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Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „PRO, artă sport și tradiții - outdoor 
education”, Cod 154665 în scopul selecției a 36 de persoane din educație (personal didactic), 
care lucrează cu copiii din grupurile țintă principale. 
Selectarea și recrutarea celor 36 de cadre didactice va fi în sarcina celor 3 școli, derulată pe o 
perioadă de 2 luni și realizată în conformitate cu Metodologia de selecție și recrutare a celor 36 
de cadre didactice. 
Aceasta va cuprinde etapele procesului de recrutare, criteriile de selecție și documentele 
necesare. Recrutarea se va face în mod obiectiv, nediscriminatoriu și transparent, în 
conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și alte reglementări aplicabile, dar și în 
funcție de alte posibile criterii stabilite la nivel de proiect, în conformitate cu tema, obiectivele 
specifice și activitățile propriu-zise, pentru a asigura atingerea rezultatelor cantitative și 
calitative ale proiectului. 
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CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE  
 

Context 
Proiectul contribuie la realizarea OS6.3 si OS6.6 cu scopul reducerii si prevenirii abandonului 

scolar la niv a 3 unitati de invatamant din jud Suceava-LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC,SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUG MOLDOVENESC,SCOALA 
GIMNAZIALA "TEODOR V. STEFANELLI" CÂMPULUNG MOLDOVENESC,prin organizarea unui 
program de 

educatie non-formala in sistem outdoor bazat pe sport,arta si traditii locale in sistem outdoor 
privind prevenirea parasirii timpurii a scolii,workshopuri de educatie ecologica si dezvoltare 
durabila pt 321 elevi, cu accent pe elevii ce apartin minoritatii rome,elevi din mediul rural,prin 
organizarea unui program de perfectionare pt 36 cadre didactice in vederea imbunatatirii 
competentelor personalului didactic din inv preuniversitar si, implicit, formarea acestora in 
procesul de aplicare a educatiei outdoor,cat si prin amenajarea a 3 spatii pt desfasurarea 
activitatilor outdoor. Datele privind abandonul scolar au crescut considerabil,acestea fiind 
influentate si de situatia pandemica.Conform INS, la niv inv primar, in anul 2019 procentul privind 
abandonul scolar se afla la 1,6%,iar in 2020 rata abandonului scolar a fost de 2%.Datele indica un 
procent semnif mai mare pt mediul rural 2,2%(2019),2,4%(2020)comparativ cu mediul urban 
1,1%(2019), 1,7%(2020).In ceea ce priveste inv gimnazial, in 2019 rata abandonului a fost de 
1,8%,iar in 2020 2,4%.In mediul rural,datele sunt semnif mai ridicate(2,7%-2019, 2,8%-2020)fata 
de mediul urban(1,2% - 2019, 2,1% - 2020).Abandonul scolar genereaza consecinte pt elevii si 
tinerii de maine, precum: excluziunea sociala;saracie;probl de sanatate;somaj;diminuarea 
sanselor de a fi integrati in forta de munca;cresterea gradului de infractionalitate juvenila.Avand 
in vedere atentia sporita acordata cunosterii, construirii unei societatii informate, putem observa 
si la niv RO o schimbare semnificativa in ceea ce priveste niv educational–orientarea 
educationala,vocationala si prof in randul noilor generatii prin intermediul cresterii gradului de 
participare al tinerilor la educatie,la noi oferte ale sistemului de inv,completata de educatia 
numita nonformala.Aceasta cuprinde act ed desf in afara sc,continutul act este adaptat in functie 
de nev individului. Scopul act desf in afara sc traditionale este acela de a maximiza 
invatarea,cunoasterea si de a minimaliza probl cu care se confrunta sist ed in sist traditional 
(realizarea temelor,sustinerea examenelor etc).In scolii, singurele activ de ed non-formala se desf 
in „Scoala Altfel”. Evaluarea progr nat de activati extracurriculare si extrascolare sunt apreciate ca 
fiind o initiativa buna de 82,6% dintre cadrele didactice si de 88,5% dintre parinti.Activ de 
educatie nonformala contribuie la:dezvoltarea stimei de sine,abilitatilor de comunicare;formarea 
capacitatii organizatorice;cresterea cap de a lucra in echipa,de a rez probl;dez creativitatii,a 
gandirii critice,cap de a lua decizii;dezv abilitatilor si apt sociale,civice si de viata.Cel mai puternic 
argument care sustine relevanta activ de educatie non-formala este diversificarea activitatilor de 
invatare,implicarea elevilor in noi activ de invatare,activitati care le pot pune in evidenta 
inclinatiile sau le pot raspunde intereselor de cunoastere.Proiectul de fata vizeaza implementarea 
unor masuri precum organizarea unui program de educatie non-formala în sistem outdoor bazat 
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pe sport,arta si traditii locale,workshopuri de educatie ecologica si dezvoltare durabila pt 321 
elevi si activitati de perfectionare pt 36 cadre didactice in vederea acreditarii resurselor umane pt 
invatamantul preuniversitar cu scopul organizarii unui program de educatie in sistem outdoor in 
cadrul scolilor, prevenirii fenomenului abandonului scolar.Cea mai frecventa problema de 
conduita a elevilor este violenta scolara.Mass-media si statisticile oficiale arata o crestere 
ingrijoratoare a acestui fenomen in ultimele 3 decenii.Insa pt a picta un tablou si mai 
sumbru,trebuie spus ca statisticile si mass-media nu pot arata adevarata expansiune a acestui 
fenomen,deoarece violenta scolara poate fi ascunsa,multe dintre victimele sale ramanand tacute 
din cauza fricii de represalii.De asem,multi directori de scoli prefera sa pastreze in interior 
problemele legate de violenta sau de vandalism,pt a nu strica reputatia institutiei.In scoli,violenta 
este cel mai des intalnita,comparativ cu alte medii institutionale(firme,facultati,spitale etc).In 
functie de tipul de prejudiciu adus,se poate diferentia intre violenta scolara fizica si cea 
psihologica (verbala).Deoarece scoala nu poate constitui singurul factor care trebuie sa intervina 
in educatia unui copil,e necesar sa stabileasca in permanenta o legatura stransa cu familia 
elevului,ca impreuna cu aceasta sa realizeze integrarea armonioasa a copilului in 
societate,formarea trasaturilor de caracter pozitive.Pt a combate actele de violenta de la nivelul 
scolii,este necesara o opinie unitara a cadrelor didactice,o colaborare stransa a cadrelor didactice 
cu psihologul scolii,pt a-i solicita acestuia sprijinul cand este necesar,un deosebit tact pedagogic 
al tuturor cadrelor didactice,care trebuie sa constituie modele de conduita pt elevi si care sa ia 
intotdeauna masurile cele mai adecvate si aplicate la fel si cu consecventa in toate 
cazurile.Astfel,GT va fi implicat in activitati ce prevad prevenirea parasirii timpurii a scolii si 
combaterea violentei prin intermediul organizarii unui program de educatie non-formala in 
sistem outdoor bazat pe sport,arta si traditii locale,workshopuri de ed ecologica si dezvoltare 
durabila pt copii.Proiectul de fata este in acord cu masurile regasite la niv Str privind reducerea 
parasirii timpurii a sc in Ro prin intermediul act extracurriculare precum organizarea unui 
program de educatie non-formala in sistem outdoor bazat pe sport,arta si traditii locale,pt 
prevenirea parasirii timpurii a scolii,workshopuri de educatie ecologica si dezvoltare durabila pt 
321 elevi care sa aiba un impact semnificativ in ceea ce priveste reducerea si prevenirea 
abandonului scolar timpuriu pt elevii din invatramantul primar si secundar de calitate.Proiectul 
sustine o serie de masuri din PNR 2014, respectiv:Reducerea ratei parasirii timpurii a sc care va fi 
asigurata prin intermediul act proiectului–masurile de preventie si de egalitate–act pt prevenirea 
parasirii timpurii a scolii prin arta;incluziune sociala, aceasta masura fiind inclusa in pr prin 
intermediul participarii elevilor din categoriile defavorizate la act pr si mentinerea in sistemul ed 
a unui nr de 321 elevi.Avand in vedere componenta membr GT al proiectului,acesta vizeaza 
obiectivele Str Guv Ro de incluziune a cetatenilor romani apartinand min Romilor 2012-2020 prin 
oferirea si implementarea activ proiectului-prin organizarea unui program de educatie non-
formala in sistem outdoor bazat pe sport,arta si traditii locale,workshopuri de educatie ecologica 
si dezvoltare durabila pt 40 elevi romi.Se va avea in vedere integrarea in sistemul educational a 
copiilor de varsta scolara la niv primar si gimnazial,cat si prevenirea si combaterea 
discriminarii,a.i. sa fie asigurat accesul egal la educatie.Aportul proiectului la Str Nat de invatare 
pe tot parcursul vietii 2015- 2020, recurge din implementarea activitatii de perfectionare pt 36 
cadre didactice in vederea imbunatatirii competentelor acestora.  
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Rolul activitatilor ce vor fi derulate la niv proiectului vizeaza combaterea abandonului scolar 
timpuriu,promovarea accesului egal la educatie printr-o serie de masuri care sa faciliteze 
implicarea elevilor intr-un sistem de educatie outdoor,dezvoltarea spiritului ecologic si al dez 
durabile,reducerea gradului de parasire a scolii prin intermediul activitatilor de educatie outdoor 
bazate pe sport,arta si traditii locale,workshopuri de educatie ecologica si dezvoltare durabila pt 
elevi.De asem,cei 36 de profesori vor avea parte de activitati de perfectionare in vederea 
imbunatatirii competentelor acestora pt a asigura o educatie de calitate pt elevi.Proiectul se va 
implementa in judetul Suceava care se regaseste in regiunea Nord-Est.Analiza realizata la nivelul 
jud Suceava si care se afla la baza elaborarii pr de fata a condus la conturarea unor profile 
relevante ale zonelor vizate de prezentul pr.:74 cadre didactice au participat in ultimii 2 ani la 
programe de perfectionare;scolile considera necesara participarea cadrelor didactice la programe 
de perfectionare;112 cadre didactice interesate sa participe la programe de perfectionare 
acreditate in domeniile educatiei nonformale,extrascolare si informale;Ca si tipuri de activitati 
outdoor, scolile au considerat oportune si necesare elevilor urmatoarele: educatie pt 
mediu,activitati artistice si sportive, voluntariat.Prin urmare,proiectul vizeaza solutii prin 
intermediul activitatilor propuse in vederea reducerii si prevenirii abandonului scolar 
timpuriu,promovarii accesului egal la educatie,implicit pt elevii ce apartin categ vulnerabile,cat si 
imbunatatirea competentelor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pt a promova o 
educatie de calitate pt elevi.Avand in vedere aspect mentionata anterior si nevoia resimtita de 
pregatire a elevilor si a cadrelor didactice la nivelul jud Suceava,se justifica in totalitate 
implementarea unor interventii menite sa sprijine elevii si cadrele didactice.Vor fi realizate 
activitati de educatie outdoor prin intermediul organizarii unui program de educatie non-formala 
in sistem outdoor bazat pe sport,arta si traditii locale,workshopuri educatie ecologica si 
dezvoltare durabila pt 321 elevi si activitati de perfectionare pt un numar de 36 cadre didactice in 
vederea acreditarii resurselor umane pt invatamantul preuniversitar. 
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CAPITOLUL 2 - OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 
Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului este organizarea unui program de educatie in sistem 
outdoor implementat in Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala 
Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung 
Moldovenesc, judetul Suceava, cu implicarea a 36 cadre didactice si a 321 elevi. 

Programul de educatie va fi implementat prin intermediul a 3 componente cheie: 
1. Formarea acreditata a cadrelor didactice in domeniul educatiei nonformale in sistem 

outdoor; 
2. Organizarea unui program de educatie non-formala in sistem outdoor bazat pe sport, 

arta si traditii locale; 
3. Educatie ecologica in sistem outdoor; 
Obiectivul general al proiectul este in stransa corelare cu obiectivele apelului de proiecte axei 

prioritare nr. 6 - Educatie si competente, Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea 
abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru 
reintegrarea in educatie si formare, O.S.6.3. - Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri 
integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural / comunitatile 
dezavantajate socio-economic si O.S.6.6. - Imbunatatirea competentelor personalului didactic din 
invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive, avand in vedere urmatoarele beneficii aduse 
grupurilor tinta: 

• Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice si implicit cresterea calitatii serviciilor 
educationale; 

• Stimularea elevilor pentru mentinerea unui stil de viata activ; 
• Conectarea elevilor la traditiile si obiceiurile specifice zonei Bucovinei; 
• Cresterea coeziunii grupurilor de elevi prin implicarea in activitati practice si artistice; 
• Dezvoltarea personala a elevilor si a competentelor transversale ale acestora; 
• Constientizarea elevilor privind impactul omului asupra climatului si actiunile concrete 

ce pot fi realizate de fiecare dintre noi pentru mentinerea unui mediu inconjurator sustenabil. 
Aceste beneficii, odata obtinute, vor stimula cresterea gradului de implicare in procesul 

educational atat la nivelul cadrelor didactice, cat si la nivelul elevilor, conducand in definitiv la o 
reducere a abandonului scolar. 

Obiectivele proiectului se incadreaza in prioritatile strategice ale sistemului de educatie si 
este in acord cu: 

• Obiectivele strategice din Planul de actiune pentru educatie 2019 – 2030 elaborat de 
Ministerul Educatiei Nationale, astfel: OBS2 prin organizarea unei campanii privind egalitatea de 
sanse in comunitate desfasurata in cadrul proiectului, care este orientata spre a promova 
egalitatea de sanse si incluziunea sociala precum si prin activitatile de educatie nonformale in 
sistem outdoor orientate catre sanatate, educatie si sport, toate acestea contribuind astfel la 
promovarea starii de bine in scoli; OBS 3 prin activitatile inclusive pe care le organizeaza, prin  
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campania de egalitate de sanse in comunitate si prin activitatile de educatie pentru copii, 
asigurand astfel accesul copiilor la educatie, inclusiv a celor cu risc de dezavantaj educational, cu 
accent pe cei din mediul rural si de etnie roma; OBS 5 prin furnizarea catre 36 de cadre didactice a 
unui program de perfectionare in domeniul organizarii si furnizarii educatiei non-formale in sistem 
outdoor, cu credite transferabile; OBS 6 prin parteneriatul dezvoltat in cadrul proiectului, intre 
ONGuri cu implicare locala si nationala, pe probleme ce tin de educatie si incluziune sociala, 
precum si prin campania de egalitate de sanse organizata la nivel de comunitate. 

• Prioritatile si tintele incluse in proiectul "Romania Educata", contribuind astfel la scaderea 
ratei de abandon scolar, cresterea gradului de competente ale cadrelor didactice, dezvoltarea de 
competente in randul elevilor. 

• Masurile regasite la nivelul Strategiei Nationale privind reducerea parasirii timpurii a scolii 
in Romania prin intermediul masurilor inovative de prevenire, interventie cu impact semnificativ 
in ceea ce priveste reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu pentru elevii GT. 

Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul specific 1: 

 Obiectivul specific 1: Perfectionarea profesionala specializata a 36 de cadre didactice din 
Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung 
Moldovenesc si Scoala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, judetul 
Suceava, prin participarea la un curs acreditat din domenului tematic educatie nonformala, 
extrascolara si informala, in sistem outdoor, conform Anexei nr. 2 la Metodologia de acreditare 
aferenta Ord. 5564/2011. Programul de perfectionare este necesar pentru dobandirea 
cunostintelor, tehnicilor si abilitatilor de organizare a programelor de educatie in sistem outdoor. 
Activitatile de formare vor aduce atat beneficii pe termen scurt, avand in vedere implicarea 
ulteriora in proiect a celor 36 de cadre didactice din postura de traineri activitati outdoor, dar si 
pe termen lung, prin utilizarea competentelor dobandite pentru o mai buna organizarea a altor 
activitati outdoor, dupa finalizarea proiectului. 
OS 1 va fi atins prin implementarea subactivitatii A2.2 si este in stransa legatura cu rezultatele 
propuse in cadrul acesteia. 

 
Obiectivul specific 2: Organizarea unui program de educatie non-formala in sistem 

outdoor bazat pe sport, arta si traditii locale, adresat unui numar de 321 elevi provenind din 
Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung 
Moldovenesc si Scoala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, judetul 
Suceava. 
Programul de educatie non-formala consta in organizarea recurenta de ateliere, cercuri, cluburi si 
competitii, in sistem outdoor, in domeniul sport (atletism, sporturi de echipa, tenis de masa, sah, 
aerobic), arta (desen, pictura, decoratiuni, piese de teatru) si traditii locale (dansuri populare, 
grup vocal, sezatori), pe parcursul unui an scolar. 
Implicarea cu regularitate a elevilor in ateliere, cercuri, cluburi si competitii tinteste dezvoltarea 
stimei de sine a acestora, cresterea coeziunii grupurilor informale de elevi, stimularea implicarii in 
activitatile scolare si, pe termen lung, cresterea atractivitatii scolii pentru elevii aflati in risc de 
abandon scolar. 
OS 2 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.3 si este in stransa legatura cu rezultatele 
propuse in cadrul acesteia. 
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Obiectivul specific 3: Organizarea unui program de educatie ecologica si dezvoltare 

durabila in sistem outdoor pentru un numar de 321 elevi provenind din Liceul Tehnologic Nr.1 
Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala 
Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pe parcusul unui an 
scolar. Programul isi propune sa complementeze educatia primita de elevi in sala de clasa, in 
cadrul orelor privind stiintele naturii, prin ateliere practice organizate in sistem outdoor, ce vor 
conduce la atingerea urmatoarelor beneficii pentru elevi: intelegerea modului de functionare a 
sistemelor naturale, intelegerea efectelor produse de impactul activitatilor umane asupra 
sistemelor naturale, dezvoltarea capacitatilor investigative si gandirii critice, prevenirea 
deteriorarii mediului, participarea la luarea deciziilor corecte de mediu, dezvoltarea motivatiei si 
a abilitatilor de a participa la imbunatatirea calitatii mediului. O alta tinta importanta in educatia 
ecologica a elevilor furnizata prin proiect este familiarizarea acestora cu participarea la actiuni de 
ecologizare si colectare selectiva a deseurilor. 
OS 3 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.3 si este in stransa legatura cu rezultatele 
propuse in cadrul acesteia. 
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CAPITOLUL 3: SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  
 

Proiectul PRO, artă sport şi tradiţii, isi propune prin activitatile sale abordarea unor arii 
tematice de importanta majora care au nevoie de implicare si dezvoltare in Romania, prin 
organizarea unui program de educaţie non-formală în sistem outdoor bazat pe sport, artă, tradiţii 
locale si educaţie pentru ecologie şi dezvoltare durabilă. Temele vor fi abordate prin diferite 
metode interactive in cadrul atelierelor, cluburilor/cercurilor, workshop-urilor organizate in 
cadrul programelor de educatie nonformala in sistem outdoor. Utilizand educatia nonformala si 
principiul participativ, care sta la baza filosofiei educatiei nonformale, elevul se va simti implicat 
direct in alegerea temei studiate, a structurii acesteia si a duratei de studiu alocat fiecarei teme. 

Educatia formala are meritul de a fi organizata si structurata, incorporand o paleta intreaga de 
informatii si cunostinte de care are nevoie un individ in formarea sa educationala, educatia 
informala vine in sprijinul educatiei formale si asigura procesul de invatare oricand si oriunde, pe 
tot parcursul vietii, educatia non-formala vine cu acele elemente de natura sa satisfaca nevoile 
unui individ de natura psihica, sociala, emotionala prin diferite metode interactive. Educatia in 
aer liber este o forma organizata de invatamant care, prin specificul mediului in care se 
desfasoara, pregateste copiii pentru viitoarea lor viata in mediul natural, pentru o viata libera, 
sustenabila, ii ajuta sa dezvolte relatii mai stranse cu mediul inconjurator fiind realizata de cadre 
didactice pregatite pentru acest tip de educatie in cadrul poiectului. Efectele pe termen lung, 
dupa finalizarea proiectului, ale programelor de educatie outdoor dezvoltate in cadrul proiectului 
sunt numeroase si aduc plus valoare pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri 
integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural / 
comunităţile dezavantajate socio-economic, avand o structura curriculara nedefinita strict intr-un 
cadru formal si, mai ales, decisa de participantii la acest tip de educatie. 

Avand in vedere atentia sporita acordata cunosterii, construirii unei societatii informate, putem 
observa si la nivelul Romaniei o schimbare semnificativa in ceea ce priveste nivelul de orientare 
educationala, vocationala si profesionala in randul noilor generatii prin intermediul cresterii 
gradului de participare al tinerilor la educatie, la noi oferte ale sistemului de invatare, completata 
de educatia numita nonformala. Astfel, la nivelul proiectului, GT va fi implicat intr-un program de 
educaţie non-formală în sistem outdoor bazat pe sport, artă, tradiţii locale si educaţie pentru 
ecologie şi dezvoltare durabilă, activitati care vor avea impact asupra dezvoltarii membrilor 
grupului tinta si dupa finalizarea proiectului, prin dezvoltarea increderii in sine, abilitatilor sociale 
si de comunicare, pasiunilor in vederea continuarii studiilor, perfectionarii intr-un domeniu. 

Strategia de asigurare a sustenabilitatii proiectului este bazata pe activitati prevazute din timpul 
implementarii proiectului si prevede masuri de sustenabilitate a serviciilor de educatie dezvoltate 
prin proiect pentru o perioada de minimum 19 luni de la finalizarea implementarii proiectului, 
precum:  
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- organizarea unui program de perfectionare profesionala in domeniul organizarii si furnizarii 
educatiei non-formale in sistem outdoor pentru 36 de persoane, cu scopul imbunatatirii 
abilitatilor cadrelor didactice si personalului de sprijin pentru implementarea activitatilor 
specifice educatiei outdoor. Orice cadru didactic trebuie sa fie pregatit schimbarilor, nevoilor 
vietii sociale, nevoilor noilor generatii, sa se pregateasca singur pe sine, sa se autoperfectioneze. 
Astfel, se va pune accent pe importanta formarii continue, dezvoltarea competentelor didactice 
si, in functie de necesitatile participantilor, se vor forma grupele pentru programul de formare 
care urmeaza sa se desfasoare in cadrul proiectului. Astfel, la finalul programului, personalul 
didactic/de sprijin vizat de proiect isi va imbunatati abilitatile pentru implementarea activitatilor 
specifice educatiei outdoor, respectiv derularea activitatilor educationale in afara salii de clasa, 
intr-un mediu atractiv pentru elevi. Astfel, prin formarea personalului scolii, astfel de programe 
outdoor pot fi continuate si dupa finalizarea proiectului, atat de personalul format in cadrul 
proiectului, cat si de catre alte cadre didactice/personal de sprijin prin initierea acestora de catre 
colegi. Formarea continua adaptata la noile progrese din societate, reprezinta o investitie 
durabila si pe termen lung ce contribuie la dezvoltarea capitalului uman si a celui economic. Acest 
lucru nu va permite doar ca participantii sa poata sa se intoarca la aceste materiale intr-o etapa 
viitoare, ci va genera si un efect de multiplicare la nivel local, informatiile putand fi folosite de 
acestia pentru a ajuta la formarea altor actori in domeniu. 

- amenajarea in fiecare scoala partenera a cate unui spatiu pentru educatie outdoor, o initiativa 
inovatoare prin care se vor promova metode de educatie outdoor si activitati creative si 
educative, intr-un spatiu stimulativ si creativ, centrat pe necesitatile elevilor. Principalul obiectiv 
al amenajarii unor astfel de spatii prin proiect este sustinerea derularii activitatilor educationale 
in afara salii de clasa, in sistem outdoor, pentru a incuraja creativitatea elevilor, iar spatiile puse 
la dispozitie de catre scolile partenere si arondate si amenajate prin proiect vor putea fi utilizate 
atat de catre GT – elevi, cat si de catre alti elevi din unitatile de invatamant vizate, si vor 
reprezenta un element important de sustenabilitate, spatiile putand fi utilizate de catre toti elevii 
din scoli si dupa finalizarea proiectului. 

- organizarea unor programe de educaţie non-formală în sistem outdoor bazate pe sport, artă, 
tradiţii locale si educaţie pentru ecologie şi dezvoltare durabilă. Aplicarea de noi metode 
nonformale constituie o abordare adecvata pentru sprijini elevii să dobândească competenţe 
transversale, în special cei aflaţi în situaţie de risc educational. De asemenea, exista consens 
integral si in privinta nevoii de nevoie de activitati nonformale pentru copii aparţinând minorităţii 
rome, copii cu nevoi speciale, copii din comunităţile dezavantajate socio-economic. Activităţile de 
învăţare non-formale care au impact asupra comunităţii locale în care activează pentru reducerea 
efectelor fenomenului de abandon şi părăsire timpurie a şcolii pentru grupurile defavorizate; 
pregătirea copiii pentru viitoarea lor viaţă în mediul natural, pentru o viaţă liberă; sprijinirea 
dezvoltarii unor relaţii mai strânse cu mediul înconjurător; îmbunătăţirea relaţiei dintre cadrele 
didactice şi elevi; relaţia şcoală - comunitate – părinţi. De asemenea, aceasta activitate va avea un 
impact pozitiv pentru toti membrii comunitatii, scopul acestora fiind in concordanta cu unul 
dintre obiectivele proiectului, respectiv prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea  
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accesului egal la invatamantul de calitate. „Satisfacerea nevoilor generatiilor prezente, fara a 
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi” reprezinta una 
dintre prioritatile actuale ale Uniunii Europene. In acest context, educatia ecologica si dezvoltarea 
durabila sunt teme de actualitate ce pot fi abordate in maniera non-formala si care pot „permite 
fiecarei fiinte umane sa dobandeasca cunostintele, competentele, atitudinile si valorile necesare 
pentru a crea un viitor sustenabil”, cu atat mai mult in randul elevilor, aflati in acea etapa a vietii 
in care dezvoltarea fiecaruia e influentata de factorii individuali, experientele care preced 
adolescenta si care joaca un rol important pentru parcursul ulterior al vietii. 

Odata implementate aceste servicii la nivel de institutie de invatamant, elevii scolii si mai ales 
generatiile viitoare vor beneficia de aceste imbunatatiri. Odata implementate in structura 
sistemului scolar, serviciile vor continua sa produca rezultate ciclice pe perioada indelungata, de 
minimum 19 luni, datorita rezultatelor pozitive obtinute din viziunea integrata a proiectului. 

Ca modalitate de asigurare a sustenabilitatii masurilor sprijinite pentru activitatile si 
subactivitatile proiectului, rezultatele proiectului vor fi diseminate pe o perioada de minimum 19 
luni de la data finalizarii implementarii proiectului cu ajutorul website-ului proiectului, acestea 
putand fi valorificate si transpuse si catre un alt grup tinta. 

Activitatile derulate vor asigura sustenabilitatea interventiilor pe mai multe planuri astfel: 

• asupra grupului tinta - elevi prin schimbarea semnificativa in ceea ce priveste nivelul de 
orientare educationala, vocationala si profesionala in randul noilor generatii prin intermediul 
cresterii gradului de participare al tinerilor la educatie, la noi oferte ale sistemului de 
invatare, completata de educatia numita nonformala; 

• asupra grupului tinta - cadrelor didactice si personalului de sprijin. Orice cadru didactic 
trebuie sa fie pregatit schimbarilor, nevoilor vietii sociale, nevoilor noilor generatii, sa se 
pregateasca singur pe sine, sa se autoperfectioneze. Astfel, se va pune accent pe importanta 
formarii continue, dezvoltarea competentelor didactice. Importanta formarii continue a 
cadrelor didactice este data de necesitatea reactualizarii cunostintelor si a competentelor 
profesionale, prevenirea efectelor evolutiei tehnologice si necesitatea cresterii calitatii 
actului educational din perspectiva adaptarii la nevoile societatii actuale. Prin perfectionarea 
profesionala se urmareste imbunatatirea capacitatilor existente, acumularea de cunostinte 
profesionale suplimentare formarii de baza. Astfel, la finalul programului, personalul 
didactic/de sprijin vizat de proiect isi va imbunatati abilitatile pentru implementarea 
activitatilor specifice educatiei outdoor, respectiv derularea activitatilor educationale in afara 
salii de clasa, intr-un mediu atractiv pentru elevi. 

• asupra sistemului de invatamant prin dotarea unor Spatii Interactive de Educatie Outdoor, 
care vizeaza, pe de-o parte cresterea participarii la invatamantul primar, gimnazial si liceal, 
respectiv reducerea parasirii timpurii a scolii, si, pe de alta parte, promovarea unor metode 
inovative de educatie, asigurand o educatie de calitate, promovand egalitatea de sanse si 
combaterea discriminarii, avand consecinte favorabile pe termen lung asupra elevilor; 
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Pentru a profesa si a vietui intr-o societate bazata pe cunoastere si inovatie, din ce in ce mai 
complexa si in care volumul de informatii este din ce in ce mai mare, elevii si cadrele didactice 
trebuie sa utilizeze in mod constant, eficient si productiv spatiile de invatara dinafara clasei. 
Asadar, elevilor le vor fi puse la dispozitie o mare varietate de materiale inovative adaptate la 
standarde europene si special concepute pentru nevoile acestora, dar si resurse umane/cadre 
didactice calificate. 

De asemenea, experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, va creste 
capacitatea institutionala a membrilor parteneriatului, de a participa si in alte initiative de 
dezvoltare a competentelor grupului tinta prin organizarea de programe de formare, in vederea 
dezvoltarii pe tot parcursul vietii si prin organizarea de programe outdoor in cadrul scolilor. 

Totodata, sustenabilitatea rezultatelor proiectului poate fi cuantificata si prin abilitatile si 
competentele dezvoltate in cadrul proiectului de catre expertii care asigura managementul si 
implementarea activitatilor proiectului, prin intermediul experientei acumulate prin interactiunea 
cu grupul tinta si ceilalti stakeholderi, precum si prin cunostintele acumulate cu ocazia elaborarii 
intrumentelor din cadrul proiectului, experienta care poate fi replicata cu succes pentru un alt 
grup tinta si la alt nivel. 

 

Transferabilitatea rezultatelor 

Modalitati de asigurare a sustenabilitatii pe o perioada de min. 6 luni de la data finalizarii 
implementarii proiectului: 

 fiecare partener va beneficia de expertiza si experienta acumulata in cadrul proiectului si va 
putea dezvolta noi proiecte pornind de la aceasta; 

 in timpul proiectului, se vor organiza activitati outdoor de tipul atelierelor, 
cluburilor/cercurilor, workshopurilor pe diverse teme de interes, astfel ei pot furniza in 
continuare aceste programe de formare pe baza tematicii dezvoltate si in cadrul altor scoli 

 prin abilitatile si competentele dezvoltate in cadrul proiectului de catre expertii care asigura 
implementarea activitatilor proiectului, prin intermediul experientei acumulate prin 
interactiunea cu GT si ceilalti stakeholderi, precum si prin cunostintele acumulate cu ocazia 
elaborarii intrumentelor din cadrul proiectului, experienta care poate fi replicata cu succes 
pentru un alt GT si la alt nivel 

 parteneriatele incheiate vor putea fi folosite ca baza de plecare pentru viitoare proiecte 

 suporturile de curs si toate materialele dezvoltate in cadrul proiectului pentru programele 
outdoor pot fi utilizate in cadrul altor activitati 

 Spatiile Interactive de Educatie Outdoor amenajate in cadrul proiectului vor putea fi utilizate 
si de altii elevi din generatiile urmatoare 

 

Modalitati de diseminare a rezultatelor catre alte entitati: 
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 fiecare partener va disemina, timp de min. 6 luni, rezultatele proiectului prin intermediul 
site-urilor proprii, ele putand fi valorificate si transpuse si catre un alt grup tinta 

 se vor incheia parteneriate cu ONG-uri implicate in activitati cu copii prin proiect ce vor avea 
o perioada de valabilitate de min 6 luni, dupa finalizarea activitatilor, in vederea dezvoltarii 
de noi activitati in sistem outdoor pentru copii 

 publicarea materialelor spre consultare in format fizic la sediul de implementare al 
proiectului (ex. programe, metodologii, instrumente de lucru create, rapoarte, etc.) 

 la finalizarea proiectului va fi elaborat un Raport final/ analiza generata de activitatile din 
cadrul proiectului, raport ce va contine informatii despre experienta acumulata in cadrul 
proiectului in ceea ce priveste programele de educatie nonformala in sistem outdoor, 
rezultatele activitatilor, recomandari, numirea, exemplificarea si acordarea unor solutii catre 
problemele cele mai des intalnite. Acest raport va fi disponibil pe website-ul proiecutului 
pentru a sprijini alte institutii care doresc sa realizeze activitati similare pentru alte grupuri 
tinta, asigurand astfel transferabilitatea rezultatelor proiectului, activitatile acestuia putand fi 
multiplicate si in alte localitati, regiuni ale tarii. 

 

Modalitati de multiplicare la diferite niveluri a rezultatelor: 

 prin diseminarea instrumentelor in cadrul stakeholderilor la toate nivelele 

 prin RU utilizata in cadrul proiectului, care, dupa finalizarea, va dezvolta noi proiecte la nivel 
local, sectorial, regional si national 

 prin membrii parteneriatului creat in cadrul proiectului care pot colabora impreuna si/sau cu 
alte entitati in dezvoltarea de noi proiecte 

 prin personalul didactic si de sprijin participant la activitatea de formare care a dobandit noi 
competente ce pot fi utilizate si la nivelul altor entitati/grupuri tinta. 
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      Perfectionarea profesionala specializata a 36 de cadre didactice din Liceul Tehnologic 
Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala 
Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, prin participarea 
la un curs acreditat din domenului tematic educatie nonformala, extrascolara si informala, in 
sistem outdoor, conform Anexei nr. 2 la Metodologia de acreditare aferenta Ord. 5564/2011. 
Programul de perfectionare este necesar pentru dobandirea cunostintelor, tehnicilor si 
abilitatilor de organizare a programelor de educatie in sistem outdoor. Activitatile de formare 
vor aduce atat beneficii pe termen scurt, avand in vedere implicarea ulteriora in proiect a celor 
36 de cadre didactice din postura de traineri activitati outdoor, dar si pe termen lung, prin 
utilizarea competentelor dobandite pentru o mai buna organizarea a altor activitati outdoor, 
dupa finalizarea proiectului. 

OS 1 va fi atins prin implementarea subactivitatii A2.2 si este in stransa legatura cu rezultatele 
propuse in cadrul acesteia. 

Grupul țintă al prezentului proiect este format din 36 de cadre didactice din Liceul Tehnologic 
Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala 
Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava 
În urma analizei de nevoi realizata odată cu depunerea proiectului, la nivelul celor 
3 unități de învățământ, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala 
Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung 
Moldovenesc au reieșit că doar 15 cadre didactice din cele 3 școli au participat în ultimii 2 ani la 
programe de perfecționare acreditate în domeniul educației nonformale, extrașcolare și 
informale. Astfel, la nivel de proiect unitățile de învățământ au considerat necesară 
participarea cadrelor didactice la programe de perfecționare acreditate în domeniile educației 
nonformale, extrașcolare și informale. Din analiza efectuată reieșind că 49 cadre didactice au 
fost interesate sa participe la programe de perfecționare acreditate în domeniile educației 
nonformale, extrașcolare și informale. 
În cadrul activității A2.1, vor fi selectate 36 cadre didactice (12 cadre didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, 12 cadre didactice din cadrul Scolii 
Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc si 12 cadre didactice din cadrul Scolii 
Gimnaziale "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc). 
 
Descrierea activităților la care va participa grupul țintă cadre didactice 
Ca și tipuri de activități outdoor, unitățile de învățământ au considerat oportune și necesare 
elevilor următoarele: campanii de conștientizare a poluării mediului, de ecologizare a spațiului 
aferent curții școlii, nutriție, competiții sportive, educație pentru mediu, educație rutieră, 
activități artistice, activități de prim ajutor. În urma analizării datelor existente la nivelul celor 3 
unități de învățământ, proiectul își propune reducerea și prevenirea abandonului școlar  

CAPITOLUL 4 - DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ ELIGIBIL PENTRU 
ACTIVITATEA A2.1 
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timpuriu, promovarea accesului egal la educație, implicit pentru elevii ce aparțin categoriilor 
vulnerabile, cât și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar pentru a promova o educație de calitate pentru elevi. 
Astfel, în vederea realizării obiectivelor propuse, cele 36 de cadre didactice vor participa la 
activități de perfecționare profesională acreditată pentru învățământul preuniversitar, cu 
scopul îmbunătățirii competențelor acestora, implicit formarea profesorilor în procesul de 
aplicare a educației outdoor. 
Activitatea din proiect dedicată cadrelor didactice este activitatea “A2 - Organizarea unui 
program de perfecționare pentru un numar de 36 cadre didactice”, respectiv subactivitățile 
„A2.1 - Selectarea si recrutarea a 36 de cadre didacte în vederea înscrierii la programul de 
formare” și “A2.2 – Perfecționarea profesionala specializata acreditata a resurselor umane 
pentru învățământul preuniversitar”. 

 
Beneficiile pentru grupul țintă cadre didactice, obținute direct ca urmare a implementării 
proiectului 
Orice cadru didactic trebuie sa fie pregătit schimbărilor, nevoilor vieții sociale, nevoilor noilor 
generații, să se pregătească singur pe sine, să se autoperfecționeze. Astfel, se va pune accent 
pe importanța formării continue, dezvoltarea competențelor didactice. Importanța formării 
continue a cadrelor didactice este dată de necesitatea reactualizării cunoștințelor și a 
competențelor profesionale, prevenirea efectelor evoluției tehnologice și necesitatea creșterii 
calității actului educațional din perspectiva adaptării la nevoile societății actuale. Prin 
perfecționarea profesională se urmărește îmbunătățirea capacităților existente, acumularea de 
cunoștințe profesionale suplimentare formării de bază. Astfel, la finalul programului, 
personalul didactic/de sprijin vizat de proiect își va îmbunătăți abilitățile pentru implementarea 
activităților specifice educației outdoor, respectiv derularea activităților educaționale în afara 
sălii de clasa, într-un mediu atractiv pentru elevi. 

 
Criterii de eligibilitate 
Pentru a fi eligibil, personalul didactic/personalul de sprijin trebuie sa 
îndeplinească cumulativ, minim următoarele condiții: 

• să fie cadru didactic/personal de sprijin angajat într-una din cele 3 școli partenere ale 
proiectului pe una din funcțiile menționate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările ulterioare, art.249 (pct.(a)-(i), (I)); 

• să manifeste interes și disponibilitate, urmând a fi implicat în derularea activităților 
prevăzute prin proiect și destinate grupului țintă- elevi; 

• să nu fi beneficiat de aceleași acțiuni finanțate prin alte apeluri POCU (apeluri similar 
anterior subsumate OS 6.3 și 6.6) sau din alte surse de finanțare, pe perioada derulării 
proiectului și să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect; 
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Conținutul dosarului de grup țintă 
Dosarul de grup ținta va cuprinde: 

• opis; 
• cerere de înscriere în grupul țintă; 
• formularul de înregistrare individuală (FIG); 
• copie a cărții de identitate; 
• certificate de căsătorie/divorț (în cazul în care persoana și-a schimbat numele); 
• copie a ultimei diplome de studii; 
• declarație de evitare a dublei finanțări din care să reiasă că nu este beneficiar de 

aceleași acțiuni finanțate prin alte apeluri POCU (apeluri similar anterior subsumate OS 
6.3 și 6.6) sau din alte surse de finanțare; 

• acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și a materialelor de 
publicitate; 

• adeverință de vechime în învățământ (experiență în învățământ) eliberată de școala 
implicată în proiect; 

• declarație disponibilitatea în derularea activităților prevăzute prin proiect și destinate 
grupului țintă elevi, la nivelul fiecărei școli din proiect; 

• documente relevante care ateste manifestarea interesului pentru desfășurarea 
activităților de tip outdoor (dovezi privind derularea în anul școlar 2021-2022 a cel 
puțin unei activități școlare/extrașcolare cu elevi - preșcolari și elevi din ciclurile 
primar, gimnazial, liceal); 

 
*Se va acorda atenție pentru așezarea documentelor în ordinea menționată. 
* Fiecare participant poate fi asistat în completarea dosarului de către un Responsabil 
recrutare și comunicare GT din cadrul școlii partenere în proiect. 

 
Procesul de recrutare și selecție 
Procesul de recrutare va cuprinde următoarele etape principale: 

 
Etapa 1 - Anunțarea deschiderii recrutării celor 36 de cadre didactice 
Se vor publica anunțuri pe site/pagina de social media a proiectului/a partenerilor și/sau la 
sediile partenerilor etc.; 

 
Etapa 2 - Depunerea dosarelor 
Într-o primă etapă, persoanele interesate vor fi informate cu privire la programul de 
perfecționare profesională în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem 
outdoor, ce urmează a se derula în cadrul proiectului, condițiile de înscriere în proiect, 
specificul activităților proiectului, beneficiile și oportunitățile oferite grupului țintă, și mai ales, 
la importanța reducerii părăsirii timpurii a școlii, prin îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din școlile partenere. Persoanele interesate își vor putea depune  
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documentele necesare la locațiile de implementare ale proiectului, în conformitate cu 
Metodologia de selecție și recrutare a celor 36 de cadre didactice. 

 
Etapa 3 - Analizarea dosarelor depuse 
Dosarele vor fi centralizate și vor primi număr de înregistrare în ordinea depunerii de către 
persoanele care solicită înscrierea în grupul țintă. 
Pe baza documentelor depuse de persoanele interesate, responsabilii de activitate vor analiza 
documentele conform procedurii, ținând cont de principiul primul venit, primul servit cât și de o 
serie de criterii, precum: 

 existența tuturor documentelor obligatorii; 
 experiența în învățământ; 
 manifestarea interesului pentru desfășurarea activităților de tip outdoor; 
 tipul de grade didactice; 

În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate sau dosarul este incomplet, conform 
procedurii, candidatul nu va fi înscris în grupul țintă al proiectului. 
Responsabilii de activitate vor verifica corectitudinea și completitudinea informațiilor și 
documentelor solicitate, vor verifica îndeplinirea criteriilor de selecție. 

 
Etapa 4 - Acceptarea/respingerea dosarelor depuse 
În urma verificărilor realizate, responsabilii de activitate vor elabora listele cu persoanele 
înscrise în cadrul grupului țintă al proiectului și le vor informa pe acestea cu privire la parcursul lor 
ulterior, telefonic și/sau prin email. Listele cu persoanele înscrise în grupul țintă vor fi 
centralizate în vederea monitorizării. 
În selectarea grupului țintă nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferință, indiferent de: 
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuala, vârstă, handicap, infectare HIV, 
apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu. În cadrul proiectului se va urmări 
creșterea participării femeilor în activitățile proiectului și se va aplica principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în privința accesului la activitățile proiectului. În cazul în care, 
în perioada de implementare a proiectului, vor apărea cazuri de abandon/retragere sau alte 
motive care ar putea conduce membrii grupului țintă să renunțe la participarea în proiect, 
grupul țintă va fi înlocuit cu alte persoane interesate, aflate pe lista de rezerva. Astfel, ca urmare 
a acțiunilor întreprinse în cadrul acestei subactivități vor fi identificate și selectate pentru a 
face parte din grupul țintă al proiectului un număr de 36 de cadre didactice ce vor urma cursuri 
de perfecționare profesională specializată acreditată Vor fi respectate prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protectia datelor), precum și prevederile Directivei 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicațiilor 
publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația 
națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 

vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare. 
Persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi informate despre obligativitatea de a furniza 
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datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. Participanții, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul 
privind utilizarea și publicarea datelor personale. Cadrele didactice vor primi informații 
complete cu privire la modalitatea de completare a dosarului pentru înscrierea în grupul țintă și 
vor primi suport în completare din partea experților. 

 
Dosarele de participare transmise de către candidați vor fi analizate în ordinea înscrierii de 
către Responsabilii recrutare și comunicare GT, parcurgându-se următoarele etape: 

 Evaluarea administrativă: se verifică conformitatea dosarului individual de înregistrare. 
În situația în care dosarul este incomplet sau există neclarități, responsabilul recrutare 
și comunicare GT va solicita clarificări candidatului. În situația în care dosarul de 
înregistrare este complet, iar candidatul este eligibil (conform criteriilor detaliate la 
punctul 2.2 din prezenta metodologie), dosarul va fi declarat “ELIGIBIL”; 

 Ierarhizarea dosarelor eligibile: Fiecare dosar declarat “ELIGIBIL” va fi ierarhizat, în 
conformitate cu criteriile de eligibilitate menționate anterior; Rezultatul înscrierii va fi 
comunicat individual fiecărui candidat. Pe măsura înscrierii persoanelor în grupul țintă și 
derularea procesului de selecție, se va completa grupul țintă, iar persoanele acceptate vor fi 
anunțate că fac parte din grupul țintă și vor fi 
informate cu privire la activitățile la care pot participa din cadrul proiectului. 

 
Echipa de implementare implicată în aceasta subactivitate: 

 Responsabil recrutare și comunicare GT - expert 1; 
 Responsabil recrutare și comunicare GT - expert 2; 
 Responsabil recrutare și comunicare GT - expert 3; 

 
Responsabilii Recrutare și comunicare GT, în baza prezentei metodologii și a GHIDULUI 
APLICANTULUI - Apelul de proiecte axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de 
investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, vor evalua 
dosarele de participare primite din partea candidaților înscriși, asigurându-se totodată că au și 
datele de contact ale persoanelor înscrise. 
 
Atribuțiile responsabililor recrutare și comunicare GT vor fi următoarele: 

 informarea cadrelor didactice cu privire la programul de perfecționare profesională în 
domeniul organizării și furnizării educației non formale în sistem outdoor, ce 
urmează a se derula în cadrul proiectului, condițiile de înscriere în proiect, specificul 
activităților proiectului, beneficiile și oportunitățile oferite grupului țintă și. mai ales, la 
importanța reducerii părăsirii timpurii a școlii, prin îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din școlile partenere; 

 îndrumare cadrelor didactice pentru întocmirea Dosarului de grup țintă în vederea 
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înscrierii în grupul țintă; 
 analizarea dosarelor depuse de către cadrele didactice în vederea selectării a 12 

persoane; 
 

Informarea grupului țintă 
Informarea în vederea promovării activităților proiectului se va face atât online (social media, 
website școli etc.), cât și clasic (prin intermediul orelor de curs, a materialelor de informare 
distribuite la nivelul celor 3 școli etc.). 
Modalitățile de promovare vor cuprinde următoarele acțiuni punctuale: 

 Promovarea oportunităților oferite profesorilor prin intermediul canalelor media 
online: pagina proiectului, pagina dedicată de Facebook, grupurile de comunicare etc.; 

 Afișaj indoor la sediul instituțiilor de învățământ; 
În procesul de selecție a grupului țintă vor fi respectate prevederile legislației în vigoare și a 
practicilor europene cu privire la egalitatea de șanse și tratament egal. Nu se va face nicio 
deosebire, excludere, restricție sau preferință indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap/dizabilitate, 
boală, apartenență la o categorie defavorizată etc. 

 
Număr cadre didactice selectate 

 12 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc; 
 12 cadre didactice din cadrul Scolii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc; 
 12 cadre didactice din cadrul Scolii Gimnaziale "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung 

Moldovenesc; 
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 ANEXE  
 

• Opis; 
• Cerere de înscriere în grupul țintă; 
• Formularul de înregistrare individuală (FIG); 
• Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări; 
• Acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și a materialelor de 

publicitate; 
• Declarație disponibilitatea în derularea activităților prevăzute prin proiect și 

destinate grupului țintă elevi; 
 

*Se va acorda atenție pentru așezarea documentelor în ordinea menționată la Subcapitolul 
“Conținutul dosarului” (pag. 16-17) 
* Fiecare participant poate fi asistat în completarea dosarului de către un Responsabil recrutare 
și comunicare GT din cadrul școlii partenere în proiect. 
 
 
 

Întocmit, 
 
Responsansabil recrutare și comunicare – expert 1 
Bodnar Mihăiță-Marcel 
 
Responsansabil recrutare și comunicare – expert 2 
Bedrulea Andreea-Nicoleta 
 
Responsansabil recrutare și comunicare – expert 3 
Țăran Luminița-Raveica 
 
 
 
Avizat, 
 
Coordonator partener P2 
Mercheș Monica 
 
Coordonator partener P3 
Avram Luminița 
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