
 
ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație – cod PN2022 

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021 

 

www.eeagrants.ro                                                                                                   www.frds.ro  
”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” 

                                                                                                                 10.02.2021 

Comunicat de presă 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 
cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  
„Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 
2014-2021.  

 
Joi, 11 februarie 2021, începând cu ora 10.00, va avea loc Conferința de lansare a proiectului, 
unde sunt invitați să participe, alături de reprezentanții celor patru parteneri, directorii celor 19 
școli pilot din cele două județe, inspectori școlari, directori, profesori și părinți, reprezentanți ai 
autorităților locale, mass media. 
 
Evenimentul va fi găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și se va desfășura în sala 
de conferințe a instituției și simultan pe platforma ZOOM, fiind transmis LIVE pe canalul de 
Youtube al proiectului: Canal Zest4EDU. 

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.  

Obiectivele specifice ale proiectului:  

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției 
în sistemul educațional prin îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă 
principal cu 10% și creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% 
la finalul proiectului, față de situația inițială colectată la începutul proiectului, în 19 școli din județele 
Neamț și Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotări, activități și suport material 
pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activități pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, 
educație parentală cu 200 de părinți desfășurate pe o durată de 2 ani școlari.  

OS2: Creșterea numărului de cadre didactice/personal din educație din școlile țintă instruite cu minim 
200 și certificate cu minim 160 în ceea ce privește lucrul cu elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii și 
cu CES prin intermediul programelor de formare purtătoare de credite profesionale transferabile 
(Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, Strategii de prevenire și combatere a 
fenomenului Bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES),  
workshopurilor de tip “Affirmative Art” și activităților de transfer de bune practici cu partenerul din 
Norvegia, pe o perioadă de 2 ani școlari.  

OS3: Extinderea vizibilității abordării introduse de Zest4edu și a activităților bilaterale româno-
norvegiene, de la nivelul județelor PH și NT cel puțin la nivelul  regiunilor Sud-Muntenia și Nord-Est prin 
evenimente și schimburi de bune practici (1 conferință națională, 6 campanii de informare și 
conștientizare pe teme legate de dezvoltarea personală, 19 workshopuri de promovare a conceptului  
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de Affirmative Art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanți din România și 2 din Norvegia, 19 
entități care aplică cunoștințele dobândite în proiect) și 1 studiu de impact al măsurilor aplicate în 
proiect, până la finalul proiectului.  

 

Date de contact: 
Inspectoratul Școlar Județean Prahova 
 
Persoană de contact: 
Claudia Iliescu 
Manager de proiect  
 
Telefon: 0244.577699 
Email: zest4edu.ro@gmail.com  
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