Data: 24.06.2021

Lansare proiect
#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica
– POCU/664/6/2/133236

Primăria Sectorului 5- București, împreună cu Asociația Europas și Grădinița Electromagnetica,
implementează proiectul „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica –
POCU/664/6/2/133236, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020

TITLU: #FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica
Cod SMIS 133236
BENEFICIAR: Primăria Sector 5
PARTENERI:
Partener 1 – Asociația Europas
Partener 2 – Grădinița Electromagnetica
Sectorul 5 al Municipiului București în parteneriat cu Asociația Europas și Grădinița
Electromagnetica implementează începând cu data de 22 decembrie 2020, proiectul #FAPTE: Înființare
clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica Cod apel- POCU/664/6/2/ Operațiunea ,, Creșterea
participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie
a școlii, cu accent pe copiii aparținând minoritații romă și a celor din mediul rural’’.
Proiectul are o perioadă de implementare de 26 de luni, cu o valoare totală de 4.748.847.30 lei,
din care 3.799.077,85 lei este contribuția Uniunii Europene, 884.127,00 lei contribuția din Bugetul
Național și 65.642,45 lei contribuția Beneficiarului.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general al proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la
învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu
accent pe copiii aparținând minorității roma pentru 73 de copii din care 23 de etnie romă (peste 31%),
într-un interval de 26 de luni.

OBIECTIVE SPECIFICE :
•

OS1. Rata crescută de participare la invatamantul ante-prescolar si prescolar (prin facilitarea
tranzitiei de la o etapa de invatare la alta) in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a
scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma pentru 73 de copii din care 23 de etnie roma
(peste 31%) prin furnizarea de servicii educationale in 9 sali de grupa amenajate si dotate
corespunzator in Gradinita Electromagnetica, intr-un interval de 25 de luni.

•

OS2. Rata crescuta de participare la invatamantul ante-prescolar si prescolar (prin facilitarea
tranzitiei de la o etapa de invatare la alta), prin furnizarea de servicii de informare si consiliere si
programe de educatie parentala pentru 146 de persoane (apartinatori ai copiilor parinti/tutori/persoane care au in grija copii cu parinti plecati la munca in strainatate) intr-un
interval de 26 de luni; OS2 este realizat prin implementarea Activitatii A2.

•

OS3. Resurse umane calificate pentru invatamantul anteprescolar prin furnizarea de programe de
dezvoltare de competente si activitati de supervizare educationala pentru 36 de persoane (23
educatori/asimilati si 13 ingrijitori/asimilati) OS3 este realizat prin implementarea Activitatii 3.

•

OS4. Noi servicii si materiale de invatare pentru 73 de copii din invatamantul anteprescolar din
care 23 de etnie roma (peste 31%) in 9 grupe de la Gradinita Electromagnetica, intr-un interval de
20 de luni. OS 4 este realizat prin implementarea Activitatii 4.

•

OS5. 10.000 persoane informate și cu grad crescut de constientizare privind importanta
participarii parentale la educatia si ingrijirea timpurie a copiilor pe o perioada de 24 de luni. OS 5
este realizat prin implementarea Activitatii 2, Subactivitatii A2.2.
Grupul țină al proiectului este format din:
- GT Anteprescolari – 73 ( dintre care 23 de etnie roma, peste 31%)
- GT Apartinatori – 146 (o medie de 2 persoane per copil)
- GT Personal crese – 36 (23 educatori/asimilati si 13 ingrijitori/asimilati)
- GT General (parinti, tutori, persoana care are in ingrijire copilul cu parinti plecati la munca in
strainatate etc.)

Grupul tinta (GT) este format din 73 de copii de nivel anteprescolar (ISCED 01), intre 0 si 2 ani, din
mediul urban, dintre care 23 copii de etnie roma .Totodata, in grupul tinta vor intra si 36 de persoane
implicate in derularea activitatilor specifice pentru cele 6 grupe de educatie anteprescolara nou infiintate
(23 persoane asimilate aducatorilor si 13 persoane asimilate ingrijitorilor). Dintre acestea 9
educatori/asimilati si 9 ingrijitori/asimilati sunt nou angajati pentru grupele de cresa infiintate, restul fiind
personal existent, implicat si el in activitati cu copiii de nivel antepresolar (workhopuri).

Prin proiect se vor infiinta 9 grupe de cresa (în medie de 7 copii, dar nu mai puțin de 5 copii si nu
mai mult de 9 copii, conf. HG1252/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.
Rezultate așteptate :
1. Rezultate aferente A1- Managementul proiectului, subactivitatea A1.1:
2. Rezultate aferente A1. Managementul proiectului, subactivitatea A1.2:
3. Rezultate aferente A2. Sprijinirea participarii la învățământul antepreșcolar, A2.1 Informarea,
consilierea, selecția și monitorizarea grupului țintă.
4. Rezultate aferente A2. Sprijinirea participarii la învățământul antepreșcolar, A 2.2 Campanie de
conștientizare pentru a promova participarea parentală la educația și îngrijirea timpurie a copiilor:
5. Rezultate aferente A2 Sprijinirea participării la învățământul antepreșcolar, A2.3 Program de educație
parentală (workshopuri cu apartinatorii copiilor din GT).
6. Rezultate aferente A 4 Asigurarea, dezvoltarea și utilizarea de noi servicii și materiale de învățare
pentru copiii din învățământul antepreșcolar, A 4.1 Înființarea funcționarea și susținerea financiară a
serviciilor de educație timpurie antepreșcolară în cadrul grădiniței Electromagnetica
7. Rezultate aferente A 3 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul preșcolar, A.3.1
Sesiuni de creștere a competențelor personalului din educația antepreșcolara (organizare și susținere
cursuri).
8. Rezultate aferente A 3 Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul preșcolar, A3.2.
Sesiuni de îndrumare și supervizare practica a activității educaționale pentru încurajarea modurilor
creative de predare-evaluare centrate pe nevoile copiilor.
Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt copiii, părinții și cadrele didactice implicate, dar indirect
va beneficia întreaga societate, prin stimularea participării la educație și reducerea abandonului școlar
timpuriu.
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