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În cadrul proiectului „Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a 
doua şanse pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala!” - ID 140564, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a derulat și în perioada aprilie-iunie 
2015, activităț i de monitorizare ale activităț ilor derulate în instituț iile de 
învățământ care fac parte din grupul ț intă. 

Având în vedere faptul că în cadrul proiectului au fost propuse două tipuri 
de activităț i cu scopul de reintegrare în educaț ie a persoanelor care au 
abandonat studiile obligatorii și deschiderea și menț inerea accesului elevilor cu 
risc de părăsire timpurie a sistemului școlar, la o educaț ie de bună calitate, 
echipa de implementare a proiectului a realizat monitorizarea școlilor pe toate 
categoriile de activităț i.  

Astfel, grupul ț intă al proiectului format din 360 de elevi cu risc de 
părăsire timpurie a școlii și 100 de părinți ai acestora, beneficiază în această 
perioadă de servicii de orientare, consiliere și asistență educaț ională din partea 
personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de 
părăsire a școlii și desfășurarea programului "Școala altfel" pentru elevii cu risc 
de părăsire timpurie a școlii și părinț ii acestora realizate în cadrul activităț ilor 
A4 și A6, un număr de 16 experț i pe termen scurt. 

Beneficiarii acestor servicii de orientare și consiliere și a activităţ ilor 
remediale din programul „Şcoala Altfel” aparț in tuturor unităț ilor de învățământ 
implicate în proiect: Școala Gimnazială Buzescu, Școala Gimnazială Dracea, 
Școala Gimnazială nr. 2 Prundu, Școala Gimnazială Putineiu, Școala 
Gimnazială nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială "Alexandru Depărățeanu" 
Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială 
nr. 4 Turnu Măgurele, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, Liceul Tehnologic "Sf. 
Haralambie" Turnu Măgurele, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiorii de 
Vede. Elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi părinţ ii acestora reprezintă 
un segment al grupului ţ intă din proiect identificat şi selecţionat în conformitate 
cu normele şi criteriile impuse de propunerea de proiect: situaţ ii familiale cu 
probleme, număr de absenţe mare, risc de părăsire a şcolii. 

În prezent se derulează la toate instituț iile școlare beneficiare ale 
proiectului activităţi remediale din programul „Şcoala altfel” și servicii de 
orientare și consiliere, dar și activităț i de formare pentru nivel primar în 
următoarele școli: Școala Gimnazială Buzescu, Școala Gimnazială Dracea, 
Școala Gimnazială nr. 2 Prundu, Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, Școala 
Gimnazială "Alexandru Depărățeanu" Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială nr. 2 
Turnu Măgurele.  
 
 

 


