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1. articol de pe Curierul National
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania, la Turda, judetul Cluj
Prima Scoala Mobila din Romania, la Turda, judetul ClujMunicipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational
unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra
importanteieducatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila
".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului
egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii
pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor,
dezvoltarea unor mecanisme locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in
Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o
modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentrumentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer
conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune
deexterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara
suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cucurent direct la priza externa etc" , declara
Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda -
Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale UniuniiEuropene doar de Malta si
Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul
in care media Uniunii Europene, in 2018, era de10,6%.

2. articol de pe ziarelive.ro
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania, la Turda, judetul Cluj
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A...

3. articol de pe romania.shafaqna.com
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Experiment inedit n sistemul de nvatam nt rom nesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Rom nia, un atelier
de scoala mobila .

4. Postare pe profil Facebook la Vocea Olteniei
  
Postare pe profil Facebook la: Vocea Olteniei
Scoala Mobila componenta in CEPS Turda - proiect cofinantat Fondul Social European prin Programul Operational
Capital Uman 2014 - 2020 Vocea Olteniei shared a link. 
https://www.vocea-olteniei.ro/2019/09/26/prima-scoala-mobila-din-romania/ Prima Scoala Mobila din Romania  Vocea
Olteniei vocea-olteniei.ro
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26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" o inovatie in Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei. Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

6. articol de pe portal-ro.com
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Cum arata prima Scoala mobila din Romania

7. articol de pe Wall-Street
26 septembrie 2019
FOTO: Pe strazile Turda se plimba prima scoala mobila
Un microbuz de mari dimensiuni, dotat cu bancute, laptopuri si imprimanta se plimba pe strazile din Turda, in incercarea
autoritatilor de a duce educatia mai aproape de cei care nu pot ajunge la scoala. In interiorul scolii mobile se vor derula
printre altele programe after-school pentru elevi din ciclul primar si meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial.Municipiul
Turda (judetul Cluj) a lansat cu bani si de la Uniunea Europeana un proiect educational unic in Romania, cu scopul de a
combate fenomenul abandonului scolar, cat si creasca nivelul de contientizare al cetateni asupra importantei educatiei.
Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila . Implementarea
acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant,
prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip A doua sansa , gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip scoala mobila - o inovatie in Romania.  Acest atelier mobil
functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de
mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge
fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora", a declarat declarat Cristian Octavian Matei, primarul
municipiului Turda. Citeste si: Firea, surclasata si de primarul Turda: Autobuze electrice, pe bani UE Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer
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conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune
de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara
suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa. Scoala
Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul in
valoare totala de 6,2 milioane de lei este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital
Uman 2014 - 2020.  Citeste si: VIDEO: Acesta este cel mai mare nod rutier din Romania Proiectul se adreseaza unui
grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din
grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit
invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda. In 2018,
Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest clasament
negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania. Totodata, pana in
anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media Uniunii
Europene, in 2018, era de 10,6%. Te-ar putea interesa si:

8. articol de pe secundatv.ro
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania: Microbuz dotat cu bancute si masa de lucru
Municipiul Turda, din judetul Cluj, a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei.     Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva.Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora.Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat deEurostatin randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si
Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul
in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

9. articol de pe Realitatea
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei.Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
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de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in
Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda. Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer
conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune
de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara
suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa.Scoala
Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 6 Educatie
si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului egal al
invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6,172 milioane lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

10. Postare pe profil Facebook la Wall-Street.ro
  
Postare pe profil Facebook la: Wall-Street.ro
Un microbuz de mari dimensiuni, dotat cu bancute, laptopuri si imprimanta se plimba pe strazile din Turda, in incercarea
autoritatilor de a duce educatia mai aproape de cei care nu pot ajunge la... FOTO: Pe strazile Turda se "plimba" prima
scoala mobila wall-street.ro Un proiect inedit -->> https://bit.ly/2nomBM8

11. articol de pe ziarelive.ro
26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A...

12. articol de pe ziuanews.ro
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila".  Citeste mai departe...

13. articol de pe infoziare.ro
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila".

14. articol de pe promptmedia.ro
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26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania
Prima Scoala Mobila din Romania151817 - 26092019 - Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational
unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni
asupraimportantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala
mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea
accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar,
meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor,
dezvoltarea unor mecanisme locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in
Romania.Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o
modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentrumentorat sau consiliere, birou de lucru cu doua laptop-uri, imprimanta A3, aer
conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaunede
exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara
suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentarecu curent direct la priza externa etc", declara
Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din 60 de copii de
varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din
ciclulprimar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de
parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel
ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in
randul tarilor membre ale UniuniiEuropene doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a
propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era
de10,6%.

15. Postare pe profil Facebook la PROMPT MEDIA
  
Postare pe profil Facebook la: PROMPT MEDIA
... fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui
proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". [ 328 more words
]https://www.promptmedia.ro/2019/09/prima-scoala-mobila-din-romania/ 151817  26092019  Municipiul Turda (judetul
Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii
constientizeze pe c  https://www.promptmedia.ro/2019/09/prima-scoala-mobila-din-romania/ Prima Scoala Mobila din
Romania promptmedia.ro...

16. articol de pe thetrends.ro
26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
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Turda.  Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat deEurostatin randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si
Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul
in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

17. Postare pe profil Facebook la TheTrends.ro
  
Postare pe profil Facebook la: TheTrends.ro
... educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania. [ 345 more words
]https://www.thetrends.ro/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/ Municipiul Turda
(judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat
si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educa 
https://www.thetrends.ro/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/ Proiect unic in
educatie, pornit din Turda: Prima Scoala Mobila din Romania thetrends.ro...

18. articol de pe reporter24.info
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania. Dotari de ultima generatie
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila". Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa
combata fenomenul abandonului scolar si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei.Parte a acestui
proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila".Implementarea acestui proiect are
scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea
de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial,
program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de
sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil"
functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de
mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge
fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri,
imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala
pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de
iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la
priza externa.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din
Turda. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6,172 milioane lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda. realitatea.net

19. articol de pe viitorulilfovean.ro
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26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania
Prima Scoala Mobila din RomaniaMunicipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit
atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importanteieducatiei. Parte
a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila".Implementarea acestui
proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin
organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania.Acest "atelier mobil"
functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de
mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge
fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru
pentrumentorat sau consiliere, birou de lucru cu doua laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led
in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaunede exterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentarecu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei,
primarul municipiului Turda.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din 60 de copii de varsta anteprescolara de
2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial
de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor
in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar
timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale
UniuniiEuropene doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul
scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de10,6%.

20. Postare pe profil Facebook la VIITORUL ILFOVEAN
  
Postare pe profil Facebook la: VIITORUL ILFOVEAN
... "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului
educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania. [ 260 more words
]https://www.viitorulilfovean.ro/prima-scoala-mobila-din-romania/ Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect
educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importantei educa  https://www.viitorulilfovean.ro/prima-scoala-mobila-din-romania/ Prima Scoala
Mobila din Romania viitorulilfovean.ro...

21. articol de pe pescurt.ro
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila". Citeste mai departe...

22. articol de pe Cronica Romana
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania, la Turda
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
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frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.    Proiectul
se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

23. Postare pe profil Facebook la Cutiuta Fermecata
  
Postare pe profil Facebook la: Cutiuta Fermecata
Prima scoala mobila din Romaniacutiutafermecata.ro/Prima-scoala-mobila-din-Rom-acirc-nia ": "Municipiul Turda
(judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar si sa
ii constientizeze pe cetateni asupra importantei e 
https://www.cutiutafermecata.ro/Prima-scoala-mobila-din-Rom-acirc-nia Prima scoala mobila din Romania |
cutiutafermecata.ro

24. articol de pe radiodeea.ro
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania - foto - Radio DEEA
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" o inovatie in Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda. Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei. Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
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scolii din Turda. In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%. Share this: Click to share on Twitter (Opens in new
window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Related

25. articol de pe eveste.ro
26 septembrie 2019
Comunicat de presa  Prima Scoala Mobila din Romania
Comunicat de presa - Prima Scoala Mobila din RomaniaProiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala
Mobila din Romania:Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa
combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importanteieducatiei. Parte a
acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila".Implementarea acestui
proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin
organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania.Acest "atelier mobil"
functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de
mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge
fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru
pentrumentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in
exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune deexterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cucurent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei,
primarul municipiului Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie
in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul OperationalCapital Uman 2014
- 2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si
promovarea acesului egal al invatamantului prescolar, primar sisecundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare
formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de
6.172.973,41 lei.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si
200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial de la 4
scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc
de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu,
de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale UniuniiEuropene
doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la
11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de10,6%.http://www.ReplicaVedetelorEvents.roE-Mail:
cristina@replicavedetelor.ro

26. articol de pe ziarelive.ro
26 septembrie 2019
FOTO: Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda. Scopul principal: reducerea abandonului scolar in
aceasta zona
Un microbuz de mari dimensiuni, dotat cu bancute, laptopuri si imprimanta se plimba pe strazile din Turda, in incercarea
autoritatilor de a duce educatia mai aproape de cei care nu pot ajunge la scoala. In interiorul scolii mobile se vor derula
printre...

27. Postare pe profil Facebook la eVeste
  
Postare pe profil Facebook la: eVeste
Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania:Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un
proiect eVeste shared a link.  http://eveste.ro/2019/09/26/comunicat-de-presa-prima-scoala-mobila-din-romania/
Comunicat de presa - Prima Scoala Mobila din Romania eveste.ro

http://eveste.ro
http://eveste.ro/2019/09/26/comunicat-de-presa-prima-scoala-mobila-din-romania/
http://www.ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-prima-scoala-mobila-din-romania-cutreiera-strazile-din-turda-scopul-principal-reducerea-abandonului-scolar-in-aceasta-zona.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/foto-prima-scoala-mobila-din-romania-cutreiera-strazile-din-turda-scopul-principal-reducerea-abandonului-scolar-in-aceasta-zona.html
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3224836957557065&id=439726332734822
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3224836957557065&id=439726332734822


28. articol de pe theworldnews.net
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania

29. Post de pe bazarnews.wordpress.com
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania
Proiect unic in educatie, pornit din Turda:Prima Scoala Mobila din Romania Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un
proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de
Continua sa citesti Prima Scoala Mobila dinRomania   guests-posts

30. articol de pe portal-ro.com
26 septembrie 2019
FOTO Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda Scopul principal reducerea abandonului scolar in
aceasta zona
FOTO Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda Scopul principal reducerea abandonului scolar in
aceasta zona

31. articol de pe Libertatea pentru femei
26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie: Prima scoala mobila din Romania
Prima scoala mobila din Romania este un proiect educational unic la noi menit atat sa combata fenomenul abandonului
scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Prima scoala mobila din Romania a inceput
sa functioneze de curand in Turda (judetul Cluj).   Prima scoala mobila din Romania are un concept care se bazeaza
pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul
scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv
catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa",
gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si
actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania. Cum arata prima scoala mobila din Romania"Acest "atelier
mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz
de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a
ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora.Microbuzul este dotat cu bancute si masa de
lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV
led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei,
primarul municipiului Turda.Prima scoala mobila din Romania pentru reducerea abandonului scolar Scoala Mobila
este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa prioritara 6 Educatie
si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului egal al
invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.60 de copii
vor beneficia de prima scoala mobila din RomaniaProiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de
varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din
ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de
parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.De ce este nevoie de prima scoala mobila
din RomaniaIn 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.  Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti are un
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nou Centru de Transplant de Celule Stem Cum il faci sa-i placa scoala. Sfatul psihologuluiSIMONA GHERGHE: "Imi
doresc sa nu-mi mai fac atatea griji"Sursa foto: 123rf.com

32. articol de pe ziarulnational.md
26 septembrie 2019
FOTO // Proiect UNIC in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala MOBILA din Romania
FOTO // Proiect UNIC in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala MOBILA din RomaniaMunicipiul Turda (judetul Cluj) a
lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii
constientizeze pe cetateni asupra importanteieducatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe
ideea unui "atelier de scoala mobila"."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de
atractie in comunitatile vizate. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii carenu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TVled interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentarde iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent,
optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc.", declara Cristian Octavian Matei, primarul
municipiuluiTurda.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si
200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial de la 4
scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc
de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu,
de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale UE doar deMalta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, Romania si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contextul
in care media UE, in 2018, era de 10,6%.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate,
egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul
OperationalCapital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea
abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal al invatamantului prescolar, primar sisecundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea
totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.

33. Postare pe profil Facebook la Ziarul National
  
Postare pe profil Facebook la: Ziarul National
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si ... Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit ata... 
https://www.ziarulnational.md/foto-proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/ FOTO //
Proiect UNIC in educatie, pornit din Turda: Prima Scoala MOBILA din Romania ziarulnational.md

34. articol de pe romaniamama.ro
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania
In municipiul Turda, judetul Cluj, a fost lansat un proiect educational unic in Romania care are scopul de a combate
fenomenul abandonului scolar si constientizarea de catre cetateni a importantei educatiei. Din proiect face parte
conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila , potrivit realitatea.net. Mai exact, scopul proiectului
este de a reduce si preveni abandonul scolar, de a promova accesul egal la invatamant prin organizarea programelor
after-school (chiar si catering) in randul elevilor din ciclul primar, prin oferirea de meditatii elevilor din ciclul gimnazial,
prin programul integrat A doua sansa , gradinite estivale, consilierea parintilor si, nu in ultimul rand, dezvoltarea unor
mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip scoala mobila - o inovatie in Romania .
Microbuzul in care se afla prima scoala mobila din Romania este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat si
consiliere, birou de lucru cu doua laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru
rularea documentarelor, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, un mini frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa. Scoala mobila face parte din proiectul CEPS Turda -
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Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda care este cofinantat din fonduri europene. Initiativa se adreseaza unui
grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara, 200 de copii de varsta prescolara ce provin din grupuri
vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial din 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul
obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai celor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda. Daca ti-a placut acest articol,
distribuie-l si urmareste-ne pe Facebook pentru a afla mai multe noutati. Da Like paginii noastre printr-un click aici
!Sursa foto:
://www.wall-street.ro/articol/Social/245036/prima-scoala-mobila-din-romania-cutreiera-strazile-din-turda-scopul-principal-
reducerea-abandonului-scolar-in-aceasta-zona.html#gref

35. articol de pe radiocluj.ro
26 septembrie 2019
"Scoala mobila" la Turda
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima Scoala Mobila din Romania.Atelierul de scoala mobila" a fost lansat in
cadrul unui proiect educational, menit sa combata fenomenul abandonului scolar si sa contribuie la constientizarea
importantei educatiei.Atelierul mobil functioneaza deja la Turda, cu ajutorul unui microbuz de mari dimensiuni, dotat cu
bancute si masa de lucru, doua laptop-uri, ecran TV, imprimanta si aer conditionat. Proiectul, invaloare de peste 6
milioane de lei, e finantat cu ajutorul banilor europeni.In 2018, Romania a inregistrat un nivel al abandonului scolar
timpuriu de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ, realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii
Europene, doarde Malta si Spania.Pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la
11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, anul trecut, era de 10,6%.

36. articol de pe romaniapozitiva.ro
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania
Proiect unic in educatie, pornit din TurdaPrima Scoala Mobila din RomaniaMunicipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un
proiect educational unic inRomania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa iiconstientizeze pe
cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiecteste si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de 
scoala mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonulscolar, precum si
promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea deprograme after-school (inclusiv catering) pentru elevi din
ciclul primar, meditatii pentruelevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite
estivale,consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesuluieducational si actiuni de tip "
scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct
deatractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera oprezenta vizibila si atractiva.
Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de aajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii
acestora. Microbuzul estedotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu
2laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentrurularea de documentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator deapa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior,scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare
cucurent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiuluiTurda.Scoala Mobila este o
componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate siprietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din
Fondul Social European prinREPLICA VEDETELOR EVENTSE-mail: contact@replicavedetelor.roTelefon:
0721.659.514Website: www.replicavedetelorevents.roProgramul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa prioritara 6
Educatie sicompetente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovareaacesului egal al
invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv laparcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie siformare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varstaanteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara
care provin din grupurivulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tinericare nu
au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor inrisc de parasire timpurie a scolii din
Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu,de 16,4%, fiind devansata in
acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilormembre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania.
Totodata, pana in anul 2020, taranoastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in
caremedia Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.
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37. articol de pe stiri.ezz.ro
26 septembrie 2019
Cum arata prima Scoala mobila din Romania
Prima scoala mobila din Romania Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima 
Scoala Mobila din Romania, un "atelier de scoala mobila".     Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect
educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar si sa ii constientizeze pe cetateni
asupra importantei educatiei.Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala
mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea
accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar,
meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor,
dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in
Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o
modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora", declara Cristian
Octavian Matei, primarul municipiului Turda.  Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa.    Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS
Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare".
Valoarea totala a proiectului este de 6,172 milioane lei.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de
varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din
ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de
parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.    In 2018, Romania a inregistrat un nivel
ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in
randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a
propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de
10,6%.  Fanatik.ro    Fanatik.ro    Stirile PRO TV    Source

38. articol de pe editiadedimineata.ro
26 septembrie 2019
Invatamantul romanesc, in miscare. Prima scoala mobila pentru elevii din tara noastra
Un proiect unic in Romania a fost implementat in Turda, judetul Cluj.Prima Scoala Mobila, un "atelier de scoala mobila
", are ca scop combaterea fenomenului abandonului scolar si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei
educatiei. Proiectul promoveaza accesul egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv
catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa",
gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si
actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania, transmite realitatea.net.Microbuzul este dotat cu bancute si masa
de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV
led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta
format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri
vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit
invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018,
Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%  sursa foto: realitatea.net   sursa
foto: realitatea.net  sursa foto: realitatea.net

39. Postare pe profil Facebook la Editia De Dimineata
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Postare pe profil Facebook la: Editia De Dimineata
Proiect unic in Romania. Prima scoala mobila Un proiect unic in Romania a fost implementat in Turda, judetul Cluj.
Prima Scoala Mobila, un "atelier de scoala mobila", are ca scop combaterea fenomenului abandonului scolar si sa ii
constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Proiectul promoveaza accesul egal ... 
https://editiadedimineata.ro/invatamantul-romanesc-in-miscare-prima-scoala-mobila-pentru-elevii-din-tara-noastra/
Invatamantul romanesc, in miscare. Prima scoala mobila pentru elevii din tara noastra - Editia de Dimineata
editiadedimineata.ro...

40. articol de pe Suceava News
26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda Prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" o inovatie in Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda. Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei. Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda. In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

41. articol de pe bitnews.ro
26 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda Prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se...

42. Postare pe profil Facebook la Suceava News Online
  
Postare pe profil Facebook la: Suceava News Online
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatie Suceava News Online shared a
link.  https://www.svnews.ro/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/189291/ Proiect
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unic in educatie, pornit din Turda Prima Scoala Mobila din Romania | Suceava News Online svnews.ro

43. articol de pe Ce se intampla doctore
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unicLa capitolul abandonului scolar timpuriu, in 2018
Romania a inregistrat un nivel ingrijorator de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in
randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania. Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect
educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de
scoala mobila".Prin implementarea acestui proiect se doreste reducerea si prevenirea abandonului scolar, precum si
promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din
ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale,
consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala
mobila", o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de
atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva.
Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii
acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2
laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu
curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.Proiectul se adreseaza
unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care
provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au
absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda.
Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care
media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

44. Postare pe profil Facebook la We Radio Sfantu Gheorghe
  
Postare pe profil Facebook la: We Radio Sfantu Gheorghe
Scoala mobila in sensul ca sa dus ea acasa la elevi?

45. articol de pe albinaromaneasca.ro
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic   La capitolul abandonului scolar timpuriu, in 2018
Romania a inregistrat un nivel ingrijorator de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in
randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania. Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect
educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de
scoala mobila". Prin implementarea acestui proiect se doreste reducerea si prevenirea abandonului scolar, precum si
promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din
ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale,
consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala
mobila", o inovatie in Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de
atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva.
Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii
acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2
laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu
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curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.Proiectul se adreseaza
unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care
provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au
absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din
Turda.Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul
in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

46. articol de pe infos.ro
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic
In judetul Cluj s-a lansat un proiect educational unic- prima scoala mobila, menita sa combata fenomenul abandonului
scolar. Mai mult

47. articol de pe Ziare.com
26 septembrie 2019
Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania
(FOTO)
Initiativa inedita a Primariei Turda, care vrea sa combata abandonul scolar ducand scoala la elevi! Un microbuz a fost
transformat intr-o mini sala de clasa, fiind dotat cu banci si mese de lucru, laptopuri, dar si alte aparate necesare predarii
unor lectii. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o
modalitate...

48. Twitt de pe Bihoreanul
26 septembrie 2019
Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un...'
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-35-5/nu-mergi-la-scoala-vine-scoala-la-tine-prima-scoala-mobila-din-romani
a-infiintata-intr-un-oras-din-transilvania-foto-151736.html'

49. articol de pe ebihoreanul.ro
26 septembrie 2019
Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania
(FOTO)
Modul sfidator in care sefii de la Judet trateaza Aeroportul nu cred ca tine de indolenta lor uriasa, care i-a facut sa
hiberneze trei ani la Consiliul Judetean. Pare mai degraba o misiune pe carePasztor a dus-o la bun sfarsit, spre
satisfactia stapanilor sai...Oamenii care ne dicteaza vietile prin munca lor de zi cu zi ar trebui sa inteleaga un lucru foarte
simplu si usor de inteles - ca atunci cand iau decizii politice, administrative sau economice, elevor influenta momente
esentiale pentru unii oameni. Ca sa nu credeti ca fac retorica goala, va povestesc o intamplare marunta si uriasa,
deopotriva, petrecuta saptamana trecuta.Contestatia formulata in scris sau facuta verbal si consemnata in incheierea de
sedintase solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile, fara
citarea partilor.Este important de precizat faptul ca formularea contestatiei nu suspenda judecarea cauzei, aceasta
derulandu-se in continuare.In aprecierea igienico-sanitara a surselor de apa, o importanta deosebita trebuie acordata
continutului natural de substante minerale deoarece acestea participa activ in procesele vitale, organismulprimindu-le
din mediul extern, inclusiv prin intermediul apei.Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din
Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania (FOTO)

50. Postare pe profil Facebook la Romania Mama
  
Postare pe profil Facebook la: Romania Mama
https://romaniamama.ro/stiri/prima-scoala-mobila-din-romania_44366.html Un experiment inedit a fost realizat in judetul
Cluj: prima scoala mobila.  https://romaniamama.ro/stiri/prima-scoala-mobila-din-romania_44366.html Prima scoala
mobila din Romania romaniamama.ro
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51. articol de pe monitoruldestiri.ro
26 septembrie 2019
"Scoala mobila" la Turda
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima Scoala Mobila din Romnia."Atelierul de scoala mobila" a fost lansat in
cadrul unui proiect educational, menit sa combata fenomenul abandonului scolar si sa contribuie la constientizarea
importantei educatiei.Atelierul mobil functioneaza deja la Turda, cu ajutorul unui microbuz de mari dimensiuni, dotat cu
bancute si masa de lucru, doua laptop-uri, ecran TV, imprimanta si aer conditionat.Proiectul, in valoare de peste 6
milioane de lei, e

52. articol de pe stiritransilvania24.ro
26 septembrie 2019
Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania
(FOTO)
Initiativa inedita a Primariei Turda, care vrea sa combata abandonul scolar ducand scoala la elevi! Un microbuz a fost
transformat intr-o mini sala de clasa, fiind dotat cu banci si mese de lucru, laptopuri, dar si alte aparate necesare predarii
unor lectii. Vehiculul va fi folosit in proiecte cu prescolari citeste toata stirea
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Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania
(FOTO) Initiativa inedita a Primariei Turda, care vrea sa combata abandonul scolar ducand scoala la elevi! Un microbuz
a fost transformat intr-o mini sala de clasa, fiind dotat cu banci si mese de lucru, laptopuri, dar si alte aparate necesare
predarii unor lectii. Vehiculul va fi folosit ... 
https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-35-5/nu-mergi-la-scoala-vine-scoala-la-tine-prima-scoala-mobila-din-romani
a-infiintata-intr-un-oras-din-transilvania-foto-151736.html Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila
din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania (FOTO) ebihoreanul.ro...

54. articol de pe Inturda.ro
26 septembrie 2019
Wall-street.ro: Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda
Wall-street.ro: Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din TurdaMicrobuzul "scoala mobila" este o inovatie
in Romania, fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele
educationale inovative care se vordesfasura prin intermediul acestui microbuz, dotat si mobilat ca un atelier scolar
mobil, vor contribui la reducerea abandonului scolar timpuriu deoarece prin intermediul lor, scoala va fi maiaproape de
comunitatile defavorizate, modeland intr-un mod prietenos si profesional atitudinea copiilor si a elevilor vis a vis de
scoala, atragand si motivand copiii, elevii si parintii acestora inactivitati educationale."Scoala Mobila" permite realizarea
de activitati educationale multiple atat outdoor cat si indoor, acesta fiind dotat in interior cu 2 spatii de lucru (birouri), 2
laptop-uri, imprimanta, TV, spatiude discutii (bancute si masa), pereti laterali cu planse magnetice, spatii de depozitare,
cafetiera, microunde, minifrigider si dozator de apa. De asemenea, microbuzul beneficiaza de sistemsuplimentar de aer
conditionat/incalzire care asigura o temperatura medie optima atat vara cat si iarna. In exterior, microbuzul este dotat cu
un TV de mari dimensiuni si sistem de sunet, cu omarchiza laterala care asigura protectia de soare, un generator de
curent si cabluri de alimentare direct de la prize, asa incat activitatile outdoor sa poata fi organizate in oricare
dintrecomunitatile defavorizate vizate de proiect.Activitatile de scoala mobila vor fi in principal activitati remediale si
motivationale, implementate de profesori si mentori angajati in cadrul proiectului. Scopul activitatilor este de a
redaincrederea copiilor si a familiilor in reusita sociala personala prin intermediul educatiei. Activitatile educationale
stradale sunt primul pas in procesul de reintegrare scolara a copiilor,contribuind la diminuarea lacunelor educationale si
la cresterea stimei de sine a copiilor care au inregistrat esec scolar repetat.Beneficiarii directi ai actiunilor cu "Scoala
Mobila" sunt 160 de copii anteprescolari si prescolari insotiti de mamele/tutorii lor, care vor participa la ateliere
educative pentru dezvoltareacompetentelor lingvistice, sociale si cognitive, la actiuni de mentorat si consiliere, si 120
elevi de gimanziu aflati in risc educational, implicati in activitati de recuperare scolara si dezvoltarede abilitati sociale prin
mentorat."CEPS Turda - calitate, educatie si prietenie in scolile din Turda" este un proiect in valoare de 6.226.140,18 lei
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(1,4 milioane Euro), finantat din Programul Operational Capital Uman. Obiectivulgeneral al proiectului este reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu in comunitati defavorizate din Turda, prin promovarea educatiei incluzive si
implementarea unui sistem de interventiiintegrate de invatare formala, non formala si informala, aplicate la nivel
anteprescolar, prescolar, primar, secundar si ADS (program integrat de tip "A doua sansa").Proiectul este implementat
de Primaria Municipiului Turda in parteneriat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, alaturi de
urmatorii parteneri asociati: Scoala "Andrei Saguna"Turda, Scoala "Avram Iancu" Turda, Scoala "Horea, Closca si
Crisan" Turda, Scoala "Teodor Murasanu" Turda si Gradinita "Dr. Ioan Ratiu" Turda.De rezultatele proiectului vor
beneficia 60 copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani, care provin din grupuri vulnerabile, 200 copii de varsta prescolara
care provin din grupuri vulnerabile, 140elevi ciclul primar din Scolile Gimnaziale "Andrei Saguna", "Avram Iancu",
"Teodor Murasanu" si "Horea, Closca si Crisan", 340 elevi ciclul gimnazial din unitatile de invatamant enumerate mai
sus, 50tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, si minim 260 Parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire
timpurie a scolii din Turda. Cel putin de 500 persoane defavorizate din Turdavor fi mai bine informate, consultate si
implicate in activitatile proiectului, constientizand importanta educatiei prin activitatile scolii mobile si a celorlalte activitati
derulate in cadrulproiectului.

55. Postare pe profil Facebook la inTurda.ro
  
Postare pe profil Facebook la: inTurda.ro
Wall-street.ro si Realitatea.net, despre Scoala Mobila  #Turda Microbuzul "scoala mobila" este o inovatie in Romania,
fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele educationale
inovative care se vor desfasura prin intermediul acestui microbuz, dotat si mobilat ca un atelier scolar mo... 
https://inturda.ro/2019/09/26/wall-street-ro-prima-scoala-mobila-din-romania-cutreiera-strazile-din-turda/ Wall-street.ro:
Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda | inTurda.ro inturda.ro...

56. articol de pe ziarelive.ro
26 septembrie 2019
Wall-street.ro: Prima scoala mobila din Romania cutreiera strazile din Turda
Microbuzul "scoala mobila" este o inovatie in Romania, fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special
pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele educationale inovative care se vor desfasura prin intermediul

57. articol de pe Infomuntenia
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania  proiect educational lansat in Turda
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
>>> Citeste mai departe!

58. articol de pe transilvania24.ro
26 septembrie 2019
Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine! Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania
(FOTO)
Initiativa inedita a Primariei Turda, care vrea sa combata abandonul scolar ducand scoala la elevi! Un microbuz a fost
transformat intr-o mini sala de clasa, fiind dotat cu banci si mese de lucru, laptopuri, dar si alte aparate necesare predarii
unor lectii. Vehiculul va fi folosit in proiecte cu prescolari si elevi din Citeste Nu mergi la scoala? Vine scoala la tine!
Prima scoala mobila din Romania, infiintata intr-un oras din Transilvania (FOTO) pe Bihoreanul

59. articol de pe voxmedical.ro
26 septembrie 2019
Prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic
In judetul Cluj s-a lansat un proiect educational unic- prima scoala mobila, menita sa combata fenomenul abandonului
scolar. Citeste tot articolul...
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60. articol de pe monitoruldestiri.ro
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romnia
Proiect unic in educatie, pornit din TurdaPrima Scoala Mobila din RomniaMunicipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un
proiect educational unic in Romnia, menit att sa combata fenomenul abandonului scolar, ct si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de
scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si
promovarea accesului egal la

61. articol de pe turdanews.net
26 septembrie 2019
Un proiect european implementat la Turda, face furori la nivel national: Este un proiect educational unic in Romania!
Un proiect european implementat la Turda, face furori la nivel national: Este un proiect educational unic in
Romania!Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat cu bani si de la Uniunea Europeana un proiect educational unic in
Romania , cu scopul de a combate fenomenul abandonului scolar, cat si cresterea nivelului deconstientizare al
cetatenilor asupra importantei educatiei, mentioneaza Wall-Street.ro.Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale desustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania.Acest "atelier mobil" functioneaza deja in
Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora" , a declarat Cristian Matei, primarul municipiului Turda,citat de sursa
mentionata.Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2
laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea dedocumentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentruacces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu
curent direct la priza externa.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si
prietenie in scolile din Turda. Proiectul in valoare totala de 6,2 milioane de lei este cofinantat din Fondul SocialEuropean
prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020.

62. articol de pe ziuacargo.ro
26 septembrie 2019
Scoala in microbuz
Un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva, a fost transformat de Primaria municipiului
Turda, din judetul Cluj, intr-un proiect educational unic in Romania  "ateier de scoala mobila" -, menit atat sa combata
fenomenul abandonului scolar, dar si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei invatamantului.   Implementarea
lui are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin
organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania.  Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda."Atelierul mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate.Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la
parintii acestora.  Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2
laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu
curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda.  Scoala Mobila este o
componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din
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Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente,
PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului egal al invatamantului prescolar,
primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in
educatie si formare".Valoarea totala a proiectului este de aproape 6,2 milioane de lei.  In 2018, Romania a inregistrat un
nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de
Eurostatin randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara
noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018,
era de 10,6%.

63. articol de pe Evz
26 septembrie 2019
Scoala pe roti. In Turda, orele de curs vin la elevi acasa
Abandonul scolar ramane, in Romania, o problema greu de surmontat. Utimele date ale Eurostat ne plaseaza intr-un
negativ loc trei, fiind devansati, in UE, doar de Malta si Spania. In Turda, un proiect inedit vrea sa combata aceasta
stare de lucruri cu un microbuz-scoala. Stiri calde In fapt, este vorba despre un microbuz de mari dimensiuni, dotat cu
bancute, laptopuri si imprimanta, numit "atelier de scoala mobila" si are menirea de a duce invatatura acasa la cei ce
nu pot, din anumite ratiuni, sa frecventeze cursuirile din scoli.Daca trebuie, vine muntele la MahomedPus pe roti cu bani
de la primarie, dar si de la Uniunea Europeana, in microbuz, si in jurul lui, se tin ore de studiu tip after-school pentru
elevii din ciclul primar si meditatii pentru cei din ciclul gimnazial. Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si
preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe de tip "A
doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului
educational.Laptopuri, catering, documentareMicrobuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa. Scoala pe roti se adreseaza unui grup-tinta format din: 60
de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480
de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli , 50 de tineri care nu au absolvit invataamantul obligatoriu si 260 de
parinti ai elevilor in risc de parasire timpurie a scolii.Tinta: abandon scolar zeroProgramul microbuzului-scoala este
luni-joi, intre orele 14.30 si 16.30. Primele doua ore sunt dedicate elevilor de gimnaziu, urmatoarele doua sunt pentru
prescolari si copii de gimnaziu. La scoala pe roti lucreaza doua cadre didactice si opt mentori, prin rotatie. De
asemenea, sunt realizate programe si pentru parinti, pentru a-i convinge sa-si duca micutii la crese, gradinite, la scoala.
"Proiectul dureaza 36 de luni, respectiv pana la 8 mai 2021, dar vom continua cu Scoala Mobila si dupa finalizarea
proiectului. Rezultatele se vad deja, dar acest proiect va avea rezultate pe termen lung. Ne dorim sa inlaturam total
problema abandonului scolar si vom folosi toate mijloacele pentru a indeplini acest obiectiv", a declarat, in exclusivitate
pentru EVZ, primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei.La noi, abandonul scolar este in cresterePotrivit celor
mai recente date prezentate de Eurostat, in momentul de fata suntem pe locul trei in Uniunea Europeana la parasirea
timpurie a scolii. Astfel, 18,9% dintre tinerii romani din intervalul de varsta cuprins intre 18 si 24 de ani renunta la studii.
La nivelul Uniunii Europene, suntem depasiti doar de Spania, cu un procent al abandonului scolar de 20,3%, si de
Malta, cu 20,1%. Din punct de vedere al sexelor, detinem o alta trista suprematie: 18,3% dintre fetele romance
abandoneaza scoala, procentul fiind semnificativ mai mare decat cele inregistrate in Spania sau in Bulgaria. Foarte
ingrijorator este ca abandonul scolar in tara noastra este in crestere, in vreme ce la nivelul intregii Uniuni Europene,
tendinta generala, inclusiv in Bulgaria, este de scadere. La fel de grav este faptul ca un procent important din acesti
tineri nu doresc sa intre in campul muncii dupa abandonarea studiilor. Atentie, aproximativ o cincime dintre elevii romani
raman cu cel mult opt clase, 75% dintre copiii rromi nu termina gimnaziul.

64. articol de pe EduManager
26 septembrie 2019
Prima Scoala Mobila din Romania
Prima Scoala Mobila din RomaniaMunicipiul Turda a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa
combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte
aacestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de scoala mobila".Implementarea acestui

http://evz.ro
https://evz.ro/scoala-pe-roti-in-turda-orele-de-curs-vin-la-elevi-acasa.html
http://www.edumanager.ro
http://www.edumanager.ro/prima-scoala-mobila-din-romania/


proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin
organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania.Acest "atelier mobil"
functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de
mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila siatractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge
fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru
pentrumentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in
exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune deexterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cucurent direct la priza externa etc" , declara Cristian Octavian Matei ,
primarul municipiului Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie
in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul OperationalCapital Uman 2014
- 2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si
promovarea acesului egal al invatamantului prescolar, primar sisecundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare
formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de
6.172.973,41 lei.Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si
200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial de la 4
scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc
de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu,
de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale UniuniiEuropene
doar de Malta si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la
11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de10,6%.

65. Postare pe profil Facebook la Radio ProDiaspora
  
Postare pe profil Facebook la: Radio ProDiaspora
... mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea
accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar,
meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor,
dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in
Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o
modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer
conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune
de exterior, dozator de apa,...

66. Postare pe profil Facebook la Ziua Cargo
  
Postare pe profil Facebook la: Ziua Cargo
Un microbuz de mari dimensiuni a fost transformat intr-un "ateier de scoala mobila", ce ofera programe after-school
(inclusiv catering) pentru elevii din ciclul primar, meditatii pentru cei de la gimnaziu si consiliere pentru parinti Un
microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva, a fost transformat de Primaria municipiului
Turda, din judetul Cluj, intr-un proiect educational unic in Romania  "ateier de scoala mobila" -, menit atat sa combata
fenomenul abandonului scolar, da... 
https://www.ziuacargo.ro/transport-pasageri/actualitate-2/scoala-in-microbuz-161459.html/ Scoala in microbuz  Ziua
Cargo ziuacargo.ro...

67. articol de pe stiri.ong
27 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima scoala mobila din Romania
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Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila". Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda. Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei. Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda. In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

68. Postare pe profil Facebook la Stiri.ong
  
Postare pe profil Facebook la: Stiri.ong
Municipiul Turda a lansat prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic, menit atat sa combata
fenomenul abandonului scolar. Municipiul Turda a lansat prima scoala mobila din Romania, un proiect educational
unic, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar. 
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima scoala mobila din Romania stiri.ong

69. Postare pe profil Facebook la Imparte.ro
  
Postare pe profil Facebook la: Imparte.ro
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila
".https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania
Municipiul Turda a lansat prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic, menit atat sa combata
fenomenul abandonului scolar. 
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima scoala mobila din Romania stiri.ong...

70. articol de pe portalinvatamant.ro
27 septembrie 2019
Scoala vine la elevi. Cum functioneaza si cum arata prima scoala mobila din Romania
Daca unii elevi nu frecventeaza scoala, atunci vine scoala la ei. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru
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pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in
exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", a explicat Cristian Octavian
Matei,citeste in continuare

71. Postare pe profil Facebook la Portalinvatamant.ro
  
Postare pe profil Facebook la: Portalinvatamant.ro
Daca elevii nu merg la scoala, vine scoala la ei!
https://www.portalinvatamant.ro/articole/scoala-mea-87/scoala-vine-la-elevi-cum-functioneaza-prima-scoala-mobila-din-r
omania-8876.html Scoala vine la elevi. Cum functioneaza si cum arata prima scoala mobila din Romania
portalinvatamant.ro

72. articol de pe ziarelive.ro
27 septembrie 2019
Scoala vine la elevi. Cum functioneaza si cum arata prima scoala mobila din Romania
Daca unii elevi nu frecventeaza scoala, atunci vine scoala la ei. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru
pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in
exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa,
mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces
usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", a explicat Cristian Octavian Matei ,
...

73. articol de pe agorapress.ro
27 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda  prima Scoala Mobila din Romania
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania."Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
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contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.Aida POPA

74. Postare pe profil Facebook la AgoraPress
  
Postare pe profil Facebook la: AgoraPress
http://www.agorapress.ro/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/ Municipiul Turda
(judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat
si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza
pe ideea unui "ate... 
http://www.agorapress.ro/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/ Proiect unic in
educatie, pornit din Turda - prima Scoala Mobila din Romania - Agorapress agorapress.ro...

75. articol de pe jurnalistii.ro
27 septembrie 2019
Premiera in Educatie! Prima scoala mobila, infiintata intr-un oras din Romania
Premiera in Educatie! Prima scoala mobila, infiintata intr-un oras din RomaniaPrimaria municipiului Turda a gasit o
metoda inedita ca sa combata analfabetismul si abandonul scolar din randul tinerilor cu ajutorul "Scolii mobile", care se
afla intr-un microbuz de maridimensiuni, ce ofera o prezenta vizibila si atractiva. De asemenea, aceasta inovatie este o
modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora."Implementarea
acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant,
prin organizarea de programe afterschool (inclusiv catering)pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul
gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme
locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila" - o inovatie in Romania. Acest "atelier
mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatilevizate. Este intr-un microbuz
de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a
ajunge fizic la copiii care nu frecventeazascoala si la parintii acestora", a declarat Cristian Matei, edilul municipiului
Turda.Potrivit acestuia, microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru
cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led inexterior pentru rularea de documentare,
marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminat exterior,scara suplimentara pentru acces usor si generator electric."Scoala Mobila" este o
componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate,egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din
Fondul Social European prin Programul OperationalCapital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente,
PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal al invatamantului prescolar,
primar sisecundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in
educatie si formare".Proiectul se adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si
200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclulprimar si gimnazial de la 4
scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc
de parasire timpurie a scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu,
de 16,4%, fiind devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale UniuniiEuropene
doar de Malta si Spania.Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la
11,3%, in contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

76. Postare pe profil Facebook la Jurnalistii.ro
  
Postare pe profil Facebook la: Jurnalistii.ro
Prima scoala mobila din Romania, o solutie eficienta in combaterea analfabetismului Scoala mobila este un punct de
atractie in comunitatile vizate care se afla intr-un microbuz de mari dimensiuni care ofera conditii excelente. 
https://www.jurnalistii.ro/premiera-in-educatie-prima-scoala-mobila-infiintata-intr-un-oras-din-romania/ Premiera in
Educatie! Prima scoala mobila, infiintata intr-un oras din Romania - Jurnalistii.ro jurnalistii.ro

77. Postare pe profil Facebook la AsociaÅ£ia "MuÅŸatinii" Roman
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Postare pe profil Facebook la: AsociaÅ£ia "MuÅŸatinii" Roman
Prima scoala mobila din Romania!#copii #abandon #scoala #destin #educatie #initiativa Municipiul Turda a lansat
prima scoala mobila din Romania, un proiect educational unic, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar. 
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania
Proiect unic in educatie, pornit din Turda: prima scoala mobila din Romania stiri.ong

78. Postare pe profil Facebook la Cutiuta Fermecata
  
Postare pe profil Facebook la: Cutiuta Fermecata
REPORTAJ De la astronomie si roboti la kangoo jumps de record mondial, in Noaptea Cercetatorilor de la Oradea |
AGERPRES  Actualizeaza lumea.cutiutafermecata.ro/REPORTAJ-De-la-astronomie-si-roboti-la-kangoo-jumps-de-recor
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila". 
https://www.cutiutafermecata.ro/REPORTAJ-De-la-astronomie-si-roboti-la-kangoo-jumps-de-recor REPORTAJ De la
astronomie si roboti la kangoo jumps de record mondial, in Noaptea Cercetatorilor de la Oradea | AGERPRES 
Actualizeaza lumea. | cutiutafermecata.ro...

79. Postare pe profil Facebook la Cutiuta Fermecata
  
Postare pe profil Facebook la: Cutiuta Fermecata
Arad: Explozii in eprubeta, roboti si demonstratii ale criminalistilor au atras sute de curiosi la Noaptea Cercetatorilor |
AGERPRES  Actualizeaza lumea.cutiutafermecata.ro/Arad-Explozii-in-eprubeta-roboti-si-demonstratii-ale-crimina
Experiment inedit in sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un
"atelier de scoala mobila".  https://www.cutiutafermecata.ro/Arad-Explozii-in-eprubeta-roboti-si-demonstratii-ale-crimina
Arad: Explozii in eprubeta, roboti si demonstratii ale criminalistilor au atras sute de curiosi la Noaptea Cercetatorilor |
AGERPRES  Actualizeaza lumea. | cutiutafermecata.ro...

80. Postare pe profil Facebook la Cutiuta Fermecata
  
Postare pe profil Facebook la: Cutiuta Fermecata
REPORTAJ/Constanta: Robotul pompier, plastilina ce 'mananca' magneti, atractii pentru sute de vizitatori prezenti la
'Noaptea cercetatorilor' | AGERPRES  Actualizeaza
lumea.cutiutafermecata.ro/REPORTAJ-Constanta-Robotul-pompier-plastilina-ce-mananca-mag Experiment inedit in
sistemul de invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un "atelier de scoala mobila
".  https://www.cutiutafermecata.ro/REPORTAJ-Constanta-Robotul-pompier-plastilina-ce-mananca-mag
REPORTAJ/Constanta: Robotul pompier, plastilina ce 'mananca' magneti, atractii pentru sute de vizitatori prezenti la
'Noaptea cercetatorilor' | AGERPRES  Actualizeaza lumea. | cutiutafermecata.ro...

81. articol de pe radiometafora.ro
29 septembrie 2019
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei-publicat de Ecaterina CIMPEAN
Mananger la Radio PRO Diaspora
Ecaterina Cimpean 27 septembrie la 06:03- Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in
Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra
importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila
". Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului
egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii
pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor,
dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in
Romania. "Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile
vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o
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modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este
dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer
conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune
de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara
suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc", declara
Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda. []

82. Postare pe profil Facebook la Cutiuta Fermecata
  
Postare pe profil Facebook la: Cutiuta Fermecata
Sibiu: Noaptea Cercetatorilor - trei elevi au realizat o masina inspirata dintr-o capcana de
soarecicutiutafermecata.ro/Sibiu-Noaptea-Cercetatorilor-trei-elevi-au-realizat-o-masina Experiment inedit in sistemul de
invatamant romanesc: a fost implementata prima Scoala Mobila din Romania, un "atelier de scoala mobila". 
https://www.cutiutafermecata.ro/Sibiu-Noaptea-Cercetatorilor-trei-elevi-au-realizat-o-masina Sibiu: Noaptea
Cercetatorilor  trei elevi au realizat o masina inspirata dintr-o capcana de soareci | AGERPRES  Actualizeaza lumea. |
cutiutafermecata.ro...

83. articol de pe mangalianews.ro
30 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania!
Proiect unic in educatie, pornit din Turda aï¿½ï¿½ Prima Scoala Mobila din Romania!Muniï¿½ciï¿½piï¿½ul Turï¿½da
(judeï¿½tul Cluj) a lanï¿½sat un proï¿½iect eduï¿½caï¿½tioï¿½nal unic in Romaï¿½nia, menit atat sa comï¿½baï¿½ta
fenoï¿½meï¿½nul abanï¿½doï¿½nuï¿½lui scoï¿½lar, cat si sa ii conï¿½stiï¿½enï¿½tiï¿½zeï¿½ze pe
cetaï¿½teniasuï¿½pra imporï¿½tanï¿½tei eduï¿½caï¿½tiï¿½ei. Parï¿½te a acesï¿½tui proï¿½iect este si
conï¿½cepï¿½tul care se bazeaï¿½za pe ideï¿½ea unui ateï¿½liï¿½er de scoaï¿½la
mobiï¿½la".Impleï¿½menï¿½taï¿½rea acesï¿½tui proï¿½iect are scoï¿½pul de a reduï¿½ce si preï¿½veï¿½ni
abanï¿½doï¿½nul scoï¿½lar, preï¿½cum si proï¿½moï¿½vaï¿½rea acceï¿½suï¿½lui egal la invaï¿½tamant, prin
orgaï¿½niï¿½zaï¿½rea de proï¿½graï¿½me after-schoï¿½ol(incluï¿½siv cateï¿½ring) penï¿½tru elevi din ciclul
priï¿½mar, mediï¿½taï¿½tii penï¿½tru elevi din ciclul gimï¿½naï¿½ziï¿½al, proï¿½gram inteï¿½grat de tip "A doua
sanï¿½sa", graï¿½diï¿½niï¿½te estiï¿½vaï¿½le, conï¿½siï¿½liï¿½eï¿½reaparinï¿½tiï¿½lor, dezvolï¿½taï¿½rea unor
mecaï¿½nisï¿½me locaï¿½le de susï¿½tiï¿½neï¿½re a proï¿½ceï¿½suï¿½lui eduï¿½caï¿½tioï¿½nal si actiuni de tip
"scoaï¿½la mobiï¿½la" - o inoï¿½vaï¿½tie in Romaï¿½nia.Acest "ateï¿½liï¿½er mobil" funcï¿½tioï¿½neaï¿½za deja in
Turï¿½da. Scoaï¿½la mobiï¿½la este un punct de atracï¿½tie in comuï¿½niï¿½taï¿½tiï¿½le vizaï¿½te. Este intr-un
microï¿½buz de mari dimenï¿½siuni, care ofeï¿½ra o preï¿½zenï¿½taviziï¿½biï¿½la si atracï¿½tiï¿½va. Aceasï¿½ta
inoï¿½vaï¿½tie este o modaï¿½liï¿½taï¿½te foarï¿½te efiï¿½caï¿½ce de a ajunï¿½ge fizic la copiï¿½ii care nu
frecï¿½venï¿½teaï¿½za scoaï¿½la si la parinï¿½tii acesï¿½toï¿½ra. Microï¿½buï¿½zul este dotatcu banï¿½cute si
masa de lucru penï¿½tru menï¿½toï¿½rat sau conï¿½siï¿½liï¿½eï¿½re, birou de lucru cu 2 lapï¿½top-uri,
impriï¿½manï¿½ta, aer conï¿½diï¿½tioï¿½nat,led in exteï¿½riï¿½or penï¿½tru rulaï¿½rea de
docuï¿½menï¿½taï¿½re, marï¿½chiï¿½za lateï¿½raï¿½la penï¿½tru umbra, scaï¿½uï¿½ne de exteï¿½riï¿½or,
dozaï¿½tor de apa, mini-friï¿½giï¿½der, cupï¿½tor cu microï¿½unï¿½de, cafeï¿½tiï¿½eï¿½ra,
sisï¿½temsupliï¿½menï¿½tar de iluï¿½miï¿½nat exteï¿½riï¿½or, scaï¿½ra supliï¿½menï¿½taï¿½ra penï¿½tru acces
usor, geneï¿½raï¿½tor de curent, optiuni de aliï¿½menï¿½taï¿½re cu curent direct la priï¿½za exterï¿½na etc",
declaï¿½ra Crisï¿½tiï¿½anOctaï¿½vian Matei, priï¿½maï¿½rul muniï¿½ciï¿½piï¿½uï¿½lui Turï¿½da.Scoaï¿½la
Mobiï¿½la este o comï¿½poï¿½nenï¿½ta a proï¿½iecï¿½tuï¿½luiTurï¿½da aï¿½ï¿½ Caliï¿½taï¿½te,
egaï¿½liï¿½taï¿½te si priï¿½eï¿½teï¿½nie in scoï¿½liï¿½le din Turï¿½da. Proï¿½iecï¿½tul este cofiï¿½nanï¿½tat din
Fonï¿½dul Sociï¿½al Euroï¿½pean prin Proï¿½graï¿½mul Opeï¿½raï¿½tioï¿½nal Capiï¿½tal Uman 2014 aï¿½ï¿½
2020,Axa priï¿½oï¿½riï¿½taï¿½ra 6 Eduï¿½caï¿½tie si comï¿½peï¿½tenï¿½te,10i "Reduï¿½ceï¿½rea si
preï¿½veï¿½niï¿½rea abanï¿½doï¿½nuï¿½lui scoï¿½lar timï¿½puï¿½riu si proï¿½moï¿½vaï¿½rea aceï¿½suï¿½lui
egal al invaï¿½tamanï¿½tuï¿½lui preï¿½sï¿½coï¿½lar, priï¿½mar si secunï¿½dar de caliï¿½taï¿½te, incluï¿½siv la
parï¿½curï¿½suride invaï¿½taï¿½re forï¿½maï¿½le, nonï¿½forï¿½maï¿½le si inforï¿½maï¿½le penï¿½tru
reinï¿½teï¿½graï¿½rea in eduï¿½caï¿½tie si forï¿½maï¿½re". Valoaï¿½rea totaï¿½la a proï¿½iecï¿½tuï¿½lui este de
6.172.973,41 lei.Proï¿½iecï¿½tul se adreï¿½seaï¿½za unui grup-tinï¿½ta forï¿½mat din: 60 de copii de varï¿½sta
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anteï¿½presï¿½coï¿½laï¿½ra de 2-3 ani si 200 de copii de varï¿½sta preï¿½sï¿½coï¿½laï¿½ra care proï¿½vin din
gruï¿½puri vulï¿½neï¿½raï¿½biï¿½le, 480de elevi din ciclul priï¿½mar si gimï¿½naï¿½ziï¿½al de la 4 scoli din
Turï¿½da, 50 de tineri care nu au absolï¿½vit invaï¿½tamanï¿½tul obliï¿½gaï¿½toï¿½riu si 260 de parinti/tutori ai
copiilor/elevilor in risc deparaï¿½siï¿½re timï¿½puï¿½rie a scoï¿½lii din Turï¿½da.In 2018, Romaï¿½nia a
inreï¿½gisï¿½trat un nivel ingriï¿½joï¿½raï¿½tor al abanï¿½doï¿½nuï¿½lui scoï¿½lar timï¿½puï¿½riu, de 16,4%, fiind
devanï¿½saï¿½ta in acest claï¿½saï¿½ment negaï¿½tiv reaï¿½liï¿½zat de Eurosï¿½tat in ranï¿½dul
tariï¿½lormemï¿½bre ale Uniuï¿½nii Euroï¿½peï¿½ne doar de Malï¿½ta si Spaï¿½nia. Totï¿½oï¿½daï¿½ta, pana in
anul 2020, tara noasï¿½tra si-a proï¿½pus sa reduï¿½ca abanï¿½doï¿½nul scoï¿½lar timï¿½puï¿½riu la 11,3%, in
conï¿½teï¿½xul in care mediaUniuï¿½nii Euroï¿½peï¿½ne, in 2018, era de 10,6%.

84. Postare pe profil Facebook la Mangalia News
  
Postare pe profil Facebook la: Mangalia News
Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania! -
#MangaliaNews.https://www.mangalianews.ro/2019/09/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din
-romania/ Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania! 
https://www.mangalianews.ro/2019/09/proiect-unic-in-educatie-pornit-din-turda-prima-scoala-mobila-din-romania/
Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania! mangalianews.ro

85. articol de pe ziarulrevolutionarul.ro
30 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda
Proiect unic in educatie, pornit din TurdaPrima Scoala Mobila din RomaniaMunicipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un
proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe
cetateni asupra importanteieducatiei. Parte a acestui proiect este si conceptul care se bazeaza pe ideea unui atelier de 
scoala mobila".Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce si preveni abandonul scolar, precum si
promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering)pentru elevi din
ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip "A doua sansa", gradinite estivale,
consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale desustinere a procesului educational si actiuni de tip "scoala
mobila" - o inovatie in Romania. Acest "atelier mobil" functioneaza deja in Turda. Scoala mobila este un punct de
atractie in comunitatilevizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care ofera o prezenta vizibila si atractiva.
Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventeazascoala si la parintii
acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2
laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TVled in exterior pentru rularea de documentare, marchiza
laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem
suplimentar de iluminatexterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu
curent direct la priza externa etc", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda. ScoalaMobila este o
componenta a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda. Proiectul este cofinantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman2014 - 2020, Axa prioritara 6 Educatie si competente,
PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului egal al invatamantului prescolar,
primar si secundar decalitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in
educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei. Proiectul seadreseaza unui grup-tinta format
din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta prescolara care provin din grupuri
vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar sigimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit
invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda. In
2018,Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind devansata in acest
clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europenedoar de Malta si Spania. Totodata,
pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in contexul in care media
Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.Persoana de contact Cristina Cojucar Toma Managing Director Replica
Vedetelor Events http://www.ReplicaVedetelorEvents.ro E-Mail:Aceasta adresa de email este protejata contra
spambots. Trebuie sa activati JavaScript pentru a o vedea.
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86. articol de pe constanta.press
30 septembrie 2019
Proiect unic in educatie, pornit din Turda - Prima Scoala Mobila din Romania!
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se ba

87. Postare pe profil Facebook la Observator
  
Postare pe profil Facebook la: Observator
Observatorul orei 16, 30 septembrie 2019 Live: Buna ziua, urmarim impreuna Observatorul orei 16!Titlurile editiei: - In
Turda a aparut prima scoala mobila din Romania- Un asistent medical de la un club sportiv din Ploiesti este acuzat ca
le agreseaza pe handbalistele junioare

88. articol de pe Inturda.ro
30 septembrie 2019
VIDEO: Observatorul a transmis imagini in direct de la Turda!
VIDEO: Observatorul a transmis imagini in direct de la Turda!Microbuzul "scoala mobila" este o inovatie in Romania,
fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele educationale
inovative care se vordesfasura prin intermediul acestui microbuz, dotat si mobilat ca un atelier scolar mobil, vor contribui
la reducerea abandonului scolar timpuriu deoarece prin intermediul lor, scoala va fi maiaproape de comunitatile
defavorizate, modeland intr-un mod prietenos si profesional atitudinea copiilor si a elevilor vis a vis de scoala, atragand
si motivand copiii, elevii si parintii acestora inactivitati educationale.Aceasta inovatia a atras atentia presei nationale!
Astazi, 30 septembrie 2019, Observatorul orei 16 a transmis in direct imagini cuprima scoala mobila din Romania, la
Turda:"Scoala Mobila" permite realizarea de activitati educationale multiple atat outdoor cat si indoor, acesta fiind dotat
in interior cu 2 spatii de lucru (birouri), 2 laptop-uri, imprimanta, TV, spatiude discutii (bancute si masa), pereti laterali cu
planse magnetice, spatii de depozitare, cafetiera, microunde, minifrigider si dozator de apa. De asemenea, microbuzul
beneficiaza de sistemsuplimentar de aer conditionat/incalzire care asigura o temperatura medie optima atat vara cat si
iarna. In exterior, microbuzul este dotat cu un TV de mari dimensiuni si sistem de sunet, cu omarchiza laterala care
asigura protectia de soare, un generator de curent si cabluri de alimentare direct de la prize, asa incat activitatile
outdoor sa poata fi organizate in oricare dintrecomunitatile defavorizate vizate de proiect.Activitatile de scoala mobila
vor fi in principal activitati remediale si motivationale, implementate de profesori si mentori angajati in cadrul proiectului.
Scopul activitatilor este de a redaincrederea copiilor si a familiilor in reusita sociala personala prin intermediul educatiei.
Activitatile educationale stradale sunt primul pas in procesul de reintegrare scolara a copiilor,contribuind la diminuarea
lacunelor educationale si la cresterea stimei de sine a copiilor care au inregistrat esec scolar repetat.Beneficiarii directi
ai actiunilor cu "Scoala Mobila" sunt 160 de copii anteprescolari si prescolari insotiti de mamele/tutorii lor, care vor
participa la ateliere educative pentru dezvoltareacompetentelor lingvistice, sociale si cognitive, la actiuni de mentorat si
consiliere, si 120 elevi de gimanziu aflati in risc educational, implicati in activitati de recuperare scolara si dezvoltarede
abilitati sociale prin mentorat."CEPS Turda - calitate, educatie si prietenie in scolile din Turda" este un proiect in valoare
de 6.226.140,18 lei (1,4 milioane Euro), finantat din Programul Operational Capital Uman. Obiectivulgeneral al
proiectului este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu in comunitati defavorizate din Turda, prin
promovarea educatiei incluzive si implementarea unui sistem de interventiiintegrate de invatare formala, non formala si
informala, aplicate la nivel anteprescolar, prescolar, primar, secundar si ADS (program integrat de tip "A doua
sansa").Proiectul este implementat de Primaria Municipiului Turda in parteneriat cu Fundatia Centrul de Resurse pentru
Comunitatile de Romi, alaturi de urmatorii parteneri asociati: Scoala "Andrei Saguna"Turda, Scoala "Avram Iancu"
Turda, Scoala "Horea, Closca si Crisan" Turda, Scoala "Teodor Murasanu" Turda si Gradinita "Dr. Ioan Ratiu" Turda.De
rezultatele proiectului vor beneficia 60 copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani, care provin din grupuri vulnerabile, 200
copii de varsta prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 140elevi ciclul primar din Scolile Gimnaziale "Andrei
Saguna", "Avram Iancu", "Teodor Murasanu" si "Horea, Closca si Crisan", 340 elevi ciclul gimnazial din unitatile de
invatamant enumerate mai sus, 50tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, si minim 260 Parinti/tutori ai
copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a scolii din Turda. Cel putin de 500 persoane defavorizate din Turdavor fi mai
bine informate, consultate si implicate in activitatile proiectului, constientizand importanta educatiei prin activitatile scolii
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mobile si a celorlalte activitati derulate in cadrulproiectului.

89. Postare pe profil Facebook la inTurda.ro
  
Postare pe profil Facebook la: inTurda.ro
Microbuzul "scoala mobila" este o inovatie in Romania, fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special
pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele educationale inovative care se vor desfasura prin intermediul acestui
microbuz, dotat si mobilat ca un atelier scolar mo... inTurda.ro shared a link. 
https://inturda.ro/2019/09/30/video-observatorul-a-transmis-imagini-in-direct-de-la-turda/ VIDEO: Observatorul a
transmis imagini in direct de la Turda! | inTurda.ro inturda.ro

90. articol de pe ziarelive.ro
30 septembrie 2019
VIDEO: Observatorul a transmis imagini in direct de la Turda!
Microbuzul "scoala mobila" este o inovatie in Romania, fiind gandit de echipa Primariei Municipiului Turda special
pentru proiectul "CEPS Turda". Instrumentele educationale inovative care se vor desfasura prin intermediul acestui

91. Postare pe profil Facebook la Silverhand Romania
  
Postare pe profil Facebook la: Silverhand Romania
Un microbuz de mari dimensiuni, dotat cu bancute, laptopuri si imprimanta se plimba pe strazile din Turda, in incercarea
autoritatilor de a duce educatia mai aproape de cei care nu pot ajunge la... FOTO: Pe strazile din Turda se "plimba"
prima scoala mobila wall-street.ro La Turda a fost lansat un proiect inedit - "prima scoala mobila".Un microbuz de mari
dimensiuni, dotat cu bancute, laptopuri si imprimanta se plimba pe strazile din Turda, in incercarea autoritatilor de a
duce educatia mai aproape de cei care nu pot ajunge la scoala.In interiorul scolii mobile se vor derula printre altele
programe after-school pentru elevi din ciclul primar si meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial.#turda #scoalamobila
#invatamant #cluj #romania #silverhand...

92. Postare pe profil Facebook la SuperBebe
  
Postare pe profil Facebook la: SuperBebe
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul Prima Scoala Mobila din Romania. Prima Scoala Mobila din Romania superbebe.ro Municipiul Turda a
lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului scolar, cat si sa ii
constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Afla mai multe despre Prima Scoala Mobila din Romania....

93. articol de pe romaniaresponsabila.ro
01 octombrie 2019
Proiect unic in educatie! Prima scoala mobila din Romania, lansata la Turda
Municipiul Turda (judetul Cluj) a lansat un proiect educational unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul
abandonului scolar, cat si sa ii constientizeze pe cetateni asupra importantei educatiei. Parte a acestui proiect este si
conceptul care se bazeaza pe ideea unui "atelier de scoala mobila".     Implementarea acestui proiect are scopul de a
reduce si preveni abandonul scolar, precum si promovarea accesului egal la invatamant, prin organizarea de programe
after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditatii pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat
de tip "A doua sansa", gradinite estivale, consilierea parintilor, dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a
procesului educational si actiuni de tip "scoala mobila"  o inovatie in Romania.  "Acest "atelier mobil" functioneaza deja
in Turda. Scoala mobila este un punct de atractie in comunitatile vizate. Este intr-un microbuz de mari dimensiuni, care
ofera o prezenta vizibila si atractiva. Aceasta inovatie este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu
frecventeaza scoala si la parintii acestora. Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau
consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea
de documentare, marchiza laterala pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu
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microunde, cafetiera, sistem suplimentar de iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de
curent, optiuni de alimentare cu curent direct la priza externa etc ", declara Cristian Octavian Matei, primarul municipiului
Turda.Scoala Mobila este o componenta a proiectului CEPS Turda  Calitate, egalitate si prietenie in scolile din Turda.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020, Axa
prioritara 6 Educatie si competente, PI 10i "Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea acesului
egal al invatamantului prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si
informale pentru reintegrarea in educatie si formare". Valoarea totala a proiectului este de 6.172.973,41 lei.Proiectul se
adreseaza unui grup-tinta format din: 60 de copii de varsta anteprescolara de 2-3 ani si 200 de copii de varsta
prescolara care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar si gimnazial de la 4 scoli din Turda, 50 de
tineri care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si 260 de parinti/tutori ai copiilor/elevilor in risc de parasire timpurie a
scolii din Turda.In 2018, Romania a inregistrat un nivel ingrijorator al abandonului scolar timpuriu, de 16,4%, fiind
devansata in acest clasament negativ realizat de Eurostat in randul tarilor membre ale Uniunii Europene doar de Malta
si Spania. Totodata, pana in anul 2020, tara noastra si-a propus sa reduca abandonul scolar timpuriu la 11,3%, in
contexul in care media Uniunii Europene, in 2018, era de 10,6%.

94. Postare pe profil Facebook la Scoala Mobila
  
Postare pe profil Facebook la: Scoala Mobila
#cumic #cumare #impreuna!#ScoalaDA!Timpul petrecut de copii cu bunicii este foarte valoros! Astazi, la Centrul
educational din incinta Scolii Gimnaziale "Ion Neculce", bunicii au "dat in mintea copiilor" :) - au pictat impreuna, au
povestit, au ras, numai momente de bucurie!Activitate derulata in cadrul proiectului "Scoala DA!", proiect co-finantat din
Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014  2020.https://salvaticopiii-iasi.ro/scoala-da/
Photos from Scoala Mobila's post

95. articol de pe Dejeanul
02 octombrie 2019
Turda a gasit solutia pentru a preveni abandonul scolar | SCOALA MOBILA  VIDEO
Municipiul Turda a gasit solutia pentru a preveni abandonul scolar. Printr-un proiect european, administratia locala a
achizitionat unu microbuz de mari dimensiuni pe care l-a transformat intr-o adevarata sala de clasa.  "Scoala Mobila"
merge de luni pana joi, timp de patru ore pe zi, in comunitatile copiilor care au abandonat scoala sau care sunt
predispusi sa o faca, oferindu-le meditatii si consiliere, explicandu-le parintilor si copiilor importanta invatamantului.
Microbuzul este dotat cu bancute si masa de lucru pentru mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri,
imprimanta A3, aer conditionat, TV led interior, TV led in exterior pentru rularea de documentare, marchiza laterala
pentru umbra, scaune de exterior, dozator de apa, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetiera, sistem suplimentar de
iluminat exterior, scara suplimentara pentru acces usor, generator de curent, optiuni de alimentare cu curent direct la
priza externa.De cei 200 de elevi inclusi in proiect se ocupa 2 dascali si opt mentori, care zi de zi ii ajuta pe elevi la
teme, ii invata sa scrie, sa citeasca si sa calculeze.Proiectul este unic in tara noastra si a fost finantat din fonduri
europene.

96. articol de pe Stiri TVR
02 octombrie 2019
Scoala Mobila, proiect unic in tara. Un microbuz-scoala ajunge in comunitatile cele mai sarace din Turda
Scoala mobilaScoala Mobila a pornit la drum inainte de ora 14.00 si pleaca spre unul dintre cele mai sarace cartiere
din oras, din zona industriala. Atmosfera placuta din masina ii atrage pe copiii de toate varstele. Cei mici aleg sa
coloreze, sa asculte povesti, in timp ce scolarii vin unul cate unul sa isi faca temele pentru a doua zi. Activitatile de la 
Scoala Mobila sunt asigurate de profesori si mentori, angajati in cadrul proiectului, care incearca sa-i motiveze pe copii
sa-si cladeasca o viitoare cariera. Scoala Mobila a fost gandita pentru 100 de elevi de gimnaziu si pentru 60 de
prescolari si scolari din ciclul primar. Initiatorii vor sa reduca si sa previna abandonul scolar in comunitatile defavorizate
din Turda. Scoala Mobila permite realizarea de activitati educationale multiple si este dotata cu spatii de lucru,
laptop-uri, imprimanta, TV si spatiu de discutii. Proiectul costa 1,4 milioane euro si este finantat din fonduri europene. A
fost gandit initial pentru trei ani, dar daca va avea succes autoritatile locale sunt decise sa il continue.

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1560540610737357&id=129979367126829
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1560540610737357&id=129979367126829
http://www.dejeanul.ro
https://www.dejeanul.ro/content/turda-gasit-solutia-pentru-preveni-abandonul-scolar-scoala-mobila-video/
http://stiri.tvr.ro
http://stiri.tvr.ro/scoala-mobila-proiect-unic-in-tara-un-microbuz-scoala-ajunge-in-comunita-ile-cele-mai-sarace-din-turda_850952.html


97. articol de pe tvrplus.ro
02 octombrie 2019
Scoala Mobila, proiect unic in tara. Un microbuz-scoala ajunge in comunitatile cele mai sarace din Turda
Un proiect unic in tara se desfasoara la Turda. Un microbuz dotat si mobilat ca un atelier scolar ajunge in comunitatile
cele mai sarace din Turda, pentru a oferi copiilor ajutor la teme, meditatii si alte activitati educative.  Citeste mai
departe...

98. articol de pe ziarelive.ro
02 octombrie 2019
Scoala Mobila, proiect unic in tara. Un microbuz-scoala ajunge in comunitatile cele mai sarace din Turda
Un proiect unic in tara se desfasoara la Turda. Un microbuz dotat si mobilat ca un atelier scolar ajunge in comunitatile
cele mai sarace din Turda, pentru a oferi copiilor ajutor la teme, meditatii si alte activitati educative.

http://stiri.tvr.ro
http://stiri.tvr.ro/scoala-mobila-proiect-unic-in-tara-un-microbuz-scoala-ajunge-in-comunita-ile-cele-mai-sarace-din-turda_850952.html
http://www.ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/scoala-mobila-proiect-unic-in-tara-un-microbuz-scoala-ajunge-in-comunitatile-cele-mai-sarace-din-turda.html
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