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Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș implementează proiectul
„Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iași, SIVECO România SA și FIDA Solutions SRL,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a
școlii.
Din grupul țintă al proiectului fac parte 230 persoane - elevi și părinți/tutori ai acestora cu
domiciliul în regiunea Nord - Vest, respectiv Nord – Est, în județele Maramureș și Iași, care
beneficiază de servicii educaționale de tip școala de după școală.
În prezent se desfășoară activități în cadrul programului „Învaţă-mă să învăţ”. Astfel, elevii
sunt angrenaţi în activităţi variate de tip after – school, sunt supravegheaţi şi îndrumaţi în efectuarea
temelor, beneficiind zilnic și de o masă caldă. De asemenea, în cadrul programului sunt realizate
activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj, activităţi
de încurajare a lecturii independente, activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte, ştiinţe,
tehnologii, sport etc.), proiecte tematice, drumeţii, excursii, vizionări de spectacole şi activităţi
recreative în aer liber. Cadrele didactice specializate desfășoară activități de consiliere școlară
individuală/de grup cu elevii, respectiv cu părinții/tutorii acestora.
Activitățile educaționale de tip remedial și de sprijin în învățare se derulează și în perioada
iulie – august 2015, conform disponibilității părților implicate în activitate.
Persoană de contact:
prof. Marcela Adriana POP – manager de proiect,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș
telefon 0784/209383, e-mail: pop_marcela@yahoo.com.

