
 

 

 

Organizația: LIFE EDUCATION FOR ALL (@lifeeducationforall, 

www.calitateineducatie.ro) 

Descrierea asociatiei: 

Life Education for All s-a infiintat in octombrie 2014 si are ca misiune derularea de activitati de 

educatie nonformala pentru copii si tineri dezavantajati si activitati de renovare si dotare a spitalelor 

de copii si a scolilor din intreaga tara.  

Din rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelor noastre putem enumera:  

• peste 600 de ore de art-terapie pt 300 de copii internati in spital  

• 3 spitale de copii pictate  

• amenajarea a 2 gradini terapeutice +spatii de joaca pentru 2 clinici de pediatrie in 

parteneriat cu Mol Romania 

• 197 de saloane din 15 spitale din tara dotate cu audioteci, 

• 1 gradinita, 1 sala de sport si 1 scoala reabilitate/modernizate  

• 5 scoli dotate cu mobilier, table interactive, computere, videoproiectoare 

• 70 de copii bolnavi cronic si parinti veniti la tratament in Cluj Napoca cazati gratuit prin 

proiectul ACASA  

• 4 tabere organizate pt tinerii din sistemul de protectie a copilului (100 de beneficiari) 

• 3 tabere organizate pt copiii bolnavi cronic si parintii lor (66 beneficiari) 

• 100 de elevi si  studenti formati in antreprenoriat social, voluntariat si responsabilitate 

sociala 

• 150 de tineri din sistemul de protectie a copilului instruiti pentru deprinderea abilitatilor de 

viata independenta 

• crearea Consiliul Tinerilor Institutionalizati-prin care pt prima data toti copiii/tinerii din 

sistemul de protectie a copilului din Romania au o VOCE prin care sa se reprezinte in raport 

cu institutiile statului impreuna cu alte 2 organizati partenere, proiect finantat prin Fondul 

de Inovare Sociala 

• renovarea si dotarea clinicilor Pediatrie 2 si Pediatrie 1 din Cluj in parteneriat cu Betfair 

Romania Development 

 

Denumirea Proiectului: Scoala in natura 

 

Scop proiect: 

Proiectul „Scoala in natura” este un proiect inovator in Romania care isi propune amenajarea unui 

spatiu de invatare pentru activitati educationale in cadrul scolilor din intreaga tara care au o curte 

http://www.calitateineducatie.ro/


 

 

interioara si un spatiu de minim 200 mp, cu scopul de a creste numarul de activitati de educatie in aer 

liber si de a creste nivelul de wellbeing al profesorilor si al elevilor pe durata scolii.  

 

Ce problemă încearcă proiectul să rezolve?  

Ethos-ul scolii este cel putin la fel de important ca si curricula si modul de predare a acesteia pentru 

cresterea atasamentului copiilor si al profesorilor pentru scoala. Mediul imprima un anumit tip de 

comportament celor care il ocupa. Cu cat mediul de invatare este mai rigid/formal cu atat 

comportamentul copiilor va fi mai razvratit.  

Situatia creata de pandemie in care scolile trebuie sa gaseasca solutii pentru a reusi sa pastreze 

distanta sociala, neavand spatii suficiente, si recomandarea medicilor de a evita statul in spatii inchise 

mai mult timp, ne-au facut sa identificam solutii in a crea spatii de invatare in aer liber in curtile 

scolilor. 

 

Ce soluție a fost găsită?  

In strainatate, se acorda o mare importanta invatarii in aer liber in spații verzi amenajate 
corespunzător din curtea scolilor deoarece se stimulează astfel interacțiunea copiilor cu 
natura, se facilitează socializarea și starea de bine a acestora ceea ce contribuie la placerea 
de a invata si la relaxare. Scopul „scolii in natura” este de a rezolva o problema majora in 
perioada pandemiei, aceea a spatiilor insuficiente datorate scaderii numarului de elevi dintr-
o clasa pt a pastra distanta sociala dar ideea proiectului este ca aceste spatii sa fie folosite 
tot timpul de acum inainte, atunci cand vremea o permite. 
 
Vom promova proiectul, vom trimite scolilor interesate grila de evaluare pe care o vor 

completa in functie de particularitatile lor si vom dota scolile, in functie de nevoi si in functie 

de punctajul obtinut. Deoarece copiii din mediul rural au fost mai dezavantajati in perioada 

pandemiei si pt ca scolile de aici au, deobicei, si spatiu suficient in curtea scolii iar scolile 

rurale sunt, in general, mai deficitar dotate cu infrastructura, scolile din mediul rural vor avea 

prioritate. 

Pentru a putea dota cat mai multe scoli, fiecare scoala care solicita implementarea acestui 

proiect poate primi, in functie de nevoi, unul, mai multe sau toate obiectele din setul de 

dotari: 

-maxim 1 whiteboard cu accesoriile necesare 

-maxim 35 de tabureti puf pt exterior 

-maxim 100 de paleti cu accesoriile necesare  

-maxim 10 seturi de banci si mese pt exterior 

-maxim 1 foisor de 30 mp 

-maxim 2000 de lei buget pt achizitia de plante ornamentale si arbusti  



 

 

 

 

 

NB: Fotografiile sunt orientative dar foarte sugestive pt ce ne dorim sa facem. Foisoarele 

vor avea minim 30 mp astfel incat sa se pastreze intre copii distanta sociala. 
 

Bugetul estimat pt dotarea complete a unei scoli-43.300 lei (8660 

Euro) 

-450 lei-1 Whiteboard mobil multifunctional, 90x150 cm 
-45 lei- accesorii whiteboard-spray de curatare-10 lei, markere-20 lei, set magneti 10 lei, 
burete-6 lei 
-2380 lei-35 tabureti puf pt exterior 
-2000 lei-100 europaleti 
-300 lei, accesorii pt 35 de banci din europaleti si 15 mese din europaleti (cuie, vopsele, 
perne) 
-30.000 lei-1 foisor 
-4000 lei-10 seturi mese si banci 
-2000 lei-arbusti si plante decorative pentru amenajarea unui spatiu verde 
-125 lei-panou pt sponsori 
-2000 lei-fee-ul asociatiei (echipa de proiect si include costuri de transport, cazare, masa pt 
deplasari In alte orase decat Cluj Napoca, promovare proiect) 
 
Nota: Nevoile scolilor sunt diferite, nu toate vor solicita pachetul complet de dotari. 
 


