
      UNICEF România a lansat proiectul “TrustED - Educație Incluzivă de Calitate”, cu 
finanțare europeană, al cărui obiectiv este “ca toţi copiii să meargă la şcoală de la 
vârsta potrivită, să înveţe la potenţialul lor maxim și să fie pregătiţi pentru viaţă.  
UNICEF a dezvoltat și implementat, în parteneriat cu autoritățile centrale, județene și 
locale și ONG-uri, o soluţie care folosește cât mai eficient resursele locale existente şi 
care creează legături mai puternice între familii, şcoală şi comunităţi.” 
     Acest program complex este implementat în 51 de instituții școlare din judeţul Bacău 
de UNICEF România și Agenția Împreună în colaborare cu ISJ Bacău concentrându-se 
îndeosebi pe copiii cei mai vulnerabili. În cadrul acestui pachet există o componentă de 
microgranturi acordate școlilor care scriu și aplică pentru obținerea unuia, pentru a 
facilita integrarea elevilor vulnerabili,  ameliorarea absenteismul și abandonului școlar. 
     Liceul nostru este implicat din 2019 în acest program și a aplicat pentru obținerea a 
3 microgranturi, prin care s-a urmărit atingerea obiectivului propus prin proiectul 
UNICEF. În acest sens, am aplicat în anul școlar 2019-2020 și obținut 9500 lei pentru 
proiectul „Continuitate și progres în învățare în era digitală”, prin care s-a 
achiziționat sistemul interactiv de educație SMART Board, cu videoproiector, Software 
SMART Learning Suite, un router wireless și 12 tablete, care au fost de un real folos 
elevilor din grupul țintă, în învățarea online. 
     În anul școlar 2020-2021, lansarea unui nou apel de microgranturi, ne-a oferit 
oportunitatea să propunem alte două proiecte, fiecare în valoare de 10000 lei.  
 

1. Prin proiectul “Școala de vară  - GENERAȚIA VIITOARE”,  18 elevi din grupul 
ţintă vor beneficia de contexte de învăţare non-formală, în care vor exersa 
abilităţile de comunicare, negociere şi lucru în echipă, astfel vor deveni mai 
conştienți de calităţile, abilităţile şi resursele personale, de valoarea şi unicitatea 
lor. Fiecare dintre cei 18 elevi din grupul ţintă va fi implicat în activităţi de 
brainstorming în vederea identificării de idei de proiecte viitoare pe care să le 
coordooneze pentru dezvoltarea Clubului Tinerilor „Generaţia Viitoare”  de la Liceul 
Teoretic „Henri Coandă” Bacău şi implicit a comunităţii. 

2. Proiectul “Clubul biologilor și ecologiștilor” și-a propus updatarea laboratorului 
de biologie prin achiziționarea unor materiale didactice specifice, prin care să 
crească atractivitatea orelor de biologie și să amelioreze rezultatele la bacalaureat, 
să se familiarizeze cu tehnicile de acordare a  primului ajutor, să desfășoare 
activități de educație pentru sănătate, în cadrul cărora vor dobândi cunoștințe 
legate de sănătatea fizică și mentală, îngrijirea și igiena corporală etc și să 
desfășoare concursuri pe teme de fiziologie, genetică și ecologie. Prin toate 
activitățile propuse, dorim ca elevii din grupul țintă să-și pună în valoare 
creativitatea și originalitatea, să le crească stima de sine și dorința de afirmare, să 
le catalizeze emoțiile pozitive și să optimizeze relațiile interumane. 


