
 
Proiect Comenius "School Safety Net" 

 
Începând cu 01.01.2013, Liceul „Alexandru cel Bun" Botoşani 

este partener în proiectuI multilateral Comenius „School Safety Net - 
SSN", al cărui beneficiar este Consorţiul Regional din Regiunea 
Toscana - CIPAT. 

ProiectuI se va derula pe o perioadă de 2 ani, respectiv 01.01.2013 
- 31.12.2014. Partenerii contractuali ai proiectului sunt: Inforef (BE), 
TEI Messolongi (EL), University of Seville (ES), Connectis (IT), Pixel 
(IT), Escola Superior de Educacao (PT), Liceul „Alexandru cel Bun" 
Botoşani (RO), Kirikkale University (TR).  

În vederea realizării activitătilor din cadrul proiectului, Liceul 
„Alexandru cel Bun" Botoşani a încheiat protocoale de colaborare cu 
7 şcoli din judeţul Botoşani, care au devenit scoli asociate si 5 
institutii din judetul Botosani, care au devenit parteneri asociati: 
Scoli asociate proiectului:  

Liceul „Alexandru cel Bun" Botoşani 
Colegiul National “Grigore Ghica” Dorohoi 
Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfânt” Vorona 
Liceul „Ştefan D. Luchian" Ştefăneşti 
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă" Săveni 
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu" Flămânzi 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Botoşani. 

Parteneri asociati proiectului: 
Inspectoratul Scolar Judetean (I.S.J.) Botosani 
Casa Corpului Didactic (C.C.D.) Botosani 
Centrul Judetean de Resurse si Asistentă Psihopedagogică 
(C.J.R.A.E.) Botosani 
Primăria Municipiului Botosani 
Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului 
(D.G.A.S.P.C.) Botosani 
 
Proiectul School Safety Net este finantat de Comisia Europeană 

prin Programul de Invătare pe Tot Parcursul Vietii, Activitatea – 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm


cheie KA4 (Diseminarea si exploatarea rezultatelor si Schimbul de 
bune practici). 
Proiectul intentionează să abordeze necesitatea sistemului de 
educatie de a preveni părăsirea timpurie a scolii. 
 

Proiectul vizează următoarele patru aspecte principale, care au un 
impact relevant asupra părăsirii timpurii a scolii: 
o Identificarea timpurie a elevilor cu risc de abandon scolar 
o Integrarea elevilor imigranti 
o Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare 
o Prevenirea violentei în mediul scolar 
 
Grupul - tintă este format din: 
o Profesori 
o Directori de scoli 
o Elevi 
o Părinti 
o Factori de decizie din educatie 
 
Proiectul va avea ca produse principale: 

 O colectie de povesti de succes în combaterea părăsirii timpurii 
a scolii 

 O colectie de materiale de instruire, documente de referintă si 
liniile directoare pentru prevenirea părăsirii timpurii a scolii 

 O colectie de experiente ale profesorilor implicati în 
problematica  părăsirii timpurii a scolii 

 O productie de studii de caz cu privire la părăsirea timpurie a 
scolii si de strategii conexe pentru a le rezolva 

 
Pentru mai multe informatii, vizitati: 
Portalul proiectului:  http://schoolsafetynet.pixel-online.org/ 
 
Web Site-ul proiectului: http://schoolsafetynet.pixel-online.org/info/ 


