederea prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii și de asemenea va fi asigurată formarea resurselor umane din școli în vederea
furnizării unor programe educaționale relevante și de calitate. Nicoleta ZANCU, Ana POP
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(/stiri/economie/diversi�carea-activitatii-societatii-screen-o-transfer-srl-prin-lansarea-de-noi-produse--217433179.html) 12:31

Diversi�carea activității societății SCREEN-O TRANSFER SRL prin lansarea de noi produse (/stiri/economie/diversi�carea-activitatii-societatii-screen-o-
transfer-srl-prin-lansarea-de-noi-produse--217433179.html)

(/stiri/actualitate/legea-care-interzice-actele-de-hartuire-in-public-si-in-privat-promulgata-de-pre-edintele-iohannis--217433360.html) 12:22

Legea care interzice actele de hărțuire în public și în privat, promulgată de președintele Iohannis (/stiri/actualitate/legea-care-interzice-actele-de-hartuire-
in-public-si-in-privat-promulgata-de-pre-edintele-iohannis--217433360.html)
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(/stiri/lifestyle/cum-poti-face-ca-o-telecomanda-sa-functioneze-cu-o-singura-baterie--217433359.html) 12:16

Cum poți face ca o telecomandă să funcționeze cu o singură baterie (/stiri/lifestyle/cum-poti-face-ca-o-telecomanda-sa-functioneze-cu-o-singura-baterie-
-217433359.html)

(/stiri/moldova/iesenii-avertizati-impotriva-escrocilor--217433269.html)  12:00

Ieșenii, avertizați împotriva escrocilor (/stiri/moldova/iesenii-avertizati-impotriva-escrocilor--217433269.html)

(/stiri/actualitate/omv-petrom-pro�turi-tot-mai-mari--217433358.html)  11:15

OMV Petrom, pro�turi tot mai mari (/stiri/actualitate/omv-petrom-pro�turi-tot-mai-mari--217433358.html)

(/stiri/moldova/razie-in-tra�cul-din-oras--217433268.html)  11:00
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Razie în tra�cul din oraș (/stiri/moldova/razie-in-tra�cul-din-oras--217433268.html)

(/stiri/actualitate/o-noua-amanare-pentru-cea-mai-a-teptata-autostrada-din-romania--217433355.html) 10:55

O nouă amânare pentru cea mai așteptată autostradă din România (/stiri/actualitate/o-noua-amanare-pentru-cea-mai-a-teptata-autostrada-din-romania-
-217433355.html)

(/stiri/lifestyle/de-ce-este-celebrat-muntele-olimp-pe-2-august-ce-sacrilegiu-a-avut-loc-in-aceasta-zi--217433354.html) 10:43

De ce este celebrat Muntele Olimp pe 2 august. Ce sacrilegiu a avut loc în această zi (/stiri/lifestyle/de-ce-este-celebrat-muntele-olimp-pe-2-august-ce-
sacrilegiu-a-avut-loc-in-aceasta-zi--217433354.html)
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ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
(/ANUNTURI/LICITATII--C125.HTML)

ALFA & OMEGA INSOLV IPURL, lichidator judiciar al debitoarei
SC GANESHA DREAM S.R.L. – societate în faliment, dosar nr.

ANUNȚ Privind organizarea, la data de 11.07.2018 ora 11, a
selecției de oferte în vederea desemnării unor evaluatori în

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE Subscrisa Management Reorganizare
Lichidare Iași S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C.

ANUNȚ SELECȚIE FIRMĂ SPECIALIZATĂ ÎN SERVICIUL
ARHIVISTIC Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în

ULTIMELE ANUNTURI LOCURI DE MUNCA
(/ANUNTURI/LOCURI-DE-MUNCA--C117.HTML)

Compania Dankers International BV angajează, pentru mai
multe zone în Germania (Munchen, Stuttgart, Frankfurt, Koln,

SC Eliton Trans SRL angajează șoferi autocamion pentru
comunitate cu/fără experiență. Se oferă: venituri atractive și

Ești ambițios, inteligent, cu abilități de comunicare excelente
și capacitatea de a lucra independent? Dacă da, atunci te

Brikston angajează: magaziner, electrician, șofer categoria C,
operator paletizare. CV-urile se trimit la:

ULTIMELE ANUNTURI IMOBILIARE
(/ANUNTURI/IMOBILIARE--C121.HTML)

Apartamente noi la cheie cu 1, 2 și 3 camere (str Pantelimon
Halipa, lângă Spitalul de Recuperare vis-a-vis de Lidl Galata).

Apartamente noi la cheie cu 1, 2 și 3 camere (str Pantelimon
Halipa, lângă Spitalul de Recuperare vis-a-vis de Lidl Galata).

Apartamente noi la cheie cu 1, 2 și 3 camere (str Pantelimon
Halipa, lângă Spitalul de Recuperare vis-a-vis de Lidl Galata).

PF, vilă la roșu, Bucium-Trei Sarmale, construcție lemn tratat
special, izolație termică ext, P+E+M+garaj, 190mp utili, 540mp

 (/stiri/moldova/iesenii-avertizati-

impotriva-escrocilor--217433269.html)
02/08/2018 12:00

Ieșenii, avertizați împotriva escrocilor
(/stiri/moldova/iesenii-avertizati-impotriva-escrocilor-
Agentii din cadrul Biroului de Analiză si Prevenire a Criminalitătii si Secției I de Poliție au
acționat recent in zonele Piața Voievozilor și Zimbru, din municipiul Iasi, pentru creșterea
gradului de i ...
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 (/stiri/moldova/razie-in-tra�cul-din-

oras--217433268.html)
02/08/2018 11:00

Razie în tra�cul din oraș (/stiri/moldova/razie-in-tra�cul-
din-oras--217433268.html)
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au actionat pentru combaterea accidentelor, in
municipiul Iasi. În cadrul actiunii au fost date 72 de amenzi, in cuantum de 15.080 de lei,
dintre care 14 pentru ner ...

 (/stiri/moldova/peste-800-000-euro-

pentru-roman--217433309.html)
02/08/2018 10:29

Peste 800.000 euro pentru Roman (/stiri/moldova/peste-
800-000-euro-pentru-roman--217433309.html)
 Municipalitatea romașcană a semnat un contract de �nanțare prin programul Programul

Operațional Regional 2014-2020, pe axa Prioritatea de investiții - 3.1 B Sprijinirea e�cienței
energetice in ...

 (/stiri/moldova/prins-in-�agrant-de-

proprietar--217433267.html)
02/08/2018 10:00

Prins în �agrant de proprietar! (/stiri/moldova/prins-in-
�agrant-de-proprietar--217433267.html)
Agentii din cadrul Postului de Politie Mircesti efectuează cercetări intr-un dosar penal sub
aspectul săvarsirii infractiunii de furt cali�cat. Din cercetări a rezultat faptul că, in noaptea
de 30 spre ...

(/data/_editor/�le/INTRERUPERI-EON(416).jpg)
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 (/stiri/moldova/protest-la-

penitenciarul-din-boto-ani-pe-termen-nedeterminat--217433336.html)
02/08/2018 09:41

Protest la Penitenciarul din Botoșani pe termen
nedeterminat (/stiri/moldova/protest-la-penitenciarul-din-
175 de angajati ai Penitenciarului din Botosani, care fac parte din Sindicatul Novo Legis, au
declansat o serie de actiuni de protest, pe termen nelimitat, supărati că nu le sunt plătite
orele suplimentare. ...

 (/stiri/moldova/bilete-de-tratament-

pentru-327-de-pensionari--217433306.html)
02/08/2018 09:02

Bilete de tratament pentru 327 de pensionari
(/stiri/moldova/bilete-de-tratament-pentru-327-de-
 Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău a inceput vanzarea biletelor de tratament balnear din

seria a XII-a, care debutează in această lună. Pentru această serie, CJP Bacău a primit 327
bilete care ...

 (/stiri/moldova/aproape-20-de-

soferi-lasati-fara-carnete--217433264.html)
02/08/2018 09:00

Aproape 20 de șoferi, lăsați fără carnete
(/stiri/moldova/aproape-20-de-soferi-lasati-fara-carnete-
Politistii ieșeni au intervenit zilele trecute la peste 80 de incidente, majoritatea sesizate prin
numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Aceștia au dat 226 de amenzi, iar, in urma
actiunilor si inter ...

 (/stiri/moldova/tpl-suceava-pune-la-

dispozitie-autobuze-spre-cetatea-de-scaun--217433308.html)
02/08/2018 08:27

TPL Suceava pune la dispoziție autobuze spre Cetatea de
Scaun (/stiri/moldova/tpl-suceava-pune-la-dispozitie-
 Societatea de Transport Public Local(TPL) Suceava va asigura in �ecare weekend din luna

august, Luna Diasporei, autobuze din centrul municipiului pană la Cetatea de Scaun.
Autobuzele vor circula incep ...
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ECONOMIE (/STIRI/ECONOMIE)

(/stiri/Economie/diversi�carea-activitatii-societatii-screen-
o-transfer-srl-prin-lansarea-de-noi-produse-
-217433179.html)Diversi�carea activității societății
SCREEN-O TRANSFER SRL prin

UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS, în calitate de

 LOCURI DE MUNCĂ STRĂINĂTATE -01 august

SPORT (/STIRI/SPORT)

(/stiri/Sport/europa-league-vitesse-vs-viitorul-21-00-fcsb-
vs-rudar-21-30-meciurile-decisive-pentru-cali�carea-in-
turul-trei--217433364.html)Europa League: Vitesse vs Viitorul
(21:00); FCSB vs Rudar (21:30) /

WTA San Jose: Garbine Muguruza, principala

Mihaela Buzarnescu, in optimi la San Jose: Iata

SANATATE (/STIRI/SANATATE)

(/stiri/Sanatate/doua-noi-cazuri-de-west-nile-con�rmate-
la-o-femeie-i-un-copil-din-braila--217433320.html)Două noi cazuri de West Nile,
con�rmate la o femeie și un copil

De astazi, medicii de familie nu mai pun

FOTO / TEST: Tu cum stai pe scaun? Alege o

 (/stiri/moldova/a-inceput-

festivalului-international-de-folclor-a-ceahlaula--217433310.html)
02/08/2018 07:31

A început Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul”
(/stiri/moldova/a-inceput-festivalului-international-de-
 În perioada 2-7 august, grupuri reprezentand cultura tradițională din Asia - Taiwan și

Europa - Macedonia, Grecia, Georgia, Serbia, Republica Moldova și Ucraina iși vor prezenta
tradițiile � ...

 (/stiri/moldova/romanul-condamnat-

la-225-de-ani-de-puscarie-pus-la-plata-de-judecatori--217433262.html)
02/08/2018 07:00

Românul condamnat la 225 de ani de pușcărie, pus la plată
de judecători (/stiri/moldova/romanul-condamnat-la-225-
Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au constatat ieri faptul că Ovidiu Rusu și-a retras
contestația la executare pe care acesta o formulase. „Ia act de retragerea contestației la
executare f ...
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