Metodologie selecție copii program Burse „Viitor prin Educație”

Metodologie selecție copii program Burse “Viitor prin Educație”

Procesul de identificare a copiilor care vor beneficia de Bursele „Viitor prin Educație ” va fi diseminat prin anunțuri publice
și parteneriate cu școli și instituții publice publice din București și Ilfov.
Criterii eligibiliate:
Criteriu
Vârsta
Locație
Statut
Caracteristici

-

între 11-13 ani
București și Ilfov
elevi din familii cu dificultăți socio-economice, dar motivate să le ofere
copiilor o educație de calitate (venit maxim/membru de familie 700 lei)

-

frecvența la peste 80% din materiile de la școală
rezultate excepționale la o materie sau mai multe
talent și orientare către activități artistice sau sportive
motivație de a investi în dezvoltarea educațională si personală
motivația de a te alătura unui program pe termen lung, care presupune
implicare în plus față de activitățile derulate în mod curent

Proces
Un rol important în selecție îl vor avea: sprijinul familiei, situația școlară și motivația copilului, care vor indica
disponibilitatea elevului pentru a fi parte dintr-un proces care presupune dedicare, timp, efort acordat educației sale.
De asemenea, vom avea discuții cu părinții copiilor/părintele/tutorele, pentru a identifica disponibilitatea lor la colaborarea
continuă cu noi. Părinții/părintele/tutorele vor fi implicați în luarea de decizii, în monitorizarea și evaluarea copilului, în
activități de petrecere a timpului liber alături de copii.
Programul Bursele „Viitor pentru Educație”, este constituit ca un proces care se derulează pe termen lung și presupune
stabilirea unui traseu educațional și implementarea acestuia împreună cu o echipă de specialiști în dezvoltare personală.

Etape derulare proces selecție:
1. Prima etapă - depunere dosar care va conține:
Formularul de înscriere : se va completa de părinte/tutore alături de elev și poate fi completat cu pixul sau stiloul și
trebuie să fie lizibil. La finalul documentului părintele/tutorele va adăuga semnătura sa și numele complet.
Situația școlară : fotocopie a mediilor/calificativelor din carnetul de elev (pentru clasele 1-4 se vor specifica notele de la
Concursul COMPER, dacă este cazul)

Compunerea/eseul : va fi redactat/ă de mână sau la calculator (în limita a doua pagini) și va cuprinde informații despre
motivația de participare în proiect, cum îl poate ajuta pe viitor implicarea lui în acest program si cum se vede la varsta de
20 de ani, adult fiind ce poate lua decizii in mod autonom pentru el sau ea. De asemenea, elevii sunt încurajați să facă
desene, scheme sau orice consideră relevant pentru o compunere/eseu care îi reprezintă cu adevărat.

Depunerea dosarului de înscriere:
Cele trei documente se vor depune într-un plic A4, închis cu numele și semnătura părintelui pe el și cu mențiunea
Pentru participare program Burse „Viitor prin educație” .
Dosarele se pot depune și în format electronic(scanate) la adresa vbrasovanu@seedingknowledge.foundation sau fizic la
sediul Fundației Seeding Knowledge din București, Calea Grivitei, nr. 77, până pe 23.11.2018, ora 18. Pentru detalii sau
alte aspecte privind procesul de înscriere vă stăm la dispoziție la telefon: 0723 179 082.

După analiză, se vor anunța și contacta de către organizatori, elevii care vor merge la evaluarea finală. Analiza dosarelor
se va realiza de o comisie independentă, nominalizată de echipa fundației, în baza unei grile de evaluare care urmărește
respectarea criteriilor de eligibiliate amintite.

2. Etapa finală – se va realiza o evaluare care va cuprinde testarea IQului, abilităților și a altor competențe care pot
constitui un punct de plecare în constituirea unui plan de intervenție personalizat pentru fiecare copil.

La finalul evaluării, vor avea loc interviuri cu părinții, echipa proiectului și copiii selectați în vederea descrierii parcursului
educațional pe care îl vor urma.
Elevii selectați⃰ vor semna acordurile de participare între fundație și părinți/tutori.
⃰2 La ora actuală, Programul de Burse Viitor pentru Educație poate acoperi costurile pentru servicii educaționale de
calitate pentru un număr de 15 elevi. Decizia finală aparține comisei care este formată din terapeuți, echipa de proiect.

Calendar înscriere copii în programul de Burse „Viitor pentru educație”

Data
31 octombrie 2018
23 noiembrie 2018
26-28 noiembrie 2018
29 noiembrie 2018
3-7 decembrie 2018
12-15 decembrie2018
18 decembrie 2018
9 -12 ianuarie 2019
8 februarie 2019

Activitatea
Demarare campanie – diseminare informatii, postere în randul
partenerilor, campanie online
Deadline depunere dosare înscriere
Analiza! aplicatii
Anuntare rezultate intermediare
Aplicare teste
Discutii cu pa! rintii, echipa proiectului si elevul pe planul de interventie
Anuntare rezultate finale
Prega! tirea planului individual de inteventie si prezentare programului
Î+ncepere activita! ti din program

