
 

 

 

 
 

 
Proiectul a fost implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială. 
Promotor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 
Licee pilot: Liceul Tehnologic “I. Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic “P. Rareş” 
Bârlad, Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negreşti 
Perioada de derulare inţială:10.02.2015-30.04.2016 
Perioada de derulare finală: 10.02.2015-31.01.2017 
Valoarea iniţială a grantului: 1.269.146,22 lei  
Valoarea finală a grantului: 1.645.314,55 lei  
Sprijin financiar local: proiectul a fost sprjinit financiar de Primăriile Vaslui, Bârlad 
şi Negresti prin asigurarea cash flow-ului (câte 50.000 lei pentru fiecare liceu pilot 
dacă ar fi fost nevoie) pe durata implementării şi  a sustenabilităţii de 5 ani a 
proiectului(subvenţie hrană pentru 45 elevi anual, câte 15 pentru fiecare liceu pilot, 
în valoare totală de aprox. 455.000 lei). 
Obiectivul general al proiectului 
-Dezvoltarea cadrului de reducere a abandonului şcolar în clasele a X-a, a XI-a si a 
XII-a, pentru 200 tineri aflaţi în situaţii de risc şi de excluziune (vârsta 16-20 de ani) 
din 3 licee cu profil teoretic şi tehnologic din judeţul Vaslui, pe o perioadă de max 
24 luni. 
Grupuri ţintă  
-iniţial 180 tineri, final 200 tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 20 ani din clasele X-
XII(din fiecare liceu pilot), aflaţi în situaţii de risc de eşec şi/sau abandon şcolar şi 
excluziune socială; 
-iniţial 36 cadre didactice, final 60 cadre didactice (câte 20 din fiecare liceu pilot) 
care lucrează tineri aflaţi în situaţii de risc de eşec şi/sau abandon şcolar şi 
excluziune socială; 
-iniţial 50 părinți ai tinerilor din grupul țintă, final 213 parinţi ai tinerilor din grupul 
ţintă 
Activităţi principale 
-activităţi remediale/de excelenţă, de consiliere şi orientare profesională, precum 
şi activităţi educative extracurriculare nonformale şi informale pentru elevi; pe 
durata de 18 luni a programului remedial, elevii au primit hrană in valoare 65 
euro/luna; 
-cursuri de formare pe tema comunicării formale şi nonformale cu tinerii pentru 
cadrele didactice; 
-cursuri de parenting şi comunicare cu părinţii elevilor din grupul ţintă; 
-ateliere şi tabere de consiliere şi educaţie nonformală pentru elevi, părinţi şi 
profesori. 
 
 
 

Cod proiect: PET061 
Titlu proiect:„Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea 
abandonului şcolar în Judeţul Vaslui” 
Denumire PP: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui 
Număr şi dată contract de finanţare: 08/ST/SEE/10.02.2015 
Perioada de implementare a proiectului: 10.02.2015-31.01.2017 



 

 

Rezultatele proiectului 
 

 Atingerea obiectivelor 
 

Ne-am propus: Am realizat: 

O1.Dezvoltarea cadrului de reducere a 
abandonului şcolar în clasele a X-a, si 
XI- a XII-a pentru 200 tineri aflaţi în 
situaţii de risc şi de excluziune       
(vârsta 16-20 de ani) din 3 licee cu profil 
teoretic şi tehnologic din Jud. Vaslui, 
pe o perioada de 24 luni. 

O1.Crearea cadrului de reducere a 
abandonului şcolar prin intermediul 
programelor remediale si de consiliere 
in carieră a tinerilor din grupul ţintă-pe 
parcursul proiectului nici un elev din 
grupul ţintă nu a abandonat şcoala. 

O2.Reducerea riscului de abandon 
şcolar la clasele a X-a,  a XI –a si a XII-a 
cu 5% în fiecare dintre cele trei locaţii. 

O2.Reducerea riscului de abandon 
şcolar prin imbunătăţirea frecvenţei la 
cursuri-pe parcursul proiectului a 
scăzut numărul de absenţe/elev în 
grupul ţintă, astfel încât frecvenţa 
elevilor la cursuri a ajuns la 99%. 

O3.Creşterea promovabilităţii la 
examenul de bacalaureat cu 25% în 
următorii 2 ani şcolari 

O3.Crearea premiselor pentru 
creşterea promovabilităţii la examenul 
de bacalaureat-s-a înregistrat deja o 
creştere cu 25 % la nivelul grupului 
ţintă. 

 

 Atingera indicatorilor 

Ne-am propus: Am realizat: 

180 tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 
20 de ani din clasele X-XII ( 60 din 
fiecare liceu pilot) în grupul ţintă 

200 tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 
20 de ani din clasele X-XII (60 din 
fiecare liceu pilot) în grupul ţintă 

36 cadre didactice formate (12 din 
fiecare liceu pilot) 

60 cadre didactice formate (20 din 
fiecare liceu pilot)  

50 de parinti ai tinerilor din grupul tinta 
formaţi şi implicaţi în activităţile 
proiectului 

90 de parinti ai tinerilor din grupul tinta 
formaţi şi 213 părinţi implicaţi în 
activităţile proiectului 

12 ateliere de formare a profesorilor 12 ateliere de formare a profesorilor 

12 ateliere de formare a parinţilor 
tinerilor din grupul ţintă 

12 ateliere de formare a parinţilor 
tinerilor din grupul ţintă 

1 studiu de piaţă a muncii în jud. Vaslui 1 studiu de piaţă a muncii în jud. Vaslui 

1 studiu de evaluare a progresului şi a 
metodelor şi instrumentelor aplicate în 
cele 2 programe remedial si de 
consiliere 

1 studiu de evaluare a progresului şi a 
metodelor şi instrumentelor aplicate în 
cele 2 programe remedial si de 
consiliere 

 
Pentru perioada de sustenabilitate de 5 ani de la încheierea finanțării externe, 
01.02.2017-31.01.2022: 
 

Ne-am propus: Am realizat: 

Continuarea programelor remediale cu 
un grup tintă de 45 elevi/an, respectiv, 
225 elevi în 5 ani de sustenabilitate 

Continuarea programelor remediale cu 
un grup tintă de 56 elevi/an, respectiv, 
282 elevi în 5 ani de sustenabilitate 



 

 

Ntinuarea activităților educative non-
formaleContinuarea programelor de 
consiliere cu un grup tintă de 45 
elevi/an, respectiv, 225 elevi în 5 ani de 
sustenabilitate 

Continuarea programelor remediale cu 
un grup tintă de 55 elevi/an, respectiv, 
279 elevi în 5 ani de sustenabilitate 

Continuarea programelor remediale si 
de consiliere prin voluntariatul cadrelor 
didactice de la cele 3 licee pilot, 
respectiv, 6300 ore în 5 ani de 
sustenabilitate 

Continuarea programelor remediale si 
de consiliere prin voluntariatul cadrelor 
didactice de la cele 3 licee pilot, 
respectiv, 7020 ore în 5 ani de 
sustenabilitate 

Acordarea unei subvenții de hrana de 
către Primăriile și Consiliile Locale 
Vaslui, Bârlad și Negrești, pentru 45 
elevi/an, în valoare de max. 50 
Euro/luna/ elev, 9 luni/an, în 5 ani de 
sustenabilitate, 

Subvenție de hrana acordată în valoare 
de 448.797,42 lei.  

Continuarea activităților educative 
nonformale cu elevii și părinții din 
grupul țintă 

Ateliere de lucru cu elevii și părinții 
acestora pe teme diverse(educație 
parentală, orientare în carieră, 
”cafeneaua publică”, etc.). 

 
Galerie de imagini 
Liceul Tehnologic “I. Mincu” Vaslui 

    
 

 

 

 

 



 

 

 

Liceul Tehnologic “P. Rareş” Bârlad 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negreşti 

 

 

 


