
ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Școala Gimnazială Viișoara anunță deschiderea selecției grupului țintă în cadrul
proiectului ”AltEducation” în perioada Noiembrie- Decembrie 2022

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6- Educație și competențe
Componenta 1: Educație nonformală în sistem outdoor-Regiuni mai puțin dezvoltate
Cod proiect: POCU/987/6/26/6.3/6.6/153065 

Obiectivele proiectului sunt:
-Reducerea părăsirii timpurii a școlii la nivelul a 3 unități de învățământ din mediul rural
-Creșterea accesului la oportunități egale de educație pentru 335 elevi din 3 comunități dezavantajate socio-
economic din mediul rural
- Promovarea metodelor de învățare în afara sălii de clasă, în special în 3 spații amenajate prin proiect cu asigurarea
oportunităților egale de învățare pentru elevi
- Îmbunătățirea competențelor a 40 de persoane personal didactic/de sprijin la nivelul a 3 unități de învățământ
din mediul rural

Pentru cele 40 de persoane cu statutul de personal didactic/de sprijin selectate în grupul țintă vor fi organizate
cursuri de perfecționare profesională cu credite transferabile în vederea promovării unor servicii educaționale de
calitate de tip nonformal în sistem outdoor orientate pe nevoile a 335 grup țintă elevi. 

Măsurile integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii vor fi susținute prin: 
- crearea unui manual metodologic de activități de educație nonformală ”AltEducation” care va veni în sprijinul
celor 40 de persoane personal didactic/de sprijin în partea a 2-a a proiectului când vor fi angajați în cadrul
proiectului și vor susține activități de tip ”Outdoor Education” cu elevii selectați.  
- organizarea a 2 ateliere de inovare socială gândite special pentru elevi:
(1) Atelierul de creativitate și dezvoltare socială;
(2) Atelierul de gândire aplicată

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ:

Pentru informații privind criteriile de selecție și documentația necesară înscrierii în proiect vă rugăm să contactați Expertul de
Grup Țintă.

Persoana de contact:
Nume Prenume: Ciocan Liana
Telefon: 0745230913
E-mail: scoalaviisoara@ymail.com

Categorie grup țintă
Nr. locuri

disponibile
Data limitp de

depunere a dosarelor
Data afișării
rezultatelor

ELEVI 115 30.12.2022 31.12.2022

CADRE DIDACTICE/
PERSONAL DE SPRIJIN

14 30.12.2022 31.12.2022


