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Invitaţie 
 

Vă invităm să participaţi la Conferinţa finală a proiectului POCU/74/6/18/105645 – „Școala 

Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă” care se va desfăşura la Școala 

Gimnazială Ciocănești, jud. Dâmbovița, în data de 9 mai 2021 (duminică, de Ziua Europei – 71 

ani), începând cu ora 11. 

Obiectivul general al proiectului: prevenirea abandonului timpuriu al școlii pentru 480 de copii 

și elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din județul Dâmbovița (zonele 

Răcari și Ciocănești) prin programe integrate de consiliere, educație remedială și activități nonformale, 

orientate către nevoile specifice ale acestora, programe orientate către 108 de părinți/tutori, precum și 

îmbunatățirea competențelor a 75 de cadre didactice din învațamântul preuniversitar care profesează în 

comunități vulnerabile. 

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de copii și elevi selectați din cadrul Liceului 

Teoretic “Ion Ghica” Răcari și din cadrul Școlii Gimnaziale Ciocănești: 120 de preșcolari și 360 

de școlari (din care: 78 elevi de clasa a X-a, 162 elevi de clasa a VIII-a, 120 elevi de clasa a IV-a), 

108 parinți/tutori și 75 cadre didactice.  

Activitățile principale desfășurate în cadrul proiectului: consiliere și orientare 

educațională, educație de tip remedial, ateliere de educație nonformală, programe de formare 

profesională, acțiuni educaționale în comunitate.  

 Agenda conferinţei este atașată prezentei invitații.     
 

Persoane de contact:  

Cristina Mihaela NICOLESCU – Manager proiect 

Email: cristina@inovitaverde.ro; inovitaverde@gmail.com  
 

Cătălina Aurora HOMEGHIU – Inspector Școlar General 

Email: isjdb@isj-db.ro, c_homeghiu@yahoo.com  
 

 Contăm pe prezenţa dumneavoastră şi vă mulţumim pentru interesul arătat proiectului.  
 

Cu respect, 
 

Cristina Mihaela NICOLESCU 

Manager de proiect 

Cătălina Aurora HOMEGHIU 

 Inspector Școlar General 
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Agenda conferinţei finale a proiectului 
 

 Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă 

POCU/74/6/18/105645, implementat în perioada 2018 – 2021 

 

Data desfăşurării: 9 mai 2021 (duminică, de Ziua Europei – 71 ani), ora 11.00  

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Ciocănești, comuna Ciocănești, județul Dâmbovița 
 

Ora Prezentări Responsabili 

10:45 Înregistrarea participanţilor 

11:00 Cuvânt de deschidere și prezentarea invitaţilor   

Moderator: 
 

Cristina NICOLESCU 

Manager proiect - 

Asociația Inovitaverde 

 (Lider parteneriat) 

11:05 Amintiri din copilărie în Școala Bucuriei sau răspunsuri în direct ale 

unor copii din Ciocănești și Răcari la întrebarea Ce a însemnat pentru 

tine proiectul Școala Bucuriei?  

11:20 Școala Bucuriei – proiect european implementat în două comunități din 

județul Dâmbovița, Ciocănești și Răcari. Activități, rezultate, impact, 

resurse asigurate, durabilitate.  

11:40 Cuvânt din partea reprezentanților instituțiilor publice locale 

11:50 Activitățile remediale cu elevii școlilor țintă, activitate esențială pentru 

prevenirea și reducerea abandonului școlar – oportunități, 

provocări, rezultate, impact, lecții învățate. 

Cătălina HOMEGHIU 

Inspector Școlar General –  

ISJ Dâmbovița (Partener 1) 

12:05 Consilierea și orientarea educațională a elevilor și a părinților din 

comunitățile țintă – oportunități, provocări, rezultate, gânduri de 

viitor. 

Cristina MARIN 

Coordonator proiect P4 –  

CJRAE Dâmbovița (Partener 4) 

12:20 Impactul programelor de formare adresate cadrelor didactice din 

comunitățile cu risc de abandon școlar – studiu de caz Răcari și 

Ciocănești, valorizare de bune practici.    

Diana DIACONU 

Coordonator proiect P2 –  

CCD Dâmbovița (Partener 2) 

12:35 Educația nonformală și învățarea prin descoperire – repere cu sens și 

orizont pentru dezvoltarea personală a copiilor noștri.  

Pactul Pro-Educație – demers inovator pentru formarea unor cetățeni 

autonomi în gândire-decizie-acțiune, capabili să muncească, să 

trăiască, să obțină mulțumire și bucurie din ce împlinesc, să contribuie 

la dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

 

 

Cristina NICOLESCU 

Asociația Inovitaverde  

 

12:50 

 

Întrebări și răspunsuri 

Cuvânt de încheiere. Invitație la asigurarea durabilității proiectului. 
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