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Proiecte

Anul școlar a început cu surprize, distracție și 
cunoaștere în Dolj, la școlile partenere din cadrul pro
iectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor 
noştri în județul Dolj.

Astfel, în cadrul atelierelor programate în luna 
octombrie, elevii și preșcolarii sau implicat în diferite 
activități. Astfel, preșcolarii au constituit toamna și au 
realizat, din hârtie mototolită, un ciorchine de strugu
re în cadrul atelierului A venit toamna.

Colegii mai mari, de la clasele primare, au par
ticipat la atelierul Ziua bună începe cu un zâmbet fru-
mos, în care au învățat despre sănătatea orală. Scopul 
acestui atelier a fost, de altfel, ca micuții să fie implicați 
activ în activități care să le dezvolte obiceiuri corecte 
de igienă orală.

Elevii de la gimnaziu au luat parte la atelierul In
geniozitate și inovație prin experimente în cadrul căruia 
au descoperit secretele din spatele erupției unui vulcan, 
dar și cum pot improviza un stingător de incendii cu in
grediente simple, pe care le putem găsi în orice cămară. 

Proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul 
copiilor noștri în județul Dolj POCU/74/6/18/104980 
– Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Uman 20142020“ are o durată 
de implementare de trei ani și se derulează în partene
riat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Obiectivul 
general al proiectului este promovarea accesului egal la 
învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii tim
purii a mediului educațional, promovarea accesului egal 
la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării 
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între copii în județul Dolj. Din grupul țintă fac parte 1100 
de persoane, dintre care 800 de copii de diferite vârste 
și 30 de părinți sau tutori, restul fiind cadre didactice și 
manageri ai unităților de învățământ partenere.  
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