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PROIECTUL ”COMUNITATE EDUCAŢIONALĂ PENTRU VIITOR  

 -UNIŢI ÎN DIVERSITATE” 

POCU/987/6/26/153366 

Axa prioritară nr. 6 - Educație și Competențe 

Educaţie nonformală în sistem outdoor 
 
 

Liceul de Industrie Alimentară, Craiova, este partener în  Proiectul ”COMUNITATE 

EDUCAŢIONALĂ PENTRU VIITOR  - UNIŢI ÎN DIVERSITATE”, POCU/987/6/26/153366, 

alături de Liceul Tehnologic "Dimitrie Filişanu" Filiaşi, Liceul Tehnologic "Horia Vintilă" 

Segarcea și Fundația Orizont. 

Proiectul a fost semnat pe data de 24 noiembrie 2022 și se finalizează pe 31 decembrie 

2023.  

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

 Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la 

educație a 107 elevi din LIA, Craiova, prin dezvoltarea unor servicii educationale integrate de 

calitate și parcursuri de învățare nonformale outdoor. 

În cadrul proiectului se desfășoară activități outdoor inovative bazate pe principiul 

participativ si al calitatii, 5 ateliere nonformale reprezentative tematice, 3 vizite de studiu, 1 

competitie internă si una intre școli în cadrul Festivalului Outdoor Clubs la care participa toți 

elevii din grupul țintă. 

Cele cinci ateliere sunt: 

I.Atelier practic de observare/descoperire a cunoșțintelor dobândite în educația formală – 

23 elevi din clasele a IX-a, a X-a -  școala profesională, prof. Cocora Monica, Mendea Claudia 

II.Atelier de dezvoltare personală – 22 elevi din clasele a IX-a,  a X-a -  învățământ liceal, 

prof. Bărbosu Nicoleta, prof. Ulmeanu Atena. 

III.Atelier de orientare pentru tranziția de la un ciclu școlar la cel următor – 20 elevi din 

clasele a VI- a, a VII-a, a VIII-a – învățământ gimnazial, prof. Ristea Oana, prof. Neghea 

Veronica. 

 IV.Atelier de creație – 20 elevi din clasele a II-a, a V-a – învățământ primar și gimnazial, 

prof. Ghiță Nica, prof. Vlad Mariana, informatician Diță Gabriel. 

V.Atelier de educatie interculturală – 22 elevi din clasele a IX-a, a X-a -  învățământ 

liceal,  prof. Toporan Daniela, prof. Ilinca Gina Carmen. 

În perioada 1 – 20.02.2023 se va organiza și desfășura concursul ”Loggo pentru Outdoor 

Club din școala noastra” pentru atribuirea unui nume și loggo Clubului din LIA Craiova, vor fi 



 

acordate premii la nivelul școlii respectiv: I in valoare de 800 lei; II in val 600 lei; III in val 400 

lei; Mentiune in val 200 lei. 4 elevi beneficiază de premii în cadrul concursului ”Loggo pentru 

Clubul Elevilor din școala noastră” 

Fiecare elev din grupul șintă al proiectului va participa la minim 1 activitate/luna, 3 

ore/activitate, în afara programului orar al școlii și la minim 1 vizită tematică/proiect. Fiecare 

elev va invata prin practică în situații concrete, centrate pe formarea și dezvoltarea unor abilități 

practice și competențe transversale pe baza unui plan de învățare realizat de Experții atelierelor 

nonformale. Proiectul oferă pentru facilitarea vizitelor de studiu servicii de transport, respectiv 

în cadrul fiecarui atelier se derulează excursii tematice. 

Facilități: vestimentație - prin hanorace, organizare de excursii împreună cu celelalte școli 

partenere pentru realizarea unui schimb de experiență, organizarea vizitelor tematice, numeroase 

premii în bani. 

 În cadrul ”Atelierului Practic de Observare/Descoperire a Cunoștintelor Dobândite 

în Educația Formală” se va oferi suport suplimentar în pregătirea lecțiilor, îmbunătățirea 

deficiențelor de comunicare ale elevilor, dezvoltarea și aprofundarea competențelor TIC. 

Activitățile se vor derula într-un cadru stimulativ, încurajând participarea elevilor.  

• Prin participarea elevilor la ”Atelierul de dezvoltare personală” aceștia își vor dezvolta 

abilitățile după parcurgerea sesiunilor: descoperirea misiunii personale, capacitatea de a-si 

stabili priorități și de a lua decizii corecte, dezvoltarea încrederii în sine și atenuarea temerilor, 

ascultarea propriei intuiții pentru o mai bună comunicare interpersonală, crescând astfel 

încrederea în propriile forțe și respectul de sine, abilități de identificare și gestionare a 

echilibrului mental, eliminând astfel emoțiile negative. Nevoia elevilor de creștere a stimei de 

sine (care este foarte scazută), adecvarea gradului de autocunoaștere, identificarea propriilor 

dorințe, cunoașterea perspectivelor de dezvoltare educatională și socială.   

•Prin participarea la ”Atelierul de orientare pentru tranziția de la un ciclu școlar la cel 

următor”, respectiv de la ciclul primar la gimnazial, precum și de la gimnazial la liceal și 

profesional, elevii vor învăța să se adapteze la un ciclu de studiu superior, între aceste cicluri 

existând și foarte mari diferențe. 

• Prin participare elevilor la ”Atelierul de creație” se va îmbunătății percepția realității, care 

poate fi surprinsă cu mai multă creativitate în cadrul activităților de desen și modelaj și 

produsele activității pot fi ulterior folosite în jocurile de creație. Prin intermediul desenului, 

colajului și activităților artistice, elevii au posibilitatea să arate ce au învățat în școală și să 

consolideze, totodată, acele cunoștiințe, inclusiv pe termen lung prin identificarea unor meserii 

în care își pot valorifica deprinderiile dobândite. 

•Elevii care vor participa la ”Atelierul de educație interculturală” au posibilitatea să se 

integreze mai bine în grupurile de elevi și să se adapteze mai bine la mediul școlar, ceea ce va 

conduce la o toleranță crescută, la acceptarea noutăților; prin toate aceste acțiuni ale elevilor se 

va reduce abandonul școlar și riscul de părăsire timpurie a școlii. 

Toți participantii la proiect vor primi diplome de participare. 



 

La finalul proiectului, în luna decembrie 2023, se va organiza un Festival Outdoor 

Clubs - Elevi Uniți în Diversitate: fiecare din cei 107 elevi va participa pro- activ la cel puțin o 

secțiune a festivalului, va realiza sarcina solicitată de obiectivele secțiunii,  ex: proiecte 

știintifico-creative, joc de rol, rol în piese de teatru sau în ansamblu, expoziție de pictură, vor 

aborda în sarcinile de performanță tema dezvoltării durabile, protejarea medului etc. În cadrul 

fiecărei secțiuni vor fi acordate premii I, II, III, premiul special al juriului și mențiuni. Vor fi 

acordate:  

- 23 premii: 1 premiul I a cate 1000 lei, 1 premiul II a cate 800 lei, 1 premiul III 

a cate 600 lei, 18 mentiuni a cate 300 lei, 2 premii special al juriului a cate 500 

lei. 

 

 


