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Comunicat de presă 

Conferința de lansare a Proiectului 
ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație 

 

Joi, 11 februarie 2021, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Zest4Edu –O nouă 

perspectivă în educație”, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.  

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț,  

Asociația “GO AHEAD” București și Fundația ”Art for Change” din Norvegia, implementează proiectul 

„Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație” pe o durată de 30 de luni,  

 

În cadrul Conferinței au fost oferite informații cu privire la inițiativa proiectului, premisele de la care s-a 

pornit în acest demers, obiectivele propuse în proiect și stadiul activităților derulate până în prezent. Au 

luat cuvântul: 

➢ Prof. Ilona Cornelia RIZEA, Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Prahova 
➢ Prof. Claudia ILIESCU, Inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean 

Prahova – Manager Proiect ISJ Prahova   

➢ Prof. Elena-Genoveva IRIMIA, Inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț – Coordonator activități P1 

➢ Alexandra BĂLȘEANU, Președinte Asociația GO-AHEAD 
➢ Eirik Jarl TRONDSEN, Președinte Art for Change Foundation, Norvegia 
➢ Prof. Aurel GRAUR – Inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Expert 

comunicare și promovare PP 
 

Evenimentul a fost găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Prahova în sala de conferințe a instituției 

și simultan pe platforma ZOOM, fiind de asemenea transmis LIVE pe canalul de Youtube al proiectului: 

Canal Zest4EDU. 

Alături de reprezentanții celor patru parteneri au participat în sală și online, prin platforma Zoom, 

directori ai celor 19 școli pilot implicate din cele două județe, inspectori școlari, directori, profesori și 

părinți, reprezentanți ai autorităților locale, mass media. 

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile 

Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este 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.  

Date de contact: 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

Persoană de contact: 

Claudia Iliescu, Manager de proiect  

 

Telefon: 0244.577699 

Email: zest4edu.ro@gmail.com  

http://www.eeagrants.ro/
http://www.frds.ro/
https://www.youtube.com/channel/UC2uCC92Zego-mM6m506QIxA
mailto:zest4edu.ro@gmail.com

