
  

 

„sChOOL-RURAL -  Școala de vară pentru copiii din mediul rural” 

 

 

 Proiectul „sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul rural”, proiect 

cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, este un proiect de educație 

culturală nonformală care va avea ca scop facilitarea accesului la cultură a copiilor din mediul rural 

gălățean. 

 

Obiectivele proiectului:  

 Promovarea incluziunii, diversității și a toleranței în rândul a 75 de copii din mediul 

rural, prin temele abordate în cadrul a 5 ediții a școlii de vară, în perioada 9 august - 12 

septembrie 2021; 

 Dezvoltarea culturală a 5 comunități cu acces limitat la cultură, din județul Galați: 

Drăgănești, Măstăcani, Scânteiești, Valea Mărului, Vânători, în perioada  9 august - 12 

septembrie 2021; 

 Stimularea expresivității și a creativității în rândul a 75 de copii prin participarea la 4 

ateliere tematice, în  perioada 9 august - 12 septembrie 2021. 

 

Școala de vară se va desfășura în 5 ediții - câte o ediție pentru fiecare comună: Drăgănești, 

Măstăcani, Scânteiești, Vânători, Valea Mărului.  

În cadrul fiecărei ediții vor avea loc patru ateliere tematice de luni până joi (între orele 10.00 

- 15.00), urmând ca în ziua de vineri beneficiarii să viziteze Grădina Zoologică și Faleza Dunării. 

Ziua de vineri va fi susținută financiar de Consiliul Județean Galați, conform Hotărârii CJ nr. 

102/20 aprilie 2021. Cele patru ateliere - StoryLab, TheatreLab, ReadingLab, MusicLab - îi vor 

familiariza cu valorile morale, le vor dezvolta orizontul de cunoaștere și le vor stimula 

expresivitatea și creativitatea. 

 



Perioada de desfășurare: 

Proiectul se va desfășura în perioada 26 iulie 2021 – 15 noiembrie 2021. 

 

Grupul țintă al proiectului „sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul rural” 

este reprezentat de 75 de copii cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani (câte 15 copii din cinci zone cu 

acces limitat la cultură), proveniți din medii defavorizate. 

 

 

 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă 

de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 

responsabilitatea beneficiarului finanțării.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Coordonator proiect, 

                                                                                                                        Liana Niculeț 


