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1. INFORMAȚII PROIECT 

Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 

27.04.2018-21.04.2021, proiectul CREATIV –“Contribuția responsabilă în Educație prin Tehnici 

Integrate pentru Viitor”, contract de finanțare nr POCU/74/6/18/108244, cod SMIS 108244, cofinanțat 

din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2021, Axa prioritară 

6, Școala pentru toți, Prioritatea de investiții:10.i, ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu 

și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”. 

 

Obiectivul general: 

Scopul proiectului constă în dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate 

deopotrivă preșcolarilor, elevilor, părinților acestora cât și personalului didactic, de sprijin și de 

management, vizând zonele de circumscripție ale Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” (Grădinița 



Floare de Colț) și Scolii Gimnaziale "Geo Bogza“ din Bălan, județul Harghita. prevenirea și diminuarea 

părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar 

obligatoriu pentru un număr de 448 de copii situați în zona de circumscripție a Liceului Tehnologic 

“Liviu Rebreanu” (Grădinița Floare de Colț) și Școlii Gimnaziale "Geo Bogza" din Bălan, județul 

Harghita prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la 

învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii. 

 

Obiective specifice: 

Obiectivul specific nr. 1: Ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea 

procesului de predare și actualizarea infrastructuriieducaționaledupă principiile directoare ale unei 

metodologii de tip „Grădiniță și Școală prietenoase” de care să beneficieze un număr de 448 de copii și 

conștientizarea importantei educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 448 

de părinți. Sustenabilitatea programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu 

organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și 

valorificării bunelor practici asimilate în cadrulproiectului la nivel local și regional cu implicarea unui 

număr de 50 de participanți. 

 

Obiectivul specific nr.2. Stimularea accesului și participării copiilor la învățământulpreșcolar, în 

special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii,printr-un set de măsuri integrate destinate 

copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul scoală-familie-copii-

comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 135 de părinți ai 

preșcolarilor, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 135 de copii preșcolari, desfășurarea de 

activități extra-curriculare pentru 135 decopii preșcolari și a unui program de educație pentru sănătate, 

igiena și nutriție pentru un număr de 135 de copii preșcolari și 135 de părinți ai preșcolarilor. 

 

Obiectivul specific nr. 3. Stimularea accesului și participării elevilor la învățământul primar și 

gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, printr-un set de masuri integrate 

de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii 

continue de dialog școală – familie – copii-comunitate, derularea unui program de tip „Școală după 

școală” pentru un număr de 150 de elevi, furnizarea de sprijin material pentru număr de 313 de elevi, 

desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr 313 de părinți ai elevilor, 

desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educațiepentru sănătate, igiena și 

nutriție pentru un număr de 313 de elevi și 313 de părinți ai elevilor. 

 

Obiectivul specific nr. 4. Dezvoltarea unei structuri educaționale de calitate prin ameliorarea 

competențelor profesionale ale 65 de persoane din categoria cadrelor didactice și personalului de sprijin, 

prin facilitarea accesului acestora la cursuri de formare, în vederea creșterii performantelor educaționale 

obținute de către preșcolari și elevi. 

Valoarea totală a proiectului  4.188.276, 43 lei 

 

 

 


