Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020
Axa Prioritară 6 : Educatie si competente
Prioritatea de investitii 10.i: Programul Scoala pentru toti
Titlul proiectului: Educatia pe primul loc in comuna Udesti,Jud.Suceava
Nr.contract: POCU/74/6/18/104462

COMUNICAT DEMARARE PROIECT

Asociația Q-Professionals, beneficiar al proiectului cu finanțare europeană, în calitate de Lider, în parteneriat cu
Școala Gimnazială Academician H. Mihăescu Udești, în calitate de Partener 1 și Unitatea Administraativ Teritorială
Comuna Udești, județul Suceava, anunță demararea proiectului ,,Educatia pe primul loc in comuna Udesti, județul
Suceava”, POCU/74/6/18/104462, derulat in cadrul POCU, Axa Prioritară 6 : Educatie si competente, Prioritatea de
investitii 10.i: Programul Scoala pentru toti, pentru o perioadă de 36 de luni, începând cu 16.05.2018.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.669.520,11 lei, din care 4.618.891,65 lei - valoare eligibilă
nerambursabilă.
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Obiectivul general al proiectului
Proiectul „EDUCAȚIA PE PRIMUL LOC ÎN COMUNA UDEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” își propune ca printr-o abordare
concentrata de servicii educaționale, sprijin financiar, servicii de consiliere si orientare profesionala si scolara,
activitati extracuriculare (528 ateliere, caravane cu carti, filme documentare, 24 excursii si 6 tabere, 112 campanii de
informare), oferite de catre parteneriatul proiectului unui grup ținta eterogen (copii prescolari, elevi de nivel primar
si gimnazial parinti/tutori, cadre didactice, manageri) din Scoala Gimnaziala Udesti, comunitatea Udești, jud.
Suceava, identificata urmare a analizei de nevoi - sa reduca si sa previna fenomenul de părăsire timpurie a școlii la
nivelul comunității Udești.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1 - Prevenirea si reducerea parasirii timpurie a scolii de catre 120 prescolari, 440 elevi din ciclul primar si
gimnazial din comunitatea UDESTI prin asigurarea de servicii educationale de calitate.
OS 2 - Imbunatatirea participarii la educatie a copiilor/elevilor din grupuri vulnerabile prin implicarea copiilor la
activitati extracuriculare in cele 8 scoli (SDS, ateliere, caravane si campanii informative, excursii tematice si tabere) si
acordarea de sprijin financiar pentru un numar de 560 de prescolari si scolari.
OS 3 - Imbunatatirea accesului la servicii integrate de consiliere educationala, formare formala si nonformala,
activitati recreative, adecvate nevoilor, intereselor si aptitudinilor grupului tinta prin organizarea de activitati
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interactive centrate pe dezvoltarea emotionala si psihomotorie a 120 de prescolari si pregatirea lor pentru clasa
pregatitoare, dar si pentru pentru cresterea accesului a 440 scolari la educatie.
OS 4 - Cresterea implicarii comunitatii locale in dezvoltarea parteneriatului educational pentru incluziune sociala si
infiintarea unui Centru de Resurse Educationale „Educatia conteaza!” activ in cele 8 scoli ale comunei Udesti.
OS 5 - Imbunatatirea competentelor profesionale a 75 cadre didactice in vederea prevenirii parasirii timpurie a scolii
si dezvoltarii de activitati menite sa contribuie la cresterea participarii la educatie a copiilor/elevilor din grupuri
vulnerabile.

Rezulate așteptate
1. 120 de prescolari participanti la activitati educationale de calitate, nonformale si de orientare in vederea sprijinirii
tranzitiei scolare
2. 1 ghid pentru parinti „Parinti mai implicati”, 1 ghid activitati non-formale „Cu copiii la joaca in comunitate!”
3. 1 Metodologie de selectie a grupului tinta (inclusiv documentele suport)
4. 1 Metodologie de lucru - un manual si instrumente adecvate de lucru si de monitorizare a îmbunataþirii
capacitații parinților de a relaționa cu proprii copii
5. 120 de prescolari participanti la atelierele Povestile copilariei si Mestesuguri traditionale si concursurile: Magia
naturii si Educatia pentru sanatate
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6. 25 de parinti consiliati si informati, constientizati si implicati in procesul de educație al copiilor
7. 25 de parinti din familii vulnerabile ai copiilor aflati in situatii de risc educational participanti la activitati destinate
imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale
8. 7 focus-grupuri cu parinti din comunitate
9. 7 Caravane cu filme documentare, 7 campanii Aptitudini si competente de exprimare culturala, 35 campanii „Sa
fim toleranti, frumosi si sanatosi!”
10. 440 de elevi de nivel primar si gimnazial aflati in situatii de risc educational participanti la activitatile programului
Scoala dupa scoala
11. 75 cadre didactice care lucreaza cu copii in situatii de risc educational participanti la programe de formare si care
vor face parte din reteaua de sprijin
12. Sprijin financiar acordat celor 120 prescolari, 220 elevi primari, 220 elevi cls.V-VIII participanti la activitatile
educationale integrate, 1 Procedura de acordare a subventiei
13. 1 retea de parteneriat educational
14. 1 Centru de resurse educationale “Educatia Conteaza!” infiintat in unitatea scolara functional in cele 8 scoli dotat
cu: 36 laptopuri, 32 PC, 9 videoproiectoare, 3 multifunctionale, 8 table inteligente, 1 aparat foto, 80 de mese ptr
elevi, 12 scaune elevi, resurse educationale realizate in proiect pentru a asigura dezvoltarea de activitati formale si
nonformale sustenabile si dupa finalizarea proiectului
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15. 1 Strategie locala pentru reducerea parasirii timpurii a scolii la nivelul comunitatii UDESTI si un plan pentru
perioada de sustenabilitate
16. 1 retea parteneriala formata din scoala, parinti, autoritati locale, agenti economici, alti factori educationali locali
care sa functioneze, pe baza unui acord de colaborare/parteneriat asumat, in perioada de sustenabilitate
17. 7 programe de formare referitoare la Competente sociale si civice, Management de proiect, Expert accesare
fonduri structurale si de coeziune europene, Comunicare si competente digitale cu implicarea cadrelor didactice; 7
sesiuni de evaluare; 75 participanti la sesiunile de formare si la cele de evaluare competente ANC; 75 cadre didactice
care si-au imbunatatit nivelul de compente si au obtinut certificate
18. 16 campanii de promovare a nediscrimanrii si tolerantei, de implicare sociala si responsabilitate civica cu
implicarea cadrelor didactice
19. 660 dosare individuale grup tinta, 6 baze de date grupul tinta, pe categorii de paricipanti
20. 528 ateliere, 24 excursii, 6 tabere
21. 112 campanii informare pentru sanatate, igiena si nutritie organizate sub forma unor caravane cu scop de
informare si preventie
22. 1 Metodologie de implementare a proiectului (PIP) si 1 set de instrumente
23. 1 Metodologie de consiliere pentru cresterea accesului copiilor la educatie, inclusiv instrumente specifice
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24. 1 Procedura de selectie a participantilor la A7.1 publicata pe site-urile partenerilor si diseminata in cadrul
copiilor din cele 8 scoli
25. 660 de persoane participante activ la activitati de consiliere, informare, formare de competente, activitati
extracurriculare in vederea cresterii accesului copiilor la educatia formala si informala de calitate, prevenirii si
reducerii parasirii timpurie a scolii de catre copii care fac parte din grupuri defavorizate. Cele 660 de persoane vor
reprezenta un exemplu de buna practica si un vector si pentru ceilalti copii, parinti, cadre didactice din comuna
Udesti si din localitatile invecinate.
26. 3 sectiuni ale paginilor web actualizate cu decrierea proiectului, a rezultatelor, a finantatorilor si a progresului
realizat, 2 conferinte de lansare si inchidere proiect

Grup țintă
Grupul țintă al proiectului vizeaza 4 categorii distincte, stabilite în strânsa concordanță cu obiectivele si activitățile
proiectului, respectiv: prescolari, parinti, elevi si cadre didactice.
Ca si dimensiune, grupul ținta poate fi descris astfel:
 120 copii de vârsta prescolara (copii 3-5 ani) care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie, din care 29
copii aparținând minorității roma si a celor din mediul rural,
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 440 elevi din cele 8 comunități dezavantajate socio-economic ale comunei Udesti (220 elevi din învățământul
primar, 6-10 ani; 220 elevi din învățământul gimnazial, 11-14 ani), din care 91 elevi de etnie rroma,
 75 cadre didactice din învățământul preuniversitar,
 25 de părinti.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

