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Un proiect într-oămareădeăproiecte.ăŞi,ătotuşi,ăunăaltăfelădeăproiect.ăAşaăneăputemăgândiăavândă
în vedere obiectivele, impactul asupra tinerilor beneficiari,ă diversitateaă activit ţiloră şiă coeziuneaă
echipei.
Proiectul ,,Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc"
are drept promotor Inspectoratul Școlar Județean Prahova, este finanţată cuă sprijinulă financiară ală
Programului RO10 – CORAI şiăadministratădeăFondulăRomânădeăDezvoltareăSocial . Parteneri sunt
Asociaţiaă Centrulă deă Resurseă Apollo şi Romers Rettigheter-Norvegia. Sunt implicate în proiect 5
unit ţiă deă înv ţ mântă dină judeţulă Prahova:ă Colegiul Tehnic Elie Radu, Ploieşti, Liceul Tehnologic
M neciu,ăColegiulăTehnicăăToma N. Socolescu, Ploieşti,ăColegiulăAgricol Gheorghe Ionescu Siseşti,
ValeaăC lug reasc ,ăLiceulăTehnologicăTase Dumitrescu Mizil.
Principalulă obiectvă urm rit este implementareaă deă m suriă integrate,ă efectiveă şiă eficiente,ă
pentruă250ădeătineriăînăsituaţieădeăriscădinăînv ţ mântulăpreuniversitarădinăjudeţulănostru, în vederea
promov riiă incluziuniiă socialeă aă acestora,ă peă oă perioadaă deă 15ă luni. Concret, din fiecare liceu
implicat, au fost selectati câte 50 de elevi din clasa a X–aăşiăaăXI-a,ătineriăaflaţiăînăsituaţieădeărisc.ăS-a
înfiinţat, înă fiecareăşcoal implicat , câteăunăcentruădeăincluziune,ădotatăcorespunz tor.ăAici,ă zilnic,ă
dup ă oreleă deă curs,ă seă desf şoar activitatea deă educaţieă remedial ă ,,Şcoalaă dup ă şcoal ", elevii
beneficiindă deă cursuriă deă limbaă român ă şiă matematic ,ă deă antreprenoriată şiă mentorat.ă Înă paralel,ă seă
desf şoar ,,Şcoalaăp rinţilor", cuăp rinţi, tutoriăsauăalţiămembriăaiăfamiliilorătinerilor care fac parte
dinăgrupulăţint ăprincipal.
Peădurataăvacanţeiădeăvar ăs-aăderulatăoăactivitateădeosebitădeăatractiv ăpentruăeleviiădinăceleă
cinci unit ţiădeăînv ţ mânt implicate în implementarea proiectului.ăTimpădeăcinciăs pt mâni,ăîntre 20
iulieăşiă20ăaugust,ăcâteă50ădeăelevi din aceste licee, însoţiţi de cadre didactice, de mentori din cadrul
Centrului de Resurse Apollo şiă deă membri ai echipei de proiect, s-auă aflată înă tab r ă laă Predeal.
Programulă dens,ă activit ţileă variate,ă ingeniozitateaă şiă deschidereaă organizatorilor,ă ospitalitateaă
g zduiriiă la Hotelul Belvedere auă f cută caă tab raă s ă fieă considerat ă oă reuşit ă deă c treă participanţi,ă
mulţiă dintreă ei,ă deşiă aflaţiă înă ultimeleă claseă deă liceu,ă auă tr ită bucuriaă primeiă tabere.ă Elevii auă f cută
drumeţii,ăauăparticipatălaăcompetiţiiăsportive,ălaăserileădeăfilm,ădeădansăşiădeăkaraoke.ăActivit ţileădeă
socializare,ă deă antreprenoriată şiă deă mentorată s–auă desf şurată cuă seriozitate,ă cuă implicareă activ ă dină
parteaătinerilor.ăFoculădeătab r ăaăstrânsăînăjurulăluiăimpresiiăfrumoase care s-au transformat nu doar
în clipeădeăneuitat,ăci,ămaiăales,ăînăexperienţeăfundamentaleăpentruădevenireaătinerilorăparticipanţi.ă
Încrederea în sine, deschiderea spre cooperare, interesul pentru propria formare, organizarea
eficient a timpului- iat ădoarăcâtevaăcompetenţeăcareăauăfostădezvoltateăînătab raădeălaăPredeal.
La începutulă anuluiă şcolar,ă s-aă derulată oă alt activitate important în proiect: schimbulă şiă
transferulă deă cunoştinte,ă experienţ ă şiă buneă practiciă întreă Rom niaă şiă Norvegia. Opt membri ai
echipei de proiect ne-am aflat în perioada 16-20 septembrie 2015, la Oslo.

Prima școal ă vizitat ă aă fostă NYSKOLENă I.ă OSLO.ă Laă intrare,ă grupuriă deă eleviă dină claseleă
mai mari, echipațiăcuăsaciădeădormit,ăîmbr c minteășiăînc lț minteăpotriviteăvremiiădeăafar ă(ploua,ă
erau 10-12ă gradeă C.)ă seă preg teauă s ă pleceă înă p dure,ă undeă urmaă s ă r mân ă pesteă noapte.ă Dină
discuțiileă purtateă acolo,ă amă aflată c ă accentulă înă școal ă seă puneă peă formareaă copiluluiă înă sensulă
exprim riiădemocratice,ăalăresponsabiliz riiăpentruăeducația lui. La ELLINGSRUD SKOLE, unitatea
deăînv ț mântăpublic ăvizitat ăaădouaăzi,ăniăs-aăprezentatăprincipalulălorăscop:ăs ăg seasc ămotivațiile
celeămaiăbuneăpentruăaădeterminaăeleviiăs ăsteaălaășcoal .ă,,Celămaiăimportantălucruăînăsistemulănostruă
este comunicarea, care e, în același timp, șiă ceaă maiă mareă provocare.ă Dac ă seă g sescă punțile
comunic rii,ăformareaăcopiluluiăeăoăreușit ăsigur .”,ăne-a spus profesorul coordonator pentru clasele a
VIII-a, a IX-a și a X-a.ăAmăaflatăc ășcoala are autonomie, depinde doar de Minister șiădeăPrim rie,ăc ă
Ministerul impune doar curriculumul național șiă ună documentă careă reglementeaz ă comportamentulă
profesorului în relație cu elevii.
Ulteriorăamăvizitată,,EducationăAgency.ăDepartamentăofăRomaăMeasures”,ăagențiaăcareăofer ă
cursuriădeălimb ănorvegian ăpentruărefugiați șiăpentruăpersoaneleăcuădizabilit ți.ăMediatoriiăîiăajut ăpeă
copiiă s ă seă integrezeă înă școli, iar adulțiloră liă seă asigur ă cursuriă înă cadrulă agenției. Doi consilieri
pasionați, Gru și Hanna, ne-au prezentat activitatea NAFO (Centrul Național pentru Educație
Multicultural ).ă Centrulă aă fostă înființat în 2004 cu scopul înțelegerii limbii norvegiene la toate
nivelurile școlarit țiiădeăc treăminorit țiă(deăc treăceiăpentruăcareănuăauănorvegianaăcaăprim ălimb ,ă
iar în Oslo seăvorbescăaproximativă200ădeălimbi).ăNorvegianaăesteădificil ,ădarătrebuieăștiut ăpentruăc ă
educațiaăseăfaceăînăaceast ălimb .ăÎnăNorvegiaănuăaiănicioășans ădeăaăobțineăunălocădeămunc ădac ănuă
finalizeziă10ăclase,ăiarăf r ăînv ț mântăsecundarăsuperiorăabsolvit nu poți obțineăniciodat ăunăjob.
Schimbul nostru de experienț ă s-a încheiat cu o întâlnire de suflet: vizita la Ambasada
României la Oslo. Ne-au însoțit partenerii norvegieni, ne-amă bucurată deă primireaă c lduroas ,ă amă
prezentat proiectul nostru și amăpusăbazeleăunorăcolabor riăviitoare.ăDar,ămaiăpresusădeăorice,ăeramă
ACAS .
Și ne-am întors. Cu idei noi, cu dorințaă deă aă leă puneă înă practic ă înă scopulă reușitei dorite:
sprijinirea tinerilor aflați pe drumul cunoașterii pentru a da piept cu viațaăcaăînving tori.

