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      Proiectul HAI să învățăm!Cu toții LA ȘCOALĂ! a debutat  cu 

prezentarea obictivelor: obiectivul general și cele specifice, a 

activităților, a rezultatelor așteptate, promovându-se imaginea și 

evidențiindu-se strategiile de implementare în cadrul Conferinței de 

lansare ce a avut loc în data de 09 mai 2015, în prezența partenerilor și a 

reprezentanților comunității locale. 

Implementarea Proiectului se realizează pe parcursul a 8  luni și 

jumătate, 23.03. 2015 – 27.11.2015, în parteneriat cu  Liceul 

Tehnologic„Johannes Lebel” din localitatea Tălmaciu, din județul 

Sibiu, având ca obiectiv fundamental dezvoltarea aptitudinilor de 

muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa 

activă şi îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii. 

Proiectul prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse va asigura 

oportunități sporite pe piața muncii celor 300 de tineri ce aparțin unor 

categorii sociale vunerabile și vor dobândi competențe și abilități care le 

vor permite să își planifice cariera profesională având studii 

primare/gimnaziale finalizate în cadrul proiectului din 6 unități de 

învățământ aflate în mediul urban și rural al județului Galați: 

- Școala Gimnazială  Frumușita 

- Școala Gimnazială Foltești 

- Școala Gimnazială Nr. 7 „Nicolae Bălcescu” Tecuci 

- Școala Gimnazială  Nr. 18 Galați 

- Școala Gimnazială Nr. 19 Galați 

- Liceul Tehnologic Hortensia Papadat Bengescu Ivești 

 

 

 

 

Nr.1 

Partener: Liceul Tehnologic„Johannes Lebel” 

      Grupul ţintă vizat: 
Grupul țintă este format în proporție 

de 50% din personae care au reședința în 

zone/județe/ orașe foste industrializate, 

inclusive zonele limitrofe acestora( în limita 

a maximum 50 de km de la localitatea fostă 

industrializată), aceștia reprezentând 300 de 

elevi de la Școlile Gimnaziale Nr. 18. și 19 

din Galați, de la Școlile Gimnaziale din 

Frumușița și Foltești, de la Liceul Hortensia 

Papadat Bengescu din Ivești și de la Școala 

Nr. 7 din Tecuci. De asemenea, tot în grupul 

țintă al proiectului se vor încadra și 

părinții/tutorii ce vor urma cursurile 

activității A5 Informare/formare pentru 

părinți/tutori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER  1  -   POSDRU/181/2.2/S/154586 

„HAI să învățăm! Cu toții LA ȘCOALĂ!” 

 
 

 

finalizate în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa de lansare, 09 mai 2015 

 

Calendarul activităţilor din anul 2015 
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Obiectivele proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Activități 

          

 
 

 

A1.1. Monitorizare, evaluarea si controlul intern al implementarii 

proiectului.  

A1.2 Raportarea proiectului.  

A1.3. Asigurarea resurselor proiectului.  
A1.4.Realizarea achizitiilor prin pentru dotari, echipamente, 

materiale, servicii si intocmirea contractelor de furnizare.  

A1.5. Infiintarea celor 3 centre socio – educationale pentru 
desfasurarea unor activitati specifice cu grupul tinta selectat. 

Responsabil S, P1.  

 

Activitatea 2: INFORMARE si PUBLICITATE:  
A2.1. Organizare conferinte.  

A2.2. Diseminarea rezultatelor proiectului. 

 

Activitatea 3: PROGRAMUL “SCOALA DUPA SCOALA” 
A3.1. Identificarea grupului tinta si a nevoilor acestora (lunile 1–2)  
A3.2 Consilierea si orientarea scolara pe tot parcursul activitatii  

A3.3 Derularea conform planificarii a Programului “Scoala dupa 

scoala” pentru 275 persoane la sediul scolilor unde vor fi 
organizate clasele.  

Toate persoanele participante la acest program vor primi o 

subventie lunara de 300 lei.  

 

Activitatea 4: PROGRAMUL “A DOUA ȘANSĂ” 
A4.1. Identificarea grupului tinta si a nevoilor acestora 
A4.2 Consilierea si orientarea scolara pe tot parcursul activitatii 

cuprinde o succesiune de actiuni de realizare a metodologiei de 

consiliere in baza nevoilor grupului tinta si realizarea materialelor 
de lucru. 

A4.3. Derularea programului “A doua sansa”.  

Toate persoanele participante la acest program vor primi o 
subventie lunara de 300 lei. 

 

A5. INFORMARE/FORMARE PENTRU PĂRINȚI/TUTORI    
A5.1 Identificarea grupului țintă și a nevoilor acestora  

A5.2. Furnizarea unor servicii de informare privind relatia scoala-

familie, scoala comunitate, rolul familiei in asigurarea succesului 
scolar al copilului.  

A5.3. Furnizarea de servicii de consiliere individuala si de grup in 

vederea rezolvarii principalelor probleme ce apar de obicei in 
problematica abandonului scolar in scopul de a intelege importanta 

familiei in educatie si rolul acesteia in prevenirea riscului de 

parasire timpurie a scolii  
A5.4. Furnizarea pentru parinti/tutori a unor cursuri de formare: 

dezvoltarea competentelor sociale, civice, de comunicare, 

cetatenie activa, cunoastere inter-comunitara si alte cursuri utile in 
demersul de intarire a rolului familiei in educarea copiilor si de 

estompare a abandonului scolar.  
Toate persoanele participante la acest program vor primi o 

subventie lunara de 300 lei. 

A6. ȘCOALA DE VARĂ 

A6.1. Recapitularea, consolidarea si validarea cunoștințelor 

acumulate prin programele derulate.  

A6.2. Dezvoltarea de activități extrașcolare de tipul concursuri 
sportive, acțiuni/concursuri de creație artistica, competiții etc.).  

A6.3.   SCOALA ALTFEL, acțiune organizată de fiecare partener 

O1- „Implementarea programelor de 

tip “Școală după școală”, educație 

remedială și învățare asistată” pentru 

275de persoane din 2 regiuni, respectiv 

Sud – Est, Centru, județele Galați și 

Sibiu, localități din mediul rural și 

urban pe parcursul a 8 luni de 

implementare a proiectului.  

O2- „Reintegrarea în educație a celor 

care au părăsit timpuriu școala prin 

programe de educație de tip “A doua 

șansă” pentru 105 de persoane din 2 

regiuni, respectiv Sud – Est, Centru, 

județele Galați și Sibiu, localități din 

mediul rural și urban pe parcursul a 8 

luni de implementare a proiectului. 

O3- „Dezvoltarea de programe 

integrate pentru creșterea accesului și 

participării în invățământul primar și 

secundar pentru persoanele 

aparținând grupurilor vulnerabile, 

inclusiv sprijin pentru familiile 

acestora, pentru 130 parinți/tutori din 

2 regiuni, respectiv Sud – Est, Centru, 

județele Galați, Sibiu, localități din 

mediul rural și urban pe parcursul a 8 

luni de implementare a proiectului. 
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A2.Informare și publicitate

Este o activitate care s-a concretizat de la debutul proiectului prin pregătirea 

materialelor pentru selecția grupului țintă, pentru promovarea activităților din cadrul 

proiectului, pentru diseminarea rezultatelor acestuia, dar și prin pregătirea și derularea 

conferinței de lansare a proiectului. 

Pentru promovarea corectă a obiectivelor proiectului, a imaginii beneficiarului, 

partenerului,  dar și a finanțatorului, pentru a pune în valoarea modalitatea sustenabilității 

proiectului, echipa de implementare a realizat și a predat spre editare materialele publicitare în 

conformitate cu regulele de identitate vizuală astel: 

o Mape de prezentare 

o 2 comunicate de presă 

o Pixuri personalizate 

o Afișe 

o Panouri afisaj permanent 

o Roll-up-uri 

o Site de prezentare și promovare imagine proiect https://hailascoala.wordpress.com  

o Pliante ce prezentau viziunea proiectului precum și informații despre grupul țintă, 

buget, plan al activităților. 

o Bannere pentru promovarea imaginii proiectului pe termen lung 

o Termosuri 

o Block notes 

o Calendar 

 

A2.1 Organizare de conferințe – Conferința de lansare a proiectului 09.05.2015 

Conferința de lansare a PROIECTULUI POSDRU/181/2.2/S/154586 cu titlul„HAI să învățăm! 

Cu toții LA ȘCOALĂ!”a avut loc în Sala de Conferinţe a Hotelului Galmondo (Casa Roşie), din Galaţi, 

str. Gheorghe Asachi, Nr. 1, Sâmbătă, 09. 05.2015, ora 11. Proiectul implementat de către Liceul 

TehnologicTransporturi Căi Ferate, Galați, încalitate de beneficiar,împreună cu partenerul Liceul 

Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, județul Sibiu a fost prezentat de către echipa de 

management și de implementare, iar invitații din partea autorităților locale și din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Galați au luat cuvântul, surprinzând oportunitățile pe care un 

asemenea proiect le are atât asupra grupului țintă, cât și asupra instituției școlare beneficiare și 

https://hailascoala.wordpress.com/


Investește în oameni! 

Proiect cofinanţat din FondulSocial European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  

                                                                                                     

 

P
c 
 

LiceulTehnologic 

„Johannes Lebel” 

Talmaciu 

partenere. Implicațiile sociale ale unui asemenea demers au fost, de asemenea, reliefate, iar la 

sfârșitul sesiunii de prezentare s-au realizat o serie de dezbateri privind fondurile structurale și 

proiectele POSDRU implementate. La activitate au participat 80 de persoane care au participat la 

discuțiile pe care tematica propusă de proiect le-a general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Distribuirea materialelor de promovare 

           Prezentarea proiectului 
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Intocmit, 

Expert informare și publicitate 

Georgiana Ciobotaru 

 

 

      


