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O toamnă bogată în ateliere
și cunoaștere

Ultima lună de toamnă a propus o serie de ateliere interesante elevilor și preșcolarilor din grupul
țintă al proiectului Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj.
Astfel, preșcolarii și-au dezvoltat motricitatea
în cadrul atelierului Ce urme ascunde poteca, au descoperit corespondența dintre sunete și litere la Suntem mici, dar recunoaștem semne grafice și au realizat,
cu ajutorul motricității fine, un ciorchine de strugure
în cadrul atelierului A venit toamna.
Elevii din ciclul primar au descoperit principalele elemente ale igienei dentare, dar și care sunt
factorii care pot duce la îmbolnăvirea și pierderea
dinților în cadrul atelierului Ziua bună începe cu un
zâmbet frumos. Tot elevii din clasele I-IV au început

pregătirile pentru sărbătorile de iarnă și au realizat
o felicitare cu specific în cadrul Atelierului lui Moș
Crăciun.
Colegii mai mari, de la clasele de gimnaziu, au
descoperit care sunt autoritățile statului și cum interacționează ele, cine mediază conflictele, ce sunt legile
și ce înseamnă încălcarea lor, dar și care sunt principalele drepturi și obligații ale tinerilor din România.
Noțiunile le-au fost oferite elevilor din grupul țintă în
cadrul atelierului de Educație juridică.
Și părinții au mers la școală – ei au participat
la atelierul Norme de igienă în perioada pubertății.
Adolescența și prevenirea comportamentelor de risc.
În cadrul acestui atelier, părinții din grupul țintă au
discutat despre importanța comunicării cu preado-
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lescenții și adolescenții, dar și despre riscurile la care
se expun tinerii care nu sunt informați cu privire la
schimbările pe care această vârstă le implică.
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 2014-2020“ are o durată de implementare de trei ani și se derulează în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj.
Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional,
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar
și școlar și reducerea segregării 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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