Școala face diferența
…un proiect inițat de oameni cu suflet, cetățeni din comunitatea romă și aleși locali.
…de fapt, un proiect inițiat de doamna Director prof. Roxana Dorobanțu, membrii Grupului de
inițiativă Valea Mănăstirii și dl Primar Florina Rizea din Comuna Țitești Județul Argeș.
Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 în
cadrul programului RO10 „Copii și tineri aflați în situație de risc și inițiative locale și regionale
pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”.

Iată ce au dorit inițiatorii prin acest proiect:




înfiinţarea a trei servicii sociale de tip centru de zi, ,,Scoala după şcoală'', ,,A doua şansă''
ce vor funcționa în incinta şcolii primare din satul Valea Mănăstirii unde locuiește o
importantă comunitate de romi;
asfaltarea drumului principal din comunitate, pe o distanţă de aproximativ 1, 120 km,
drum care, prin condiţiile improprii de acces în perioada anotimpurilor ploioase,
contribuie la frecvenţa scăzută la școală a copiilor şi a elevilor romi;
campanii de educare și contientizare a părinților privind importanța frecventării școlii.

Inițiativa vine pe fondul
 absenteismului și abandonului școlar
 rezultate slabe la învățătură
 sărăcia din comunitatea romă
 infrastructura (drum, dotare spatiu)
precară
În cadrul proiectului, copiii și tinerii beneficiari ai
proiectului primesc:
 hrană, educație, sprijin în realizarea temelor și
consiliere
 multe activități extracurriculare
 șansa de a termina ciclul primar și sau gimnazial
Asociația Partener pentru Tine are rolul de a modera 4 întâlniri cu părinții cu scopul de a
creștere gradul de informare și conștientizare a acestora privind importanța educației timpurii,
rolul familiei în procesul de educație a copilului.
Obiectivele întâlnirilor:
 informarea participanților despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului
 informarea participanților referitor la sistemul național de educație și oportunităților
existente în învățământul formal
 creșterea gradului de conștientizare a părinților privind importanța educației copiilor lor
în vederea asumării unui rol activ și participativ în procesul educațional

Așteptările părinților de la copiiilor: “să învețe carte”; “să aibă o meserie”; “să fie respectați și
tratați bine”; “să termine 8 clase”; “să meargă la liceu”; „să fiu mândră de el”.

Foto și informații:
facebook partener pentru tine
www.partenerpentrutine.ro

