
                     

                                                                                                                 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Progres academic inregistrat in 50 de centre Scoala dupa scoala, la finalul proiectul „Şcoală după 

şcoală - primul pas pentru succesul şcolar şi profesional” POSDRU/91/2.2/S/2 ID 55876  

August 2013  

Fundaţia Roma Education Fund Romania, alături de partenerii săi, Ministerul Educaţiei Naţionale, 

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Centrul Romilor „Amare Rromentza” şi 

Centrul Cultural al Romilor „O Del Amenca”,  anunţă încheierea proiectului „Şcoală după şcoală - primul 

pas pentru succesul şcolar şi profesional” POSDRU/91/2.2/S/2 ID 55876, implementat cu fonduri 

europene nerambursabile, prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane. 

Derulat în perioada septembrie 2010 – august 2013, proiectul a avut ca obiectiv reducerea ratei 

abandonului şcolar timpuriu, în rândul populaţiei de etnie romă din regiunile de dezvoltare Centru, Sud 

Muntenia şi Nord-Est.  

Prin activităţi de tip „şcoală după şcoală”, sesiuni de consiliere a părinţilor si copiilor , campanii privind 

importanţa educaţiei şcolare și implicarea comunității locale, pregătirea personalului didactic și dotarea 

centrelor şcoală după şcoală, proiectul a reuşit creşterea accesului copiilor romi la educaţie primară de 

calitate în 50 de şcoli din regiunile amintite mai sus. 

Printre rezultatele proiectului dorim să menţionăm: 
• 2126 de elevi care au beneficiat de programul şcoală după şcoală,  
• peste 3500 de părinţi/tutori consiliaţi, 
• peste 20 000 de persoane informate cu privire la importanţa educaţiei şcolare 
 
91,8% dintre elevii beneficiari au inregistrat un real progres in ceea ce priveşte dezvoltarea personală 
(creșterea încrederii și stimei de sine, motivare pentru învățare, comunicare, autocunoaștere și 
cunoașterea celorlalți, promovarea diversității ca valoare) și deprinderile /abilitățile sociale (să respecte 
regulile de igienă personală, să facă alegeri corecte în privința păstrării sănătății, să-și organizeze 
armonios timpul liber). 
 
In ceea ce privește progresul academic, peste 85% dintre elevi au înregistrat progres la competenţele 
disciplinelor de bază: limba română/maghiară (85,6%) si matematică (88,2%).  
 
Sintetizând în cuvinte-cheie, programul a oferit oportunități de dezvoltare, învățare prin joc, activități 
remediale, socializare, interculturalitate, protecție și grijă. 
 
Valoarea totala a cheltuielilor se ridica la 15.562.791 lei, din care 98% reprezinta finantare FSE. 
 
Fundaţia Roma Education Fund Romania şi organizaţiile partenere vor continua, prin activităţile viitoare, 
să contribuie la oferirea unor servicii de calitate în educaţie copiilor provenind din grupurile 
defavorizate. 
 
             

 



                     

                                                                                                                 

 

 

“Vreau să învăț! Vreau să fiu Mare!” – motto-ul campaniei de educație 2012 

 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Şcoală după şcoală primul pas pentru succesul şcolar şi 

profesional”, vă invităm să vizitaţi site-ul organizaţiei: www.romaeducationfund.ro  

*** 

Roma Education Fund Romania este organizaţie non-guvernamentală a cărei principală misiune o 

reprezintă reducerea decalajului educaţional existent între populaţia romă şi cea ne-romă. Fundaţia a 

fost   înfiinţată în anul 2009, în cadrul reţelei Roma Education Fund, în contextul Deceniului de Incluziune 

a Romilor.   
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Cristina Rotaru  
Asistent de proiect  
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E-mail: cristina.rotaru@romaeducationfund.ro 
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