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Comunicat de presă – Difuzare imediată

Programe inovatoare și ore de educație nonformală

pentru elevii din Făcăeni și Fetești, jud. Ialomița

361 de elevi din învățământul preuniversitar din localitățile Făcăeni și Fetești, 

jud. Ialomița, vor învăța prin metode inovatoare tot anul 2023. În premieră în 

învățământul românesc, copiii vor avea ore de știință aplicată, bune maniere, teatru 

sau dezvoltare personală într-un mod nonformal. Marea majoritatea a activităților se 

vor desfășura afară, în spații special amenajate. Profesorii care vor susține orele de 

educație nonformală vor fi formați în acest sens.

Modernizarea și diversificarea metodelor de predare în sensul celor de mai sus 

sunt posibile datorită finanțării europene nerambursabile.

Școala Gimnazială Făcăeni, în calitate de beneficiar, alături de Școala Gimnazială

„Radu Vodă” Fetești și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, în calitate de parteneri,

lansează  miercuri,  18  ianuarie  2023,  ora  11.00,  la  Căminul  Cultural  din  comuna

Făcăeni (Făcăeni, jud. ialomița) proiectul „ÎN NATURĂ - Educație nonformală în sistem

outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești, jud. Ialomița, cod 153753” cofinanțat din FSE

prin  POCU  2014-2020.  La  conferința  de  deshidere  a  proiectului  sunt  invitați:

reprezentanții celor 3 unități de învățământ, oficialități locale, elevi și părinți, cadre

didactice, presa.

Proiectul se implementează în perioada 24 noiembrie 2022-31 decembrie 2023 în

beneficiul  a  321  DE  ELEVI  CU  DOMICILIUL  ÎN  JUD.  IALOMIȚA  înscriși  în  învățământul

preuniversitar  obligatoriu  (clasele  0-X)  din  următoarele  unități  de  învățământ:  ȘCOALA

GIMNAZIALĂ FĂCĂENI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU VODĂ” FETEȘTI, LICEUL TEHNOLOGIC

„ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI și 40 DE CADRE DIDACTICE (PERSONAL DIDACTIC ȘI PERSONAL

DE SPRIJIN care lucrează în cadrul unităților de învățământ menționate mai sus.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂCĂENI  |  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU VODĂ” FETEȘTI  |  LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI
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Bugetul  proiectului  este  în  valoare  de  1.730.950,00  lei,  din  care  finanțare

europeană 1.471.307,50 lei, finanțare de la bugetul național 225.023,50 lei și cofinanțarea

eligibilă a partenerilor din proiect 34.619,00 lei.

Proiectul  își  propune  dezvoltarea  unor  programe  și  activități  de  educație

nonformală  în  sistem  outdoor  pentru  321  de  elevi  din  3  unitati  de  învățământ  din

localitățile  Făcăeni  și  Fetești,  jud.  Ialomița  și  formarea  profesională  a  40  de  cadre

didactice  din  cele  3  școli  în  vederea  prevenirii  părăsirii  timpurii  a  școlii  prin  măsuri

integrate.

Grupul țintă va fi implicat în activități precum: participarea la programe inovatoare

de educație nonformală și la activități zilnice de educație nonformală în sistem outdoor, în

cazul GT elevi, participarea la cursuri de formare acreditate de Ministerul Educației, în

cazul GT cadre didactice.

Pentru detalii:

Viorica LAZĂR – Manager de proiect

Tel: 0724 130 737

Email: sc_facaeni@yahoo.com 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂCĂENI  |  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU VODĂ” FETEȘTI  |  LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” FETEȘTI

mailto:sc_facaeni@yahoo.com

