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Proiectul "Educaţia, şansa mea pentru o nouă viaţă!", la final
Publicat: miercuri 31.08.2016
Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Olt şi ai Fundaţiei Kogaion 115 au încheiat la începutul săptămânii proiectul "Educaţia, şansa mea
pentru o nouă viaţă!", proiect ce s-a adresat tinerilor aflaţi în situaţii de risc şi au abandonat şcoala. Activităţile din proiect au constat în
ateliere pe diverse teme, desfăşurate în patru telecentre din judeţ, în localităţile Slatina, Piatra-Olt, Caracal şi Corabia.
Grupul ţintă a fost constituit din 210 tineri în situaţii de risc, 200 de părinţi şi tutori ai persoanelor din grupul
ţintă, precum şi 58 de profesori, educatori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenţi sociali şi psihologi care au
furnizat servicii pareticipanţilor.
"În judeţul Olt s-au înfiinţat în cadrul proiectului 4 telecentre la Colegiul Naţional "Carol I", la Şcoala Gimnazială
"Piatra" Piatra-Olt, Liceul Tehnologic "Constantin Filipescu" Caracal, şi Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu"
Corabia. În aceste 4 telecentre am avut 210 tineri - vorbim de tineri între 16 şi 29 de ani, care sunt încă în
şcoală şi tineri care au abandonat de mult timp şcoala – 135 de elevi şi 75 de tineri care au părăsit băncile
şcolilor demult. Toţi au desfăşurat activităţi în aceste telecentre, au fost mai mult ateliere de quilling, educaţie
pentru sănătate, au tricotat, au participat la cursuri de educaţie antreprenorială, astfel încât la sfârşitul acestui
proiect mulţi dintre ei să aibă cunoştinţele de bază care să le permită să-şi deschidă o mică afacere, să poată să
aplice pentru un loc de muncă cu şanse mai mari de reuşită. Tot în cadrul proiectului au fost achiziţionate şi
echipamentele de teleprezenţă, care au ajutat copii şi cadrele didactice în activităţile desfăşurate. Aceia dintre
ei care au avut nişte proiecte reuşite, în urma unui concurs au fost selectaţi pentru a participa la două sesiuni
de team-building, organizate de partenerul nostru din proiect, Fundaţia Kogaion 115. În respectivele sesiuni sau cunoscut, au putut schimba idei, au legat prietenii şi au venit mult îmbogăţiţi. Tot în cadrul proiectului au
funcţionat cluburile de muncă, unde au avut întâlniri cu antreprenori din localităţile enumerate, care le-au
prezentat parcursul lor pentru a dezvolta firmele pe care le au, au vizitat firmele, au stat de vorbă cu aceşti
oameni şi au învăţat de la tot şi de la toţi câte ceva", a spus Mirela Paraschiv, purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului Şcolar Olt.
Concret, proiectul şi-a propus să reintegreze în educaţie prin programul "A doua şansă" un număr de 75 de
tineri care au abandonat şcoala, dar şi să menţină în educaţie 135 de tineri cu risc crescut de abandon şcolar
prin formarea sistematică a competenţelor cheie în cadrul unor structuri de tip nonformal, Cluburi de afaceri.
"Proiectul a dat posibilitatea tinerilor din 4 licee şi două şcoli gimnaziale, tineri aflaţi în risc de abandon şcolar

dar şi altor persoane care au abandonat şcoala, să participe la o altfel de pregătire decât cea oferită de mediul
şcolar, şi să se dezvolte la potenţialul lor maxim. În telecentrul Slatina pe care l-am coordonat au fost 10
ateliere în cadrul cărora tinerii au învăţat să se dezvolte personal, au învăţat să înveţe, au pătruns în tainele
artei teatrale, ale picturii, au primit noţiuni de educaţie pentru sănătate. Au învăţat despre antreprenoriat şi au
fost capabili să înfiinţeze firme de exerciţiu. Pe lângă investiţia în resursa umană, şcolile au beneficiat şi de o
investiţie în baza materială prin dotarea cu echipament electronic şi mobilier şcolar", a explicat Simona Antonie,
directorul Colegiului Naţional Agricol "Carol I" şi coordonator al telecentrului din Slatina.
Cele patru telecentre au fost înfiinţate în unităţile de învăţământ, ele putând fi folosite în continuare de
Inspectoratul Şcolar Olt.
"Acest proiect a fost finanţat de fondurile norvegiene şi şi-a propus în principiu să abordeze tinerii cu grad de
risc, cei care nu încheie ciclul şcolar şi care practic au un risc în plus în a se integra pe piaţa muncii. Abordarea
a constat în faptul că ne-am propus ca prin metode alternative să-i învăţăm şi să-i ajutăm pe aceşti tineri să se
încadreze mai uşor pe piaţa muncii, venind şi cu soluţii tehnice de ultimă generaţie – aceste 4 telecentre – ale
căror avantaj este că fiind conectate între ele, pot asigura distribuţia online şi iemdiat a unui act educativ şi
cultural. În mod practic, un eveniment care se întâmplă la Slatina ajunge simultan şi în sistem duplex în
Caracal, Piatra-Olt şi Corabia. Ca şi concluzii, la ultimul team-building elevii mi s-au părut foarte interesaţi de
ideea proiectului şi cred că au început să conştientizeze că îi aşteaptă viaţa cu adevărat, iar ei sunt doar parţial
pregătiţi. Dacă dintr-un motiv sau altul, şcoala nu le-a fost suficient de aproape, sau ei au ales să nu urmeze
ciclul şcolar, cred că s-ar putea reintegra mai uşor pe piaţa muncii în nişte condiţii corecte şi civilizate, urmând
sau fiind cuprinşi în astfel de proiecte", a declarat Sorin Marica, preşedintele Fundaţiei Kogaion 115.

