Bucureşti, 12.02.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Ref: Fundaţia Roma Education Fund Romania anunță începerea activităților de Sprijin
Educațional Intensiv (SEI) și A doua Șansă (ADS) în școlile selectate din regiunile
Centru, Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, în cadrul proiectului
,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080).
În urma finalizării celor două cursuri de formare pentru cadrele didactice ce vor asigura
procesul de predare-învăţare în cadrul celor două componente Servicii Educaționale Integrate
(SEI) și A doua Șansă (ADS), cursuri desfășurate în cadrul proiectului în perioada 16 – 25 ianuarie
2015, au fost demarate activitățile pe cele două componente cu elevii selectați.

Componenta de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) din cadrul proiectului “Servicii integrate
educaţionale pentru comunităţile de romi”, presupune sprijin acordat de către cadre didactice
calificate, angajate prin proiect, celor 500 de elevi romi selectaţi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în
risc de părăsire timpurie a sistemului educațional, din care 250 sunt fete. Astfel, se asigură
prevenirea părăsirii şcolii în cazul elevilor cu risc de abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru
finalizarea ciclului liceal. Elevii de liceu selectaţi vor fi beneficiari ai următoarelor categorii de
servicii: sesiuni suplimentare la materiile Limba și Literatura Română şi Matematică/Istorie,
pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele la aceste materii, respectiv servicii integrate de mentorat
şi burse.
De ce se acordă sprijin educațional intensiv elevilor?





Pentru a preveni situaţiile de abandon şcolar prin îmbunătăţirea rezultatelor școlare ale
elevilor de liceu aflați în situaţie de risc de părăsire a școlii;
Pentru a asigura accesul egal la o educaţie de calitate pentru elevii romi;
Pentru a crește oportunitățile de accesare a învățământului superior;
Pentru a crește șansele de a finaliza învățământul secundar și de a accesa un loc de
muncă stabil.

Programul de tip A Doua Șansă pentru învățământul secundar inferior are ca scop asigurarea
accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă (din care 200 sunt femei) care nu au
absolvit învățământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat
învățământul secundar) prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de orientare,
consiliere și subvenții sau burse.
Programul oferă măsuri remediale de tip A Doua Șansă în anul I pentru dobândirea
competențelor de bază celor care au părăsit timpuriu școala, oferind cursanților avantaje
precum: durata flexibilă a programului, învățarea alături de colegi aflați în situații de viață
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similare, recunoașterea și certificarea competențelor dobândite anterior, conținuturi adaptate
vârstei și intereselor, evaluare centrată pe competențe, consiliere și sprijin.
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 părăsire a şcolii şi asigurarea accesului
egal la educaţie.
Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație nonguvernamentală, 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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