TABĂRA DIN VACANŢA DE VARĂ– O REUŞITĂ A PROIECTULUI
INIŢIAT DE I.S.J. PRAHOVA

În cadrul proiectului ,,Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi in situaţie de
risc", al cărui promotor este Inspectoratul Școlar Județan Prahova, pe durata vacanţei de vară s-a
derulat o activitate deosebit de atractivă pentru elevii din cele cinci unităţi de învăţământ implicate în
implementarea proiectului ( Colegiul Tehnic Elie Radu, Ploieşti, Liceul Tehnologic Măneciu, Colegiul
Tehnic Toma N. Socolescu, Ploieşti, Colegiul Agricol Gheorghe Ionescu Siseşti, Valea Călugărească,
Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil). Timp de cinci săptămâni, intre 20 iulie şi 20 august, câte
50 de elevi din aceste licee, insoţiţi de cadre didactice, de mentori din cadrul Centrului de Resurse
Apollo- partener în proiect şi de membrii ai echipei de proiect, s-au aflat în tabără la Predeal.
Programul dens, activităţile variate, ingeniozitatea şi deschiderea organizatorilor, ospitalitatea
găzduirii la Hotelul Belvedere au făcut ca tabăra să fie considerată o reuşită de către participanţi.mulţi
dintre ei, deşi aflaţi în ultimele clase de liceu, au trăit bucuria primei tabere.
Zilele de tabără s-au scurs cu repeziciune, plăcut şi util. Elevi au făcut drumeţii în Predeal, la
cabana Susai, au participat la competiţii sportive, la serile de film, de dans şi de karaoke. Activităţile
de socializare, de antreprenoriat şi de mentorat s–au desfăşurat cu seriozitate, cu implicare activă din
partea tinerilor. Focul de tabără a strâns în jurul lui bucurie, cântece şi glume, impresii frumoase care
s-au transformat nu doar in clipe de neuitat, ci, mai ales, în experienţe fundamentale pentru devenirea
tinerilor participanţi.
Încrederea în sine, deschiderea spre cooperare, interesul pentru propria formare, organizarea
eficientă a timpului- iată doar câteva competenţe care au fost dezvoltate în tabăra de la Predeal.
Începutul anului şcolar 2015/2016 i-a găsit pe elevi în centrele de incluziune create în sprijinul lor, in
fiecare unitate şcolară implicată.
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