ȘANSE PENTRU SUD
DOMENIU: Educație profesională
LOCALITATE: Valea Stanciului
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Anca Irina Neda
Ca manager voi coordona echipa de proiect. Am încheiat deja parteneriate cu diferite instituţii pentru
bunul mers al proiectului: Primaria Valea Stanciului, MAT Craiova si scolile invecinate. Voi coordona şi
verifica compatimentul de contabilitate ca toate achiziţiile făcute să fie în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, conform bugetului propus si aprobat in proiect.

DESPRE PROIECT
Îmbunătăţirea bazei materiale şi crearea de condiţii moderne pentru elevii Scolii Profesionale Valea
Stanciului din Dolj. Prioritar pentru baza materială este achiziţionarea unui autoturism cu care elevii
sa parcurgă orele de conducere auto pentru categoria B cel vechi fiind foarte uzat, din anul 2001
obtinut printr-o donatie.
Totodată un minipoligon ar ajuta dezvoltarea deprinderilor de a conduce autovehiculul. Aceasta va
consta într-o pistă betonată care va simula un drum public. De asemenea, va fi dotat cu o rampă pentru
învăţarea plecării din rampă, cu simularea unui garaj, pentru gararea cu fata şi spatele, cu jaloane
pentru mersul sinuos, pentru parcarea laterală cu fata şi spatele, pentru mersul înainte şi înapoi.
Cabinetul de legislatie rutiera va fi dotat cu calculatoare- cele existente sunt din anul 2006-2007 fiind
depasite, planşe indicatoare rutiere, motoare de autoturism şi tractor secţionate. Elevii vor vizita
fabrica de masini agricole MAT Craiova si vor participa la ateliere de lucru in cadrul fabricii, punand
astfel in practica ceea ce au invatat in orele de specialitate Mecanic-agricol.
Relatia scoala-primarie-comunitate va fi imbunatatita prin acest proiect si ii va constientiza pe toti ca
trebuie sa se implice in educatia si formarea profesionala a copiilor din cele cinci comune pentru
cresterea nivelului d etrai al generatiilor viitoare.

SUSTENABILITATE
Materialele achiitionate in cadrul proiectului vor fi folosite de catre copii cel putin 7 ani scolari.
Parteneriatele incheiate cu MAT Craiova si scolile invecinate vor continua an de an pentru a imbunatati
calitatea practicii copiilor si reducerea abandonului scolar la trecerea in clasa a IX-a.
Primaria Valea Stanciului va asigura costurile benzinei, asigurarilor necesare pentru continuarea
cursurilor scolii de soferi. Fara aceasta noua masina achizitionata in acest proiect, aceasta scoala se
poate inchide.
Copiii vor fi indrumati sa sustina examenul de permis si isi vor gasi un loc de munca in comunitate sau
in afara acesteia, imbunatatind astfel nivelul de trai al familiilor lor. In urma discutiilor cu elevii se

constata ca un motiv temeinic pentru care fregnevteaza cursurile scolii profesionale este obtinerea
acestui permis de conducere ceea ce nu si-ar permite la o scoala particulara.

CAUZĂ
În comună, un număr de 419 familii beneficiază de ajutor social, peste 3000 de persoane la o populatie
de 5642 persoane, aceasta fiind pe locul al III-lea la nivel judetean. Avem alte 268 de dosare pentru
acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.
Este vorba de peste 500 de copii. Zona ţintă a proiectului este slab dezvoltată în plan social, veniturile
sunt modeste, iar la nivelul comunei funcţionează doar câteva societăţi comerciale care pot asigura
locuri de muncă unui număr foarte redus de locuitori.
Scoala Profesionala Valea Stanciului nu are o baza materiala corespunzatoare bunei desfasurari a
orelor de Legislatie rutiera si conducere auto. Autoturismul pentru conducere auto are 15 ani iar
calcultoarele au 10 ani. Imbunatatirea bazei materiale ar atrage absolventii de clasa a VIII-a sa studieze
inca trei ani, dupa care ar putea obtine permisul de conducere si atestatul de mecanic agricol- baza
pentru gasirea unui loc de munca si cresterea nivelului de trai al familiilor lor.

OBIECTIVE
SCOP: Imbunatatirea bazei materiale in vederea realizarii unui invatatmant de calitate intr-o scoala
profesionala din mediul rural
Obiective:
1.

Reducerea abandonului scolar la scoala profesionala cu 50% pe o perioada de un an

2.
Imbunatatirea bazei materiale pentru elevii de la Scoala de soferi din Valea Stanciului pentru
o perioada de 1 an cu impact pe 7 ani
3.
Prezentarea a zece locuri de munca pe care le poate avea un absovent al scolii profesionale
cu specialitate mecanic agricol pe o perioada de un an
4.

Perfectionarea membrilor echipei de proiect prin participarea la un curs de perfectionare

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari directi ai proiectului sunt cei 45 de elevi ai claselor a X-a si a XI-a care vor studia pe perioada
proiectului conducere auto. Materialele achizitionate in cadrul proiectului vor fi folosite de catre copii
cel putin 10 ani scolari.
Beneficiari indirecti sunt familiile acestor copii, care vor avea un nivel de trai mult mai ridicat dupa ce
acesti absolventi ai scolii profesionale si celei de soferi isi vor gasi un loc de munca.
Zona ţintă a proiectului este slab dezvoltată în plan social, veniturile sunt modeste. Sursele de venit
pentru membri comunitătii sunt restrânse şi în general sunt reprezentate de munci ocazionale,
agricultura în propria gospodărie şi mici întreprinzători. Copiii din familiile sărace renunţă la şcoală,in

casele primare, iar fetele ajunse la vârsta adolescenţei fug de acasă şi se casatoresc. Sunt cazuri când
fraţii merg cu rândul la scoala pentru că sunt nevoiţi să îmbrace aceleaşi haine. Şansele acestora de
reuşită în viaţă sunt retezate din start.

IMPACT
Imbunatatirea bazei materiale ce duce la imbunatatirea rezultatelor scolare pe o perioada de pana la
7 ani. Atragerea copiilor absolventi ai clasei a VIII-a din comunitate si satele invecinate catre scoala
profesionala.
Imbunatatirea relatiei scoala-comunitate-agenti econimici. Reducerea abandonului scolar atat in
randul baietilor, cat si al fetelor care se casatoresc crezand ca vor avea o viata mai buna alaturi de un
barbat, desi nici acesta nu are un loc de munca.
Constientizarea elevilor de clasa a XI-a care studiaza Educatie antreprenoriala de posibilitatea atragerii
fondurilor europene si extra prin scrierea de proiecte la fel ca acesta. Incurajarea scolilor partenere
de a scrie proiecte in competitii ca IDEI DIN TATA LUI ANDREI.

