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Bucureşti, 22.01.2015  
 

COMUNICAT DE PRESĂ  

Ref:  Fundaţia Roma Education Fund Romania a finalizat primul Curs de formare 

pentru cadre didactice pe componenta de Servicii Integrate Educaţionale (SEI) a 

proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU 

ID 142 - Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de 

părăsire a şcolii). 

Cursul s-a desfăşurat în zilele 16 – 18 ianuarie 2015 la Rin Grand Hotel România şi s-a 

bucurat în deschidere de prezenţa dlui. Dănuţ Dumitru - Manager proiect, a dnei. Claudia 

Lixandru - Director Financiar și Operațional al Roma Education Fund Romania şi a dlui. 

Gelu Duminică - Director Executiv al Agenţiei pentru Dezvoltare Comunitară “Împreună” în 

calitate de partener naţional în cadrul acestui proiect.  Acest curs  face parte din activitatea 

A9 - Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a 

părăsirii şcolii. În cadrul acestui proiect, profesorii care implementează programele de Servicii 

Educaţionale Integrate (SEI), şi A Doua Şansă (ADS), selectaţi în cadrul proiectului 

beneficiază de două cursuri de formare. Cursul conţine sesiuni privind implementarea 

metodologiilor SEI şi ADS realizate în cadrul proiectului. Metodele de formare folosite sunt 

participative, dezvoltând abilităţi importante pentru procesul de învăţare cum ar fi 

comunicare, planificare şi analiza critică. Profesorii participanţi vor folosi lecţiile învăţate şi 

bunele practici în implementarea sesiunilor prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la 

Limba Română, Matematica/Istorie, activităţi dedicate grupului ţintă format din 500 de elevi 

romi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional. Cei 

500 de elevi romi vor beneficia de subvenţii sau burse acordate in cadrul proiectului. 

La această etapă au fost prezente un număr de 78 de cadre didactice selectate din 

aproximativ 40 de unităţi şcolare din judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Bucureşti, Buzău, 

Călăraşi, Cluj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava. Cadrele 

didactice vor contribui prin activitatea lor la atingerea indicatorului de rezultat POSDRU ID 

470 - “număr de participanţi la instruire - măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii”. 

Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi 

implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de 

Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education 

Fund), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – 

august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei 

acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de 
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părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în 2009, Fundația Roma 

Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune 

este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa 

ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii 

romi.  
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