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Începe sezonul excursiilor ACCED! 
 

                                                                                                                                 1 Iulie 2019 

 

În cadrul campaniei ”Creștem prin educație” derulată prin proiectul ACCED, în perioada 15-23 

iulie 2019 se organizează excursii/activități motivaționale pentru elevi, ce au ca scop valorizarea 

copiilor celor care au ales să învețe și să se implice în comunitate pentru a susține dezvoltarea 

acesteia prin educație.   

În vacanța de vară 2019, 240 de elevi din grupuri defavorizate, participanți la Programul de 

Prevenție (cu cele două componente: Școală după Școală și Activități de sprijin pentru tranziția de la 

un ciclu de învățământ la altul) vor beneficia de o excursie de 3 zile (cu 2 nopți de cazare și mese 

calde asigurate) la Bușteni, în județul Prahova, în perioadele: 15-17 iulie 2019, 18-20 iulie 2019 și 

21-23 iulie 2019. 

 Excursiile vor oferi elevilor posibilitatea de a vizita Castelul Peleş din Sinaia, Cetatea Râşnov, 

complexul de agrement “DinoParc” Râşnov, Grădina Zoologică, centrul vechi al oraşului Braşov. 

Condițiile de transport și cazare sunt excelente. În plus, ca bonus, furnizorul va sigura copiilor și 

profesorilor însoțitori pachet de hrană de durata deplasării.  

În vara lui 2020, alți 240 de elevi din grupul țină al proiectului se vor bucura de experiența unei 

excursii de vacanță.  

”Creștem prin educație” și ne bucurăm de vacanță în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea 

ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin 

utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 106346, cofinanțat din Fondul 

Social uropean prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea. 

Informații suplimentare vă poate oferi coordonatorul campaniei la număr de telefon: 

0741128529 sau le puteți afla de pe pagina https://www.facebook.com/Crestemprineducatie. 
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