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Lansarea proiectului cu titlul  

„EduAll -Impreuna invatam altfel!” 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

"ION NISTOR" VICOVU DE SUS, Școala Gimnazială "SIMION FLOREA MARIAN" ILIȘEȘTI, Școala 

Gimnazială CIPRIAN PORUMBESCU și ASOCIAȚIA ROMÂNA DE LITERAȚIE IAȘI anunță lansarea 

proiectului „EduAll -Împreună învățam altfel!” cod MySMIS 154198, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „ Educație și 

competențe”, Prioritatea de investiții- 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, 

O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 

minorității romă și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6. - 

Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea 

promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu prin măsuri integrate de prevenție, respectiv participarea unui număr de 324 de elevi la 

programe de educație nonformala în sistem outdoor și îmbunătățirea competențelor a 36 de cadre 

didactice/personal de sprijin din 3 unități de învățământ din Regiunea Nord – Est, județ Suceava: Liceul 

Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu De Sus; Școala Gimnazială „Simion Florea Marian” Ilișești; Școala 

Gimnazială ,,Ciprian Porumbescu” Ciprian Porumbescu. 

Proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung și anume acela de a contribui la reducerea 

și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea accesului egal la educație și consolidarea, 

educarea și accesarea potențialului maxim profesional al cadrelor didactice și personalului de sprijin 
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din școlile partenere și crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea 

obiectivelor specifice al apelului. Aceste beneficii, odată obținute, vor stimula creșterea gradului de 

implicare în procesul educațional atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul elevilor, conducând 

în definitiv la o reducere a abandonului școlar.  

 

Principalele rezultate estimate sunt:  

❖ 3 evenimente de informare – cadre didactice organizate în școlile partenere;  

❖ 36 de cadre didactice și personal de sprijin înscrise în grupul țintă al proiectului; 

❖ 36 de cadre didactice și personal de sprijin instruiți și certificați în cadrul programului de 

perfecționare profesională organizat “Educație prin activități outdoor, pentru fiecare copil!”; 

❖ 3 Centre Interactive de Educație Outdoor (CIEO) create în cadrul școlilor partenere; 

❖ 1 personaj Super Erou creat și promovat în cadrul evenimentelor de informare; 

❖ 15 evenimente de informare – elevi organizate în școlile partenere; 

❖ 450 de elevi informați cu privire la activitățile proiectului și importanța sistemului educațional; 

❖ 324 de elevi înscriși în grupul țintă al proiectului; 

❖ 324 de elevi participanți la programe de educație nonformală în sistem outdoor; 

❖ 1 Compendium activități outdoor realizat; 

❖ 324 de elevi participanți la workshopuri de educație pentru ecologie și dezvoltare durabilă;  

❖ 162 de elevi participanți la acțiuni de sănătate, igienă și nutriție; 

❖ 162 de elevi participanți la cluburi de dezbateri “Democrația suntem noi, implică-te și tu!”; 

❖ 162 de elevi participanți la acțiuni de promovare a educației incluzive. 

 

Proiectul are o durată de 14 luni și se vă implementa în perioada 20 Octombrie 2022 – 19 

Decembrie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,729,434.53 lei. 

 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020. 

 


