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în cadrul proiectului   

Cod SMIS 106346 

Campania de conștietizare a rolului educației în comunitate va reflecta viziunea 

de intervenție a proiectului în ansamblul ei, atât din perspectiva remedial-corectivă, 

cât și din perspectiva preventivă, maximizând rolul dezvoltării soluțiilor de prevenire a 

părăsirii timpurii a sistemului de educație și de conștientizare a importanței educației, 

ca prioritate la orice vârstă.   

Campania va fi structurată în jurul conceptului ”TLeducatia în comunitate”, 

concept ce se subscrie demersurilor de implementare și dezvoltare la nivelului 

județului Tulcea a unor măsuri inovative de educație adaptate zonei, măsuri care 

introduc și susțin conceptul generic de TLeducație, prin TLcentre de Educație 

Deschisă/TL-CED și TL-viziunea elevilor/TLV. 
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Campania implică o componentă de sustenabilitate puternică, procesul de 

conștientizare dezvoltat vizând chiar impactul pe termen lung al acesteia în rândul 

comunităților vizate de proiect: Babadag, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Ciucurova, 

Hamcearca, Izvoarele, Jurilovca, Măcin, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, 

Topolog, Tulcea. Campania de conștientizare va fi integrată cu activităţile din proiect, 

astfel încât procesul de "educare" a beneficiarilor direcţi să fie consolidat prin 

instrumente tipice comunicării.  

În cadrul campaniei se vor organiza ”Ateliere de TLeducație comunitară”, 

evenimente de conștientizare și educare comunitară în problematica prevenirii 

părăsirii timpurii a școlii, cu scop formativ si reflexiv. Vor fi organizate trei ateliere 

anuale, câte unul în fiecare TLcentru de educație/TL-CED (la Topolog, Babadag și 

Tulcea). În cei trei ani de proiect se vor organiza 9 astfel de evenimente.  

Prin intermediul acestor activități se urmărește informarea comunităților, 

comunicarea directă cu beneficiarii, cunoașterea problematicii și a situației concrete, 

conștientizarea (ca și atingere a nivelului atitudinal), participarea (ca și acumulare și 

integrare de informații și cunoștințe), implicarea (ca și reflectare a înțelegerii 

fenomenului și diseminare a informației și cunostinteleor către alte grupuri). 

Activitățile se vor desfășura conform strategiei de comunicare aprobată de către 

Beneficiar. 

Campania va viza mobilizarea și activarea reală a comunităților în procesul de 

prevenire a abandonului școlar, o campanie bine concepută, bine definită și dezvoltată 

de specialiști în domeniu, putând avea impact pe termen lung în comunitățile vizate 

dar și asupra factorilor decidenți cu rol în susținerea educației.  La aceste activităti vor 

participa echipe de experți din școlile parteneri asociați, părinți, reprezentanți ai 

comunităților locale, tineri/adulti care nu și-au finalizat studiile obligatorii. Integrând 

tehnologiile de comunicare online (prin intermediul sistemelor de teleprezență 

utilizate în proiect), la aceste activități vor participa în mod virtual și invitati 

reprezentativi pentru problematica educațională abordată. Experți în educație, 

persoane publice vor transmite mesaje semnificative, de impact, vor oferi exemple de 

bună practică sau idei de activare comunitară pentru dezvoltarea educației în 

comunitate. 

Conţinutul mesajelor din cadrul atelierelor vor viza ca target grupurile ţintă ale 

proiectului ACCED: copii/tineri care au abandonat școala, elevi aflați în situație de risc 

de abandon şcolar, specialiști din rândul personalului implicat în dezvoltarea şi 
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implementarea programelor de educaţie de tip A Doua Şansă, personal implicat în 

dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii, părinți ai 

elevilor și ai preșcolarilor. Alte grupuri țintă sunt constituite din reprezentanţi ai 

comunităţilor locale şi decidenţi la nivel interregional şi naţional, instituții de educaţie, 

furnizori de formare. 

Prin canalul online TL-viziunea elevilor/TLV, un alt concept inovativ dezvoltat în 

cadrul proiectului, se vor furniza materiale video realizate de elevi, în care se va susține 

și dezbate ideea că educația este prioritara la orice vârstă si ea poate fi șansa de 

dezvoltare a unei comunități.  

O altă componentă a campaniei, cu valoare motivațională pentru elevi, va fi 

constituită din activități de vacanță de tip excursii tematice, de 3 zile, pentru                                                                       

480 de elevi în vacanțele de vară. Activitățile de vacanță vor avea ca scop                                                            

promovarea valorilor din comunitățile din care vin copiii, vor dezvolta acțiuni de                                                                           

responsabilizare și cetățenie activă, de valorizare a celor care au ales să învețe și să se 

implice în comunitate pentru a susține dezvoltarea acesteia prin educație.  

Scopul activităților din cadrul campaniei ”TLeducația în comunitate” este și acela 

de a accentua rolul comunității în promovarea și susținerea educației, ca și 

oportunitate de dezvoltare a zonelor defavorizate.  

Activitățile campaniei vor avea în vedere să faciliteze identificarea situațiilor/ 

cazurilor locale de succes, care să oglindească efortul, dar și reușita unor oameni – 

copii, elevi, părinți, profesori, oameni din comunitate, cu sau fără rol decizional, care 

pot reprezenta pentru alții exemple de implicare.   

Se va evidenția și rolul școlii în viața comunității. Școala trebuie să devină un real 

pol sau centru de dezvoltare a comunității, iar oamenii care susțin școala și educația, 

factorii mobilizatori ai schimbării în comunitățile defavorizate. 

Campania va avea și o componentă virtuală deschisă de educare și conștientizare 

a publicului larg, indiferent de zona de provenință. 

Pentru mai multe detalii despre activitățile campaniei vă puteți adresa 

coordonatorului campaniei de conștientizare, la telefon: 0741128529 sau la e-mail: 

marinela.peiciu@gmail.com. 

mailto:marinela.peiciu@gmail.com

