
Programul PHARE 2005 - Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate

PREZENTAREA PARTENERULUI LOCAL

2. Cunoaşterea specificului local

Demonstraţi, prin prezentarea unor informaţii relevante, faptul că organizaţia dumneavoastră cunoaşte bine 

condiţiile locale de derulare a proiectului (maxim o jumătate de pagină)

Şcoala Gimnazială Mihăilești a fost partener al proiectulului din cadrul Programului PHARE. Şcoala noastră 

doreşte să fie partener în acest program atât în cadrul activităţilor formale cât şi nonformale iniţiate de 

solicitantul proiectului, Primăria Mihăileşti.  Acest proiect se pliază pentru a rezolva o parte din ţintele stategice 

ale Planului de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2012 2016, aprobat de conducerea unităţii noastre. 

Astfel amintim asigurarea accesului la informaţie al tuturor elevilor, profesorilor, a întregii comunităţi; cresterea 

ofertei de activităţi extraşcolare, a ofertei de petrecere a timpului liber cu implicarea părinţilor în derularea 

acestor activităţi; sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare – programe de remediere şcolară; valorificarea optimă a spaţiului din curtea şcolii, prin 

construirea unor anexe şi a unui teren/sală de sport şi a cel puţin două săli de curs. În concluzie, proiectul 

propus de Aplicant rezolvă o parte importantă din problemele identificate la nivelul Şcolii Gimnaziale Mihăileşti. 

Calitate în proiect            Aplicant                      Partener

1. PREZENTARE PARTENER

Denumire proiect 

1

Durată şi 

perioadă de 

derulare (zi-lună-

an)/

Stadiu proiect

3. Experienţa relevantă în domeniul abordat de proiect

Prezentaţi 2 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect (dpdv al obiectivelor, 

grupurilor ţintă, activităţilor, bugetelor gestionate), derulate de organizaţia dv., în perioada 1 ianuarie 2009-

31decembrie 2013, în calitate de aplicant principal sau de partener. 

Nume complet

Şcoala Gimnazială Mihăileşti

Obiectul de 

activitate al 

organizaţiei 

(conform 

documentelor de 

înfiinţare)

Educaţie, învăţământ secundar inferior.

Septembrie 2006-noiembrie 2007, finalizat



Imbunătăţirea condiţiilor de educaţie pentru copiii rromi şi copiii care provin din familii 

dezavantajate, din şcoala şi grădiniţa din comuna Mihăileşti,  în vederea eliminării 

segregării şi asigurării succesului şcolar

Grup ţintă

Calitate            Aplicant                      Partener

Locul desfăşurării

Obiective

Principalele 

rezultate

Reducerea cu 25% a abandonului şcolar; formarea şi angajarea mediatorului şcolar

Denumire proiect 

2
Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor romi

Şcoala cu clasele I IV Mărgineanu, Şcoala cu clasele I VIII Mihăileşti

Durată şi 

perioadă de 

derulare (zi-lună-

an)/

Stadiu proiect

ianuarie 2010 iunie 2011

Locul desfăşurării

Şcoala cu clasele I-VIII Mihăileşti

implementarea activităţilor după cum urmează: 1. Desegregarea în educaţie

2. Crearea de cluburi comunitare pentru beneficiul  copiilor rromi, cu CES, părinţilor lor 

şi comunităţii

3. Selectarea elevilor, tinerilor/adulţilor din grupurile dezavantajate identificate, ce vor fi 

cuprinşi în acest proiect în programul „A doua şansă învăţământ primar

4. „Programe de după-amiază”, remediere

5. „Programe de educaţie pentru părinţi”

6. Dezvolare de curriculum: activităţi care se bazează pe situaţii reale din comunitate, 

pe problematica interculturalitatii, cunoasterii tradiţiilor şi istoriei rromilor

7. Consiliere pentru elevi şi părinţii acestora  

8. Formarea cadrelor didactice

9. Plata  mediatorului şcolar

10. Activităţi extracurriculare  vor viza aspecte legate de valorizarea diversităţii, 

creşterea stimei de sine a copiilor din grupul ţintă, plasarea acestora în atenţia 

comunităţii prin organizarea unor evenimente culturale, sportive, artistice.

11. Ameliorarea mediului educational ambiental: Reabilitarea bazei materiale, Dotarea 

cu echipament şi material didactic

Principalele 

responsabilităţi 

ale organizatiei in 

proiect

14.831€, prin contabilitatea ISJ Buzău

Buget total şi 

valoare 

gestionată direct 

de organizaţie

45 elevi, 30 preşcolari, 30 părinţi

linia de buget 017-553.01.01.02Surse de finanţare



Obiective

• Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi 

prevenirea parăsirii timpurii a şcolii;

• Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participarii în 

învaşamantul primar şi secundar pentru persoanele aparţinand grupurilor vulnerabile, 

inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora; 

• Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învatamantul prescolar; 

• Implementarea programelor de tip „şcoala după şcoală”, educatie remediala şi 

învaţare asistată; 

• Dezvoltarea de planuri privind accesul egal al copiilor romi în şcoala Mihăileşti pe o 

perioadă de trei ani, în vederea implementarii metodologiei ORDINULUI 1540/ 

19.07.2007 privind interzicerea segregarii copiilor romi, emis de MECT

• Formarea a 2 persoane din rândul personalului didactic pentru a lucra cu copiii intr-un 

mediu intercultural prin organizarea unui numar de 6 sesiuni de formare

• Imbunatăţirea,  relationarea dintre elevii romi si neromi prin organizarea de excursii şi 

ateliere educaţionale pentru 143 elevi

• Organizarea de campanii de creştere a gradului de conştientizare a educatiei în 

comunitatea Mihăileşti , în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii 

şi promovării a educaţiei interculturale 

• Organizarea de campanii de lobby si advocacy pentru adoptarea unor recomandări 

Principalele 

rezultate

Reducerea abandonului şcolar cu 15%, creşterea rezultatelor la principalele discipline 

de studiu.

Buget total şi 

valoare 

gestionată direct 

de organizaţie

15000€, prin contabilitatea Romani Criss

Grup ţintă
 comunitatea din zona de intervenţie Mihăileşti

Surse de finanţare POSDRU/8/2.2/2/5

Principalele 

responsabilităţi 

ale organizatiei in 

proiect

Implementarea activităţilor conform planului de activităţi.


