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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.
În grupul țintă al proiectului sunt cuprinse 360 persoane care au părăsit timpuriu școala elevi și părinți/tutori, cu domiciliul în regiunea Nord - Vest, respectiv Nord – Est, în județele
Maramureș și Iași, care doresc continuarea studiilor și integrarea cu succes pe piața forței de
muncă,dintre care 180 din județul Maramureș.
Până în prezent, în cadrul proiectului a fost continuat și valorificat cu succes programul „A
doua șansă”. Toți cursanții au beneficiat de activități de consiliere individuală, consiliere de grup,
respectiv colectivă, pe teme de orientare școlară și profesională. Tot în cadrul proiectului a fost
propusă şi implementată disciplina opţională „Educație pentru carieră”, proiectată pentru nivelul de
învăţământ primar şi desfăşurată cu o frecvenţă de o oră pe săptămână, precum și activități de
„Educație pentru sănătate”, ”Consiliere și orientare” care au beneficiat de suport informațional prin
ghiduri pentru profesorii și elevi. Toți elevii cuprinși în program au beneficiat de materiale didactice
furnizate prin proiect, rechizite școlare.
În sprijinul formării și dezvoltării competențelor digitale, au fost elaborate materiale și
auxiliare educaționale suport, conţinuturile acestora fiind digitizate şi puse la dispoziţia elevilor pe
portalul proiectului. Cu o interfaţă prietenoasă şi un conţinut atractiv, manualele digitale au oferit o
varietate de informaţii, sarcini de lucru şi provocări pentru reflecţie, fiind foarte apreciate atât de
către cursanţi, cât şi de către cadrele didactice implicate în desfășurarea activităților. De asemenea,
unitățile școlare în care s-a derulat programul „A doua șansă” au fost dotate cu 15 seturi multimedia,
în componența cărora se află o tablă smart, laptop și videoproiector.
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