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„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

Anul 2020 și semestrul al doilea au început 
în forță pentru elevii din grupul țintă al proiectului 
Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în 
județul Dolj.

Astfel, elevii de gimnaziu de la Școala Gim-
nazială „Constantin Argetoianu“ Argetoaia au par-
ticipat la atelierul de Educație juridică. În cadrul 
acestuia, elevii au aflat despre autoritățile care exer-
cită funcții esențiale în stat (Parlament – autoritatea 
care creează legile, Guvernul, Președintele, Justiția 
– autoritatea care asigură respectarea legilor și sanc-
ționarea celor care le încarcă și Curtea Constituțio-
nală), despre Constituția României – legea funda-
mentală a țării, dar și despre drepturile pe care le au, 

Ateliere interesante în Dolj  
la început de 2020
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obligații și despre importanța cărții de identitate. La 
sfârșitul atelierului elevii au primit un chestionar pe 
care l-au completat. 

Liceenii de clasa a IX-a de la Liceul „Traian 
Vuia“ Craiova au descoperit care sunt femeile care au 
influențat istoria omenirii sau care au avut contribu-
ții importante în artă sau știință în cadrul atelierului 
Femei celebre.

Preșcolarii de la Școala Gimnazială Grecești 
s-au distrat și au învățat în cadrul atelierului Gră-
dinița prietrenoasă. Atelierul a avut două compo-
nente – Ce urme ascunde poteca – accentul fiind pus 
pe dezvoltarea motricității și Suntem mici, dar recu-
noaștem semnele grafice – cu accent pe identificarea 
semnelor grafice, recunoașterea sunetelor care le co-
respund și a cuvintelor care încep cu aceste sunete/ 
semne grafice.

Colegii lor mai mari, de la gimnaziu au desco-
perit tainele vorbitului în public în cadrul atelierului 
de Public Speaking.

Elevii de gimnaziu de la Grecești, dar și cei de la 
Școala Gimnazială „Eufrosina Popescu“ Botoșești Paia 
și cei de la Școala Gimnazială Braloștița au descoperit 
ce se întâmplă în interiorul unui vulcan și cum pot stin-
ge un incendiu cu ingredientele din cămară în cadrul 
atelierului Ingeniozitate și inovație prin experimente.

Proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul 
copiilor noștri în județul Dolj POCU/74/6/18/104980  
– Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Uman 2014-2020“ are o du-
rată de implementare de trei ani și se derulează în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

Obiectivul general al proiectului este promovarea ac-
cesului egal la învățământ, pentru reducerea și pre-
venirea părăsirii timpurii a mediului educațional, 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar 
și școlar și reducerea segregării între copii în județul 
Dolj. Din grupul țintă fac parte 1.100 de persoane, 
dintre care 800 de copii de diferite vârste și 30 de pă-
rinți sau tutori, restul fiind cadre didactice și mana-
geri ai unităților de învățământ partenere.

Toate detaliile proiectului sunt pe  
www.sieuinvat.ro.


