24 iunie 2021
CU FINANȚĂRI NERAMBURSABILE,
JUDEȚUL ALBA ARE O ZONĂ PRIORITARĂ PENTRU EDUCAȚIE ÎN MEDIUL RURAL
În urmă cu 21 de ani, Asociația ”Sprijiniți copiii” a demarat în satul Strungari, comuna Pianu, un program integrat,
gândit pe termen lung, care să susțină copiii să meargă la școală. A fost primul pas care a pus bazele Zonei prioritare
pentru educație în mediul rural din județul Alba.Toate studiile asociației arătau că este nevoie de înființarea unui campus
școlar unde să fie asigurate condiții de cazare săptămânală și alte servicii pentru copiii din satele și cătunele montane în
care nu există școli primare sau gimnaziale. S-au alăturat asociației parteneri publici și privați, s-au asociat demersului
școlile din mediul rural, iar campusul a devenit o structură datorită căreia organizațiile implicate au reușit să cunoască mai
bine problemele care generează abandon școlar în 13 sate din Unitățile Administrativ Teritoriale Pianu, Săsciori, Săliștea și
Cugir. ”An de an am studiat cauze și am găsit soluții pentru a dezvolta o ”Zonă prioritară pentru educație ” al cărei scop
a fost atins prin proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” finanțat din FSE prin POCU
2014-2020, Axa prioritară: 6. ”Educație și competențe”. De fapt, acest proiect închide cercul deschis în urmă cu peste 2
decenii și datorită lui am reușit să asigurăm un cadru organizat de susținere a 796 de copii (2-14 ani), proveniți din 13 sate
izolate de munte, să se integreze școlar, dar și să dezvoltăm competențe de acțiune pe bază de mini-proiecte educaționale
pentru 61 de cadre didactice din zona țintă a proiectului”, declară sociologul Maria Ilea, inițiatoarea intervențiilor de
susținere a educației de la cele mai mici vârste.
Zona prioritară pentru educație contribuie la reducerea abandonului școlar pornind de la cauze, nu de la efecte și cuprinde
în prezent:
1.
Campusul școlar Strungari format din Centrul educativ cu cazare săptămânală ”Casa din munte” (în care se asigură
cazare săptămânală pentru copiii care nu au condiții de frecventare a școlii în satul de domiciliu. De la o capacitate inițială
de 15 locuri s-a ajuns la 42 în prezent), Centrul de zi pentru copii și Locul de petrecere a timpului liber.
2.
Centrul de zi pentru copii antepreșcolari Pianu de Jos, sau ”Creșa din șură” cum a denumit-o mass media,
deoarece este înființată într-o fostă anexă gospodărească
3.
Grupe de grădiniță cu program prelungit – două în comuna Pianu și două în comuna Săsciori
4.
Programul ”Școala după școală” – patru grupe, câte două în fiecare din cele două comune țintă
5.
Unități mobile de sprijin pentru dezvoltarea educațională, fizică, psihică și socială. Sunt 6 structuri mobile de
tip caravană prin care specialiștii se deplasează în satele din zona țintă pentru a susține copiii să-și cunoască potențialul
individual și cum pot să recupereze deficitul educațional.
6.
Locul de petrecere a timpului liber Pianu de Jos
7.
Program de dezvoltare a competențelor transversale pentru cadre didactice și personal didactic auxiliar.
Este structura prin care oamenii școlii sunt învățati să atragă surse de finanțare și să lucreze pe bază de proiect pentru
dezvoltarea relației școală - familie – comunitate.
8.
Biblioteca de resurse pentru creșterea accesului la educație și incluziune școlară (baze de date despre 255 de
familii cu copii care locuiesc în cele 13 sate, modul lor de viață și cauzele care generează abandon școlar și mediocritate
educațională. Studii, analize, rapoarte privind deficitul educațional și elementele de analfabetism funcțional care se manifestă în zona rurală; Metodologii, proceduri de lucru, instrumente standardizate și alte documente pe baza cărora modelul
nostru de intervenție poate fi preluat și replicat.)
Asociația și partenerii ei vor organiza în 30 Iunie, a.c, la Pianu de Jos, o conferință prin care marchează finalizarea
proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, prilej de prezentare a mecanismului de intervenție timp de 21 de ani cu fonduri nerambursabile pentru reducerea abandonului școlar și a mediocrității educaționale.
Valoare totală a proiectului este de 6.120.057,13 lei, din care 6.084.868,28 lei reprezintă asistenţă financiară
nerambursabilă solicitată, adică 99,43% din valoarea totală eligibilă. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și se bazează pe un parteneriat cu Asociația CERESS, Comuna Pianu,
iar școlile gimnaziale din Pianu și Săsciori sunt parteneri asociați ai proiectului.
Detalii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact
Chirila Gabriela Claudia, manager de proiect

