
PROGRAM DE CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE 

Proiectul: Educaţie dincolo de bariere 
 

„Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela 

În cadrul Asociaţiei Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană - CRIS-DU 

Areopagus, se desfășoară proiectul Educație dincolo de bariere, care are ca scop prevenirea şi reducerea 

comportamentelor şi a situaţiilor de risc şcolar care au ca finalitate abandonul şcolar.  

Beneficiarii proiectului: 20 copii (elevi în gimnaziu și liceu) proveniţi din familii aflate în dificultate.  

Rezumatul proiectului: Proiectul Educaţie dincolo de bariere, vizează prevenirea abandonului şcolar şi 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii beneficiari ai proiectului, prin oferirea de meditaţii şi suport 

în scrierea temelor, la materiile unde copiii întâmpină dificultăţi şi au rezultate scăzute. Prin activităţile 

desfăşurate în cadrul proiectului dorim să stabilim o legătură strânsă de colaborare în ceea ce priveşte 

procesul educativ al beneficiarilor, între copii şi familiile lor, printr-o conştientizare în ceea ce priveşte 

importanţa educaţiei în viitorul copiilor; între meditatori, părinți şi profesorii din cadrul şcolilor pe care 

copii, beneficiari ai proiectului, le frecventează.  

Obiectivele proiectului:  

- Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru copiii beneficiari ai proiectului.  

- Însuşirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare prin expunerea copiilor/părinților la diversitatea 

activităţilor oferite în cadrul proiectului.  

- Oferirea unui mediu ambiant sigur în care beneficiarii să înveţe să se exprime liber şi să se formeze ca 

persoane sub supravegherea atentă a consilierului/asistentului social şi a voluntarilor.  

- Implicarea activă a familiilor, diriginţilor şi profesorilor acestora în procesul instructiv-educativ.  

- Informarea şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor pentru creşterea gradului de conştientizare 

a beneficiilor aduse de o educaţie corespunzătoare. 

  

Descrierea activităţilor desfăşurate:  

- Meditaţii săptămânale (oferite de voluntari) pentru materiile la care întâmpină dificultăţi de învăţare şi 

rezultatele şcolare sunt slabe.  

- Consiliere psiho-socială individuală şi de grup pentru copii şi familiile acestora.  

- Consilierea situaţiilor de criză / intervenţie psihologică în situaţii de criză.  

- Consilierea copiilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse, alocaţii, 

rechizite, bani pentru calculator), în vederea obţinerii actelor de identitate.  

- Socializare şi petrecere a timpului liber cu scop educativ (activităţi desfăşurate în aer liber, spectacole, 

vizite la muzee, concursuri tematice, tabere de vacanţă etc.).  

- Oferirea unei gustări şi fructe copiilor înainte de începerea meditaţiilor.  

- Distribuirea lunară de bunuri constând în alimente şi rechizite şcolare (în limita fondurilor existente).  

- Întâlniri între voluntarii meditatori, părinţii şi profesorii copiilor.  

- Vizite la domiciliul copiilor implicaţi în proiect (când este necesar).  

- Activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului.  

 

TOTAL cost proiect:  34626 RON / an / pentru 20 copii  

Alimente lunare: 150 RON / lună / copil x 10 luni = 1500 RON 

Activități pentru copii: 500 RON / lună (pentru 10 luni) 
 

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați: 

Persoană de contact: Gabriela POVIAN – asistent social - Coordonator departament social 

Telefon: 0256 487 485 / 0725.093910, E-mail: social@areopagus.ro 

www.areopagus.ro/cris-du 

 


