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Tabără de incluziune școlară în cadrul proiectului PN2018,  
”O școală pentru toți și pentru fiecare!”,  

finanțată din Granturile Norvegiene 2014-2021 

 
 
 
În cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor, cu finanţare prin Granturile Norvegiene 2014-2021, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui a obţinut, in calitate de promotor, un grant în valoare de 787.500 
Euro pentru proiectul “O școală pentru toți și pentru fiecare!”. 
Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea gradului de incluziune socială a 
505 de copii din județele Vaslui și Galați, aflați în situații de risc, pe o perioadă de 32 de 
luni, urmărind, în particular, incluziunea lor în școală și comunitate. 
Proiectul se implementează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Galați, în 6 unități de învățământ, din care 4 în jud. Vaslui(Șc. Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir” Vaslui, Șc. Gimnazială „Manolache Costache Epureanu„ Bârlad și Șc. 
Gimnazială „Ion Murgeanu„ Zorleni, Școala Gimnazială nr. 1 Gherghești, începând cu 
data de 01.06.2022, conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare) și 2 în 
jud. Galați(Șc. Gimnazială nr. 16 Galați și Șc. Gimnazială nr. 1 Ungureni, com. 
Munteni) în perioada 30.10.2020 – 30.06.2023.  
Pentru participarea la proiect, școlile au fost selectate de Inspectoratul Școlar 
Județean Vaslui, în calitate de promotor și de Inspectoratul Școlar Județean 
Galați, în calitate de partener.  
În această perioadă s-au derulat programe educaționale remediale și de excelență, 
programe de consiliere pentru elevi și părinți, activități educative nonformale de 
desegregare pentru elevi, cursuri de formare pentru cadrele didactice(Cursul de 
formare ”Outdoor Education”- 51 profesori formați) și de educație parentală pentru 
părinții din grupul țintă. A început, de asemenea, derularea cursurilor de formare a 
profesorilor și părinților elevilor din grupul țintă de la școlile pilot din jud. Galați. Elevii din 
grupul țintă primesc, în cadrul proiectului, pachete lunare cu alimente.  
În perioada 17-21 februarie 2023, 150 elevi din grupul țintă și 15 profesori din 
echipele locale din cele 4 școli pilot din jud. Vaslui participă la o tabără de 
incluziune școlară la Slănic Moldova, în cadrul Activității 8.4.Tabere finale, 
activitate prevăzută în graficul de activități al proiectului.  
Programul taberei a cuprins ateliere de lucru nonformale, interactive și atractive, care 
au vizat diminuarea segregării în rândul elevilor, combaterea violenței și a discriminării 
în mediul școlar, îmbunătățirea competențelor de comunicare și a interrelaționării elev-



 

 

profesor, profesor-elev, creșterea interesului elevilor pentru lectură(”Biblioteca vie”, 
Facilitare grafica cu tema ”Spune NU violenței!”, Teatru forum cu tema ”O lume 
fără discriminare”).  
De asemenea, elevii și profesorii se bucură și de un program recreativ, potrivit acestor 
zile de vacanță.  
Tabăra se va încheia cu prezentarea publică a lucrărilor  și pieselor de teatru create de 
de echipele de elevi și profesori și, dacă vremea o va permite, cu un frumos foc de 
tabără. 
În perioada 21-25.02.2023, urmează să participe la aceeași activitate și 130 elevi 
din grupul țintă și 13 profesori din echipele locale din școlile pilot din jud. Galați. 
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