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Experiențe anterioare în parteneriat cu ISJ Tulcea

Creștem în comunitate

Proiect de prevenire a abandonului școlar.

Instrumente:
• Întâlniri inspiraționale cu potențiale modele de viață
• Mentorat
• Angrenarea în proiect a întregii comunități
• Provocarea la exprimarea creativității
• Experiențe internaționale (Cristian Presură-Olanda, Chris Williams-UK)



Experiențe anterioare în parteneriat cu ISJ Tulcea

Comoara din Deltă – volum colectiv

Proiect de colaborare și exprimare a creativității.

Instrumente:
• Colaborarea cu un scriitor confirmat (potențial model 

profesional)
• Apel la sentimentul de mândrie locală (cercetare, culegere de 

povești)
• Creativitate, colaborare



Experiențe anterioare în Delta Dunării

Manual de mândrie locală

Componenta educațională a unui proiect de dezvoltare
comunitară.

Primul “ghid de mândrie locală” – prezintă elevilor, 
interdisciplinar, următoarele:
• Comunitățile Deltei
• Biodiversitate
• Ocupații specifice Deltei
• Factori diferențiatori



Experiențe anterioare în Delta Dunării

Muzeul campionilor + competiții de vâslit



Provocări

• Tinerii pleacă din Deltă pentru a face școală în zona urbană, unde calitatea 
educației este mai bună, și apoi nu se mai întorc acasă

• Nu sunt suficienți profesori

• Accesul este dificil și descurajează schimburile de experiență

• Copiii nu văd destule exemple pozitive, persoane născute în Deltă care să fi 
reușit în viață rămânând (sau revenind) în Deltă 

• Copiii nu identifică prea multe opțiuni profesionale



Soluții

• Consolidarea “mândriei locale”, ca motivație pentru revenirea acasă

• Ideea de “tradiție” ca resursă (nu ca simplă moștenire) 

• Abordări integrate (educație multidisciplinară)

• Educație nonformală, cu accent pe accesul direct la natură

• Opțiuni creative pentru atragerea de resurse umane din afara Deltei

• Dezvoltarea unui curriculum local – specific Deltei

• Angrenarea comunității – parteneriate!

• Conectarea la comunitatea educațională internațională

• Idei noi de orientare profesională – puse în lumină pentru copii: 
• cercetare pentru protecția mediului, ecoturism + profesii suport, sporturi pe 

apă, materiale de construcții unice, dezvoltare de infrastructură verde



Direcții de urmat (potențiale proiecte)

• Cluburi pentru copii – educație de tip “cercetășie”, nonformală, 
holistică, legată de natură și de specific local 

• Recuperarea unor tradiții (“Delta = locul de naștere al campionilor 
sporturilor cu vâsle”) – cluburi de învățat sporturi nautice + 
construit canotci

• Învățarea de limbi străine, de ghid turistic, trai în natură (biologie, 
psihologie), scriere creativă – prin traineri pe perioade scurte 
(eventual tabere de vară)

• Pregătirea de pachete educaționale multidisciplinare. Teme: 
• meserii din Deltă, eco- (turism, transport, infrastructură, cercetare pentru 

mediu, piscicultură, agricultură), antropologie (Antipa), tradițiile sunt 
resurse economice, construcție de bărci

• Parteneriate cu școli din Europa (pe model eTwinning)




