
                        
 
 
 
 
 

 

 

  

 
Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod POCU/74/6/18/105645 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

Anunț selecție copii/elevi și părinți/tutori - grup țintă al proiectului POCU/74/6/18/105645 - 

Școala bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare durabilă 

 

  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în calitate de Partener 1, implementează în perioada 14 

mai 2018 – 13 mai 2021 proiectul POCU/74/6/18/105645 cu titlul Școala bucuriei – parteneriat pentru o 

comunitate de învăţare durabilă, împreună cu Asociaţia Inovitaverde (Liderul de parteneriat), CCD 

Dâmboviţa (Partener 2), Asociaţia „Tineri pentru europa de mâine” (Partener 3), CJRAE Dâmboviţa 

(Partener 4), Oraşul Răcari/ Administraţie publică (Partener 5). Proiectul este finanţat prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe și are ca obiectiv general 

prevenirea abandonului timpuriu al şcolii pentru 480 de copii şi elevi aparţinând grupurilor vulnerabile din 

comunităţi dezavantajate din judeţul Dâmboviţa (zonele Răcari şi Ciocăneşti) prin programe integrate de 

consiliere, educaţie remedială şi activităţi non-formale orientate către nevoile acestora, programme 

orientate către 108 părinţi, precum şi îmbunătăţirea competenţelor a 75 de cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, care profesează în comunităţi vulnerabile. 

      În vederea desfășurării activităților planificate în cadrul proiectului, IȘJ Dâmbovița organizează 
selecția a 120 de preșcolari și 360 de școlari care fac parte din grupuri vulnerabile (din care: 120 elevi de 
clasa a X-a, 120 elevi de clasa a VIII-a, 120 elevi de clasa a IV-a) și 108 parinți/tutori, care vor constitui 
grup ţintă fiind implicați în Activități de consiliere pentru toți copiii/elevii, respectiv părinții/tutorii din grupul 
țintă (A.2); Activități de educație remedială pentru elevi (A.4); Activități nonformale - ateliere tematice 
pentru elevi și părinți / tutori ai acestora (A5). 

Pentru primul an de implementare vor fi selectați 40 preșcolari (20 de la Școala Gimnazială Ciocănești 
și 20 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari), 40 elevi clasa a IV-a (20 de la Școala Gimnazială 
Ciocănești și 20 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari), 40 elevi clasa a VIII-a ((20 de la Școala 
Gimnazială Ciocănești și 20 de la Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari) și 40 elevi clasa a X-a (20 profil real 
și 20 profil umanist). 

Selecția se va desfășura în perioada: 25 iulie – 10 septembrie  și va consta în evaluarea dosarului de 

candidatură potrivit criteriilor de selecție (conform Procedurii)  

Informații privind criteriile de selecție, conținutul dosarului de candidatură și/sau alte detalii 
suplimentare se obțin la: 
- Liceul Teoretic “Ion Ghica” Răcari, persoană de contact : director Alexandru Mitru, tel.: 0733945818; 
- Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, persoană de contact : director Aurelia SERBANECI, tel.: 0744334157. 

 


