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Comunicat de presa  

Scoala  Gimnaziala nr 1 sar Radeni si Scoala Gimnaziala ”Ion Miron” Ivanesti a orga-

nizat o conferinţa de presǎ ce a avut loc în data de 11.11.2022, ora 10:00, cu ocazia lansǎrii 

proiectului Vreau la scoala! Vreau sa-nvat prin joc afara!, ID: 153435,  finanţat prin PRO-

GRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN.   

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintǎ reducerea parasirii timpurii a scolii prin 

masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru 400 de elevi aparti-

nând preponderent grupurilor vulnerabile din mediul rural, din care minim 44 sunt de etnie 

roma din comunitatile rurale dezavantajate socio-economic: Radeni, Ursoaia si Ivanesti si îm-

bunatatirea competentelor pentru 40 de cadre didactice din învatamântul preuniversitar în ve-

derea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei 

scoli incluzive. 

 

Perioada de implementare: 15 de luni, octombrie 2022 – decembrie 2023. 

 

Grupul ţintǎ al proiectului este format din 440 persoane (copii/elevi, adulţi si cadre di-

dactice, atât români cât si persoane de etnie romǎ). 

Bugetul proiectului: 1,259,223.94 lei 

 

Principalele activitǎţi ale proiectului sunt: 

 Gestionarea, monitorizarea si controlul proiectului; 

 Derularea procedurilor de achizitie; 

 Publicitate si informare; 

 Campanie de informare în rândul profesorilor, elevilor si parintilor; 

 Recrutarea, selectia si mentinerea legaturii cu grupul tinta; 

 Amenajarea spatiilor dedicate activitatilor outdoor; 

 Perfectionarea profesionala specializata acreditata a cadrelor didactice prin formarea în 

domeniul educatiei outdoor; 

 Organizarea cluburilor: programa detaliata, înregistrare copii, alocarea spatiilor si a in-

tervalelor orare; 

 Desfasurarea de activitati specifice în cadrul Clubului de lectura si actorie; 

 Desfasurarea de activitati specifice în cadrul Clubului artelor plastice; 

 Desfasurarea de activitati specifice în cadrul Clubului de stiinte; 

 Desfasurarea de activitati specifice în cadrul Clubului sportivilor; 

 Desfasurarea de activitati specifice în cadrul Clubului de inteligenta emotionala; 

 „Ajuta un coleg, câstiga un prieten!” Activitati de orientare în tranzitia catre un nou 

ciclu scolar, de studiu si rezolvare teste în echipe, cu scopul pregatirii pentru evaluarile 

nationale; 


