
Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele proiectului: “Împreuna pentru educație “
Numele beneficiarului: Școala Gimnazială “Petre Tudose“- Mălureni
Obiectivele proiectului: 
O1- reducerea ratei absenteismului și a abandonului școlar;
O2-  prevenirea  riscului  de  abandon  școlar  prin  integrarea  elevilor  din  grupurile  vulnerabile  într-un  mediu
armonios, favorabil învățării;
O3- prevenirea părăsirii timpurii a școlii;
O4- îmbunătățirea  situației la învățătură și a promovabilității prin participarea unui număr de 92 de elevi la un
program de educație remedială;
O5- creșterea ratei de participare  la EN și tranziția spre ciclul secundar superior;
O6- implementarea de programe extracurriculare, activități  nonformale menite să crească motivația pentru
învățare;
O7- consolidarea și îmbunătățirea relației elevi- părinți- școală.

Valoarea totală a proiectului: 983.819,00 lei fără TVA

Data începerii și finalizării proiectului: 23.09.2022 – 20.09.2025
Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1114

            Soluția pe care o propunem pentru reducerea abandonului școlar  și pentru prevenirea părăsirii timpurii
a școlii a elevilor ce frecventează cursurile școlii noastre și care provin din medii sociale cu situație economică
precară,este  proiectul,, Împreună pentru educație,, inițiat de Școala Gimnazială “Petre Tudose”Mălureni

Proiectul vizează un grup țintă  format din 185 de elevi de ciclu gimnazial,  dar si cadre didactice și
părinți,  care  prin  intermediul  activităților  propuse vor  duce la  realizarea obiectivelor  si  implicit  a  scopului
acestui proiect- reducerea ratei absenteismului si a abandonului scolar.

În cadrul proiectului ne-am propus să desfășurăm Activități de Prevenire care constau în ateliere cu
teme legate de bullying,combaterea violenței, consum de droguri ,tutun și alcool,precum și Activități pentru
dezvoltarea abilităților socio-emoționale,abilități de comunicare și colaborare.

Activitățile de Intervenție sunt axate pe programe de educație parentală, educație pentru sănătate
activități pedagogice și de sprijin ( ore remediale),jocuri interactive și competiții sportive,vizite și excursii.

Pentru a îndeplini obiectivele propuse, Digitalizarea sălilor de clasă și a spațiilor unde se vor desfășura
aceste activități constituie o parte importantă a acestui proiect.
               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, PETRE TUDOSE “ MĂLURENI
 Localitatea Mălureni, nr.128, cod poștal 117445 Telefon/Fax (+40248)7651
CUI 29496922, email: scoalamalureni@yahoo.com, site: https://scoalamalureni.ro/

„Conținutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod obligatoriu  poziția  oficială  a  Uniunii  Europene sau  a
Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial/

https://scoalamalureni.ro/
https://mfe.gov.ro/pnrr

