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Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

   

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Joi, 13.05.2021, s-a desfășurat evenimentul de lansare a proiectului Incluziune prin toleranță, joc si artă!, 

cod 2019-EY-PICR-0001, finanțat în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul 

Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021. 

Evenimenul de lansare s-a desfășurat în sala de ședințe a Inspectoratul Școlar Județean Neamț. La 

activitate au participat echipa de management a proiectului și echipele de implementare din unitățile școlare 

partenere. 

Proiectul Incluziune prin toleranță, joc si artă! este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu următoarele unități școlare: 

1. Școala Gimnazială sat Izvoare, comuna Bahna 

2. Școala Gimnazială Prof. Gheorghe Săndulescu sat Dragomirești 

3. Școala Gimnazială Ion Creangă, oraș Târgu Neamț 

4. Școala Gimnazială Costache Negri, municipiul Roman – structură a Liceului Teologic Romano-Catolic 

Sfântul Francisc de Assisi  

5. Școala Primară, sat Muncelu de Jos - structură a Școlii Profesionale, comuna Valea Ursului. 

Proiectul  își propune dezvoltarea conceptului de incluziune școlară prin stimularea participării la educaţie 

a copiilor romi, cu sprijinul părinților și al profesorilor 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului.  

De asemenea, s-au prezentat principalele activități care se vor desfășura cu elevii, părinții și cadrele 

didactice și structura grupurilor țintă a beneficiarilor. 

 

Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune: 

 1. Îmbunătățirea educației elevului, care să conducă la reușita școlară și pregătirea sa pentru viață. 

 2. Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare, prin asigurarea accesului la activitati de formare, pentru 

imbunatatirea competentelor profesionale si personale  ale profesorilor, pe teme care promovează incluziunea 

școlară. 

 3. realizarea unei rețele de școli, prin care acestea se ajută reciproc, dezvoltându-se în domeniul incluziunii 

școlare. 

 4. Dezvoltarea unui set de instrumente – discipline opționale și materiale didactice –  resurse educaționale 

deschise. 

 5. Soluţii adoptate la nivelul unităților școlare prin îmbunătățirea percepţiei asupra şcolii și sporirea încrederii în 

şcoală, prin consolidarea relaţiei familie-şcoală, prin educaţia multiculturală şi antidiscriminare, prin promovarea 

de  modele sociale dezirabile, strategii de viaţă de urmat prin activități comune elevi romi și neromi, părinți romi 

și neromi.  

6.  Implicarea efectivă a părinților romi în desfășurarea activităților. 

 

 


