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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea și prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educație a  321 elevi (ISCED 1-3), 
inclusiv elevi aparținând minorității romă și elevi din mediul rural din județul Dolj prin 
dezvoltarea unor servicii educaționale integrate de calitate și parcursuri de învățare 
nonformale outdoor în cadrul a trei comunități educaționale coordonate de 36 
personal didactic/ de sprijin care și-au îmbunătățit competențele.

 

 
Îmbunătățirea competențelor a 36 persoane personal didactic și  
personal de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu  
(ISCED 1-3) în domeniul educației nonformale în sistem outdoor  
pentru furnizarea unor servicii educaționale de calitate orientate  
pe nevoile elevilor și a trei școli incluzive din județul  
Dolj.

Grupul țintă din cadrul proiectului este format din: 
✓ 321 elevi (ISCED 1-3), dintre care:  

o 33 elevi aparținând comunității romă   

o 114 elevi din mediul rural din județul Dolj 

✓ 36 personal didactic/ de sprijin 

 
 
  

 
 
Constituirea și dezvoltarea unei comunități educaționale în sistem 
outdoor de calitate pentru prezent și viitor în vederea reducerii părăsirii  
timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și asigurare a  
oportunităților egale pentru 321 elevi (ISCED 1-3) inclusiv elevi  
aparținând minorității roma sau din mediul rural, elevi cu  
dizabilități și din comunitățile dezavantajate socioeconomic 
din județul Dolj.

 
 

 
Parteneri 

Fundația Orizont – Craiova, județ Dolj 

 Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” - 

Filiași, județ Dolj 

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” - 

Segarcea, județ Dolj 

Liceul de Industrie Alimentară – Craiova, 
județ Dolj 

 

  

 

 

Dumneavoastră, stimați profesori, veți 
participa la programul de formare 
”Managementul educației non-formale și în 
sistem outdoor”, acreditat prin OM 
4740/19.08.2022 de Ministerul Educației 
Naționale cu 15 credite profesionale 
transferabile, și veți desfășura activități 
outdoor cu elevii grup țintă. 

Dragi elevi, veți participa la activități 
atractive, în aer liber, în cadrul comunității 
educaționale OUTDOOR Club care se va 
constitui în școala voastră și care va include 5 
ateliere nonformale: 
I.ATELIER PRACTIC DE OBSERVARE/DESCOPERIRE A 
CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ÎN EDUCAȚIA FORMALĂ 
II. ATELIER DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
III.ATELIER DE ORIENTARE PENTRU TRANZIȚIA DE LA UN 
CICLU ȘCOLAR LA CEL URMĂTOR 
IV:ATELIER DE CREAȚIE 
V:ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

 

Îmbunătățirea participării și promovarea accesului egal la 
învățământ primar și secundar, la parcursuri de învățare 
nonformale pentru integrarea și reintegrarea în educație și 
formare a 321 elevi (ISCED 1-3) prin dezvoltarea unor măsuri 
integrate și activități desfășurate în sistem outdoor. 

                                                                                                               
Dezvoltarea și promovarea spiritului de competiție, asigurarea 
unui mediu pozitiv de educație nonformală în sistem outdoor de 
dezvoltare și promovare a talentelor, spiritul de echipă și 
leadership, creativitatea și aptitudinile socio-emoționale a 321 
elevi în cadrul Festivalului Outdoor Clubs-Elevi Uniți în 
Diversitate. 
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Prin acest proiect, cu ID:153366, ne propunem: 


