
 
 
 

 

 
 

 

 

18 aprilie 2019 

 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din comuna Răducăneni a fost gazda  

Caravanei mesajelor incluziunii sociale  

în ziua de 16 aprilie 2019  

 

Evenimentul face parte din activitățile prevăzute în cadrul proiectului  

”Școli prietenoase în comunități implicate” 

 

În ziua de 16 aprilie, la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din comuna Răducăneni, 
județul Iași, a poposit Caravana din cadrul proiectului Școli prietenoase în comunități 
implicate.  

       Sala de sport a liceului s-a dovedit neîncăpătoare  pentru cei care au înțeles că școala 
a fost, este și va rămâne mereu mediul în care prietenia și toleranța sunt strâns legate de 
educație. 

        Reprezentanți ai I.Ș.J. Iași, ai Fundației COTE și ai Asociației HoltIS, reprezentanți ai 
autorităților locale din Răducăneni, reprezentanți ai cultelor ortodox și catolic din 
localitate, elevi, profesori și părinți și-au dat mîna, au ascultat discursurile înflăcărate ale 
elevilor, pornite din suflete sincere.  

Cu această ocazie, directorul școlii, prof. Coca Codrianu, a punctat: Numai din 

școală se poate zări linia orizontului, numai ascultând frământările copiilor putem înțelege cum 

trebuie să procedăm pentru a ne apropia de ei. Pentru profesori și elevi fiecare zi este o provocare, un 

proiect pentru viitor. Fără vis și prietenie nu ar fi posibil să îi susținem pe elevii noștri, iar dacă vom 

înțelege acest lucru, școala va fi cu adevărat un loc de pregătire a tinerilor pentru un viitor mai bun. 

Cred că entuziasmul din sală, implicarea profesorilor și talentul elevilor au făcut ca evenimentul și 

atmosfera de astăzi să fie acelea pe care le așteptăm de la o școală prietenoasă! 

         Elevii au cântat, au dansat în ritmurile strămoșești, s-au prins în hore și sârbe, 
purtând cu mândrie hainele colorate, tradiționale, astfel încât publicul a fost plăcut 
surprins. Aplauzele au fost dovadă a bucuriei și a prieteniei ce și-au dat întâlnire și de 
această dată, în școala de la Răducăneni. Elevii școlii au prezentat în cadrul caravanei 
etapa finală a Concursului de Discursuri Motivaționale, organizat de membrii Clubului de 
Filosofie și Debate D.A.R., coordonați de prof. Aurora Enache și de prof. Geta Deaconiuc, 
un program artistic realizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Răducăneni, coordonat de 
profesorii Paul Aneci, Vasile Mantale și Dorin Schiopu, precum și o expoziție de desene ale 
elevilor de gimnaziu, coordonată de prof. Oana Moraru.  

Echipa care s-a ocupat de organizarea caravanei este formată din managerul de 
proiect, prof. dr. FARCAȘ Genoveva, MANEA Sabina, expert coordonator campanie 



 
 
 

 

 
 

informare și conștientizare locală, RAUS Gabriela, expert coordonator echipa mobilă de 
sprijin educațional, SIMION Mihaela, expert responsabil Școală după școală, MOTAȘ Viorel, 
expert responsabil A doua șansă, Luciana ANTOCI, expert în management educațional, 
TAMAȘ Camelia, consilier școlar și MENDELOVICI Alina, expert educație specială.  

Inspectoratul Școlar Județean Iași, alături de partenerii săi, Asociația HoltIS și Fundația 
COTE, implementează acest proiect în cadrul Programului „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, Axa 
prioritară 6, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Mai multe detalii despre Caravana Școli prietenoase în comunități implicate și despre 
evenimentul de la Răducăneni pot fi regăsite pe site-ul proiectului: http://scoli-
prietenoase.ro/  

 

Contact: 

Prof. Sabina Maria MANEA, Coordonator de campanie de informare și conștientizare locală, 

Telefon 0745 989 507, e-mail: sabinaro@yahoo.com 
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