ANUNŢ SELECȚIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 20214-2020 (POCU)
Axa prioritară 6 – Educaţie și competenţe,
Apelul ”Educaţie nonformală în sistem outdoor”

Asociaţia "Clubul Informaticii Economice - CyberKnowledgeClub"(CKC)
anunţă organizarea procedurii de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui
Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect care va fi depus în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apelul ”Educaţie nonformală în
sistem outdoor”.
Scopul cererii de finanţare consta in: ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii
prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităţilor egale pentru
elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii
roma și elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic” și
”Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.
Principalele acţiuni/activităţi sprijinite (conform Ghidului SolicitantuluiCondiţii Specifice - ”Educaţie nonformală în sistem outdoor”, POCU sunt (aferent
O.S.6.3):
1)
Activităţi de bază pentru programe de educaţie nonformală sau în sistem outdoor,
activităţi activ-participative, interactive, centrate pe copii;
2)

Programe socio-educaţionale de dezvoltare cognitivă;

3)

Activităţi educaţionale orientate către dezvoltarea/obţinerea de competenţe;

4)
Activităţi de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru
dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe
dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub
supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
5)
Programe și activităţi activ-participative educator/profesor - elev, pentru
îmbunătăţirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea
abilităţilor logice şi de raţionare;
6)
Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru
utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de
rutină;
7)
Activităţi practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în
educaţia formală;

8)
Activităţi interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcţional cu
privire la înţelegerea/procesarea/folosirea raţională și asumată a noţiunilor acumulate în
educaţia formală;
9)
Activităţi pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre
într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziţiei școlare a copiilor în momentele critice
pentru evitarea riscului educaţional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa
pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a
opta care urmează să intre la liceu) și activităţi care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în
noul ciclu de învăţământ;
10)
Programe sau activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă,
educaţie în aer liber și alte activităţi care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă,
creativitatea, abilităţile de leadership etc;
11)

Programe sau activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă și nutriţie sănătoasă;

12)
Programe sau activităţi care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine,
educaţie interculturală;
13)
Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care
contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.;
in plus, se solicita si activitatea obligatorie, secundara (aferenta O.S.6.6):
14) Perfecţionarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru
învăţământul preuniversitar.
Proiectul va dura 18 luni si se va derula in Bucuresti.
Partenerii vizati de proiectul care va fi derulat vor fi din categoriile unitatilor de
invatamant ISCED 1-3 si al Inspectoratelor Scolare.
Asteptam expresiile dumneavoatra de interes, insotite de descrierea activitatilor
pentru care aveti disponibilitate, in vederea analizarii valorii adaugate a parteneriatului si a
utilizarii eficiente a fondurilor, la adresa de e-mail: razvanbologa@ase.ro
Data limita de trimitere: 17 ianuarie 2022.
Rezultatul procedurii de selecţie va fi publicat pe site-ul Asociatiei "Clubul

Informaticii Economice - CyberKnowledgeClub"(CKC), in maximum 8 zile lucratoare
de la data limita.

Va mulţumim!
Data: 06.01.2022.

