
  

 

Fișa proiect 

Nume instituție INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

Rol în proiect Partener 

Titlu proiect Zest4Edu - O nouă perspectivă în educație 

Tip Proiect Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021 

cod proiect PN2022 

Perioada de implementare 16 nov. 2020 – 15 mai 2023 (30 luni) 

Buget 5,464,478.93 lei, iar valoarea gestionată de ISJ este 

1,601,644.56 lei 

Parteneri europeni/ locali – 

membri în consorțiu/ Furnizori 

de formare 

ISJ PRAHOVA -PP 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ-P1 

ASOCIAȚIA GO-AHEAD - P2  

ART FOR CHANGE FOUNDATION – P3 

Scopul proiectului Proiectul promovează incluziunea socială a elevilor cu CES și 

a elevilor care sunt în risc de abandon școlar prin furnizarea de 

activități de dezvoltare personală, de educație non-formală și 

de socializare și prin participarea cadrelor didactice care 

lucrează cu aceștia la trei programe de formare și workshop-uri 

Affirmative Art. 

Unitățile școlare incluse în proiect sunt: 

1. Școala Gimnazială ”Dumitru Almas”, comuna.Negrești 

2. Școala Gimnazială ”Gheorghe Nicolau”, comuna 

Romani 

3. Școala Gimnazială, comuna Piatra Șoimului 

4. Școala Gimnazială ”Episcop Melchisedec Ștefănescu”, 

comuna Gîrcina 

5. Școala Gimazială ”Carmen Sylva”, comuna Horia 

6. Școal Gimnazială ”prof. Gheorghe Dumitreasa”, 

comuna Girov 

7. Școala Gimnazială ”Alexandru Podoleanu, comuna 

Podoleni 

8. Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” ,Piatra-Neamț 

9. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Târgu Neamț 

Obiectiv principal 

 

Obiectivele proiectului vizează creșterea gradului de incluziune 

socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă 

și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice 

de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 

19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 

de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte 

grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) 

contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și 

incluzivă a României. 

Rezultate estimate 

 

Activitățile proiectului ”Zest4Edu - O nouă perspectivă în 

educație” vizează creșterea ratei de tranziție în învățământul 

secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pentru școlile 

sprijinite, îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din 

elevii din grupul țintă principal cu 10%. 

 


