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(NEETs – cei care  nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu 

sunt cuprinși în formare - o provocare pentru Europa) 

 

 Proiectul ”NEETs - Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” 

(NEETs – cei care  nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt 

cuprinși în formare - o provocare pentru Europa) în parteneriat cu 14 instituții din Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Suedia și Finlanda, dintre care 3 sunt autorități regionale - 

instituții similare ISJ.  

 Partenerii locali selectați în proiect sunt:  

- Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița,  

- Liceul Teoretic ,,Ion Ghica"-Răcari,  

- Școala Gimnazială ”Matei Basarab” - Târgoviște,  

- Liceul ”Voievodul Mircea” - Târgoviște și  

- Asociația Tineri pentru Europa de Mâine.  

 Acest proiect cu durata de 3 ani urmărește să analizeze cauzele, influențele și barierele în calea 

educației, care au ca rezultat faptul că elevii/tinerii devin NEET (nu sunt cuprinși în educație, nu sunt 

angajați/nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare).  

 Obiectivul său este de a reduce consecințele socio-economice ale neangajării pentru 

tinerii NEET și de a contribui la vastul program la nivel european care se concentrează pe abordări pro-

active și acțiuni preventive, prin intervenția timpurie în colaborare cu școlile primare și secundare, cu 

părinții și familiile tinerilor aflați în situații de risc.  

 Acest proiect își propune să exploreze în mod strategic alternativele viabile care există în 

întreaga Europă, față de modelele tradiționale de învățare care contribuie la provocarea cu care se 

confruntă mulți tineri din învățământul primar și secundar, dar și părinții acestora. 

 Lucrând în colaborare, partenerii vor identifica modelele și instrumentele actuale utilizate în regiunile 

partenere, vor face schimb de bune practici la nivel regional și transnațional și vor dezvolta un nou model 

de acțiune intersectorial și multi-profesional care va fi testat, evaluat și împărtășit în întreaga Europă. 

Inspectori pentru proiecte educaționale și programe europene, 

Prof. GROZA CRISTINA 

Prof. STANCU VALENTIN 


