
Proiect POCU 154976 

„EDUCAȚIA OUTDOOR - O EDUCAȚIE PENTRU VIITOR” 

 

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 

(POCU) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat luni, 3 

octombrie, listele finale ale cererilor de finanțare aprobate, aferente etapei de evaluare 

tehnică și financiară, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, pentru 

apelul de proiecte POCU/987/6/26 “Educație nonformală în sistem outdoor – Regiuni 

mai putin dezvoltate”. Printre instituțiile școlare cărora li s-a aprobat finanțare se află 

și Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, ca lider al consorțiului din care mai fac 

parte Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia și Școala Gimnazială Preutești. 

Proiectul se intitulează „Educația outdoor - o educație pentru viitor” și se va derula pe 

o perioadă de un an de zile, având la dispoziție un buget total de 1.730.073,95 lei, din 

care doar 2% (34.601,52 lei) va fi contribuția proprie a beneficiarului.  

 

Obiectivul general al proiectului este organizarea unui program de educatie in 

sistem outdoor implementat in Colegiul National „Nicu Gane” din Falticeni, Scoala 

Gimnaziala Preutesti si Scoala Gimnaziala „Nicolae Stoleru”Baia, 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 

mestesuguri, cultura, sport si drumetii;  

3) Educatie ecologica in sistem outdoor;  

Obiectivul general al proiectului 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 mestesugurile 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: 

1. 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 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 rroma;  

- 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.  

2. 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.  

3. 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: Perfectionarea profesionala specializata a 36 de cadre 

didactice din Colegiul National „Nicu Gane” din Falticeni, Scoala Gimnaziala 

Preutesti si Scoala Gimnaziala „Nicolae Stoleru”Baia, 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 mestesuguri, cultura, sport si drumetii, adresat unui numar de 



321 elevi provenind din Colegiul National „Nicu Gane” din Falticeni, Scoala 

Gimnaziala Preutesti si Scoala Gimnaziala „Nicolae Stoleru”Baia, judetul Suceava.  

Programul de educatie non-formala consta in organizarea recurenta de ateliere, cercuri, 

cluburi si competitii, in sistem outdoor, bazate pe mestesuguri (sculptura in lemn, 

olarit etc.), cultura (caravane de film, vizonari de film, campanii de exprimare 

culturala, „biblioteca vie” etc.), sport (fotbal, handbal, volei etc.) si drumetii (excursii 

tematice, treasure hunt, orientare in natura etc.) 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.  

 

Obiectivul specific 3: Organizarea unui program de educatie ecologica si 

dezvoltare durabila in sistem outdoor pentru un numar de 321 elevi provenind din 

Colegiul National „Nicu Gane” din Falticeni, Scoala Gimnaziala Preutesti si Scoala 

Gimnaziala „Nicolae Stoleru”Baia, 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 

 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, 

însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din 

sistemul de învăţământ formal. Nevoia de incluziune socială – poate cea mai 

importantă caracteristică a educației outdoor este aceea că este o modalitate de succes 

de a depăși unele dificultăți ale copilului (psihice, fizice, sociale, emoționale sau 

economice), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei 

comunități. Se consideră ca mediul din interiorul clasei este mai degrabă unul 

competitiv, în timp ce cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să 

se exprime, să relaționeze cu ceilalți, să colaboreze. 

 

  

 


