
campanie de conștientizare

a rolului educației în comunitate 

TLeducația în comunitate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



• PROFESORI

• ELEVI

9 Ateliere de TLeducație comunitară

• COMUNITATE



• Tulcea, 31 Mai 2019

• Topolog, 4 Octombrie 2019

• Babadag, 29 Noiembrie 2019

RUNDA 1

Costurile abandonului școlar.
Motive pentru a te reîntoarce la școală



• Topolog, 16 Octombrie 2020

• Babadag, 6 Noiembrie 2020

• Tulcea, 6 Decembrie 2020

RUNDA 2

Colaborare pentru învățare



• Topolog, 19 Martie 2021

• Babadag, 26 Martie 2021

• Tulcea, 4 Iunie 2021

RUNDA 3

Alegeri pentru viață



Studiu sociologic „Ce le place copiilor la școală?”



Atelierul de idei 
„Cum putem face școala mai atractivă?”



Programul excursiei a cuprins vizitarea obiectivelor turistice: 

Castelul Peleş din Sinaia, 

Cetatea Râşnov, 

Compexul de agrement “DinoParc” Râşnov, 

Grădina Zoologică, 

centrul vechi al oraşului Braşov.

Activități motivaționale – excursii de 3 zile 



Activități motivaționale – excursii de 3 zile 



Pachete motivaționale  

• 372 elevi beneficiari de pachete motivaționale conținând: 
ghiozdan, atlas geografic, dicționare de limba engleză și 
limba franceză, dicționar de sinonime, minge,                                    
trusă geometrică, carioci, kit pictură;



Pachete motivaționale  



TLcolinde

• 165 de copii au colindat...                            
de la distanță

• TL-CED TULCEA

• TL-CED TOPOLOG

• TL-CED BABADAG



TLsărbătoarea 
Primăverii

• 100 de copii...                                                
conectați la Primăvară                                          

• TL-CED TULCEA

• TL-CED BABADAG

• TL-CED TOPOLOG



Pagina de Facebook „Creștem prin educație”

medie de 30-35 de postări

(cel puțin câte una pe zi, inclusiv în weekenduri), 

ajungând la o medie de 50 de postări lunar 

în perioadele de promovare a emisiunilor 

cu conținut educaționale realizate 

pentru TL-Viziunea Elevilor



Pagina de Facebook „Creștem prin educație”

a crescut cu peste 2000 de followers (de la 2500 la 4550)

reach-ul mediu zilnic a crescut constant, având o medie de 1k - 2k zilnic



Pagina de Facebook „Creștem prin educație”

înscrisă în 24 de grupuri cu preocupări în domeniul educației



Echipa de campanie

• Mai experimentați...



Echipa de campanie

• Mai tineri...



Echipa de campanie

• Dar, la fel de neliniștiți...



formă de manifestare

a viziunii și misiunii proiectului
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