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COMUNITATE - Facilitarea procesului de învățare al copiilor prin 

activități educaționale non-formale în sistem outdoor pentru 
consolidarea relației scoală – comunitate 

 
 
 

LICEUL "STEFAN DIACONESCU" POTCOAVA, implementează proiectul 
COMUNITATE - Facilitarea procesului de învățare al copiilor prin activități 
educaționale non-formale în sistem outdoor pentru consolidarea relației scoală – 
comunitate - POCU/987/6/26/ 154348, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul 
căruia 350 de elevi vor participa la un program inovativ de educație non formală în 
sistem outdoor, în timp ce 36 de cadre didactice vor beneficia de un program de formare 
continuă. Grupul țintă va proveni atât din cadrul Liceului "Stefan Diaconescu" Potcoava, 
cât și din cadrul celor două școli gimnaziale, Sinești și Icoana.  
 
Proiectul, prin setul de măsuri previzionate, își propune identificarea nevoilor pentru o 
mai bună adaptare a procesului de învățare, accelerarea procesului de incluziune a 
persoanelor vizate de activitățile specifice, precum și creșterea calității vieții prin 
educație, grupul țintă fiind încurajat să acumuleze și să își dezvolte competențe, 
atitudini, aptitudini și abilități complexe. 
 
Acțiunile proiectului ce urmează a fi implementate se pot clasifica în trei mari 
componente după cum urmează: 
 

1. „Dezvoltarea unui centru integrat de educație non formală în sistem outdoor și 
a unor măsuri integrate de prevenție” 
2. Implementarea pe o perioadă continuă de 3 de luni, a „Programului de 
perfecționare profesională specializată în domeniul organizării și furnizării 
educației non formale în sistem outdoor a personalului didactic și de sprijin din 
învățământul preuniversitar” 
3. Implementarea pe o perioadă continuă de 14 luni cu implicarea unui număr de 
350 de copii înmatriculați în cadrul instituțiilor de învățământ partenere în 
proiect, ce prezintă risc de apartenență la fenomenul de părăsire timpurie a școlii, 
a unui „Program inovativ de educație non formală în sistem outdoor”. 

 
Copiii înscriși în cadrul proiectului vor beneficia de activități educaționale orientate spre 
dezvoltarea abilităților vocaționale prin intermediul atelierelor și cercurilor tematice, 
activități socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, a abilităților logice, deprinderi de 
limbaj și de raționare, alături de activități educaționale de grup în aer liber cu rol în  
 



 

 
dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu 
comunitatea. 
 
Programul de perfecționare profesională destinat celor 36 de cadre didactice, are rolul 
de a răspunde la necesitatea de asigurare a educației outdoor de calitate, centrată pe 
nevoile de baza ale copiilor și pe nevoile emoționale, educaționale și sociale ale copiilor, 
oferind totodată suportul necesar în atingerea obiectivului aprobat la nivel de țară 
privind prevenirea abandonului școlar. 
 
În acest sens, pentru promovarea și implementarea educației non-formale în sistem 
outdoor și a perfecționării cadrelor didactice în aria vizată, a fost prevăzută o serie de 
activități precum: 
 

 Dotarea a 3 spații educaționale cu bunuri necesare îmbunătățirii infrastructurii 
educaționale non formale 

 Organizarea de cercuri/ateliere tematice, activități socio-educaționale și 
educaționale în aer liber 

 Workshop-uri de fotografie, de dezvoltare deprinderi de comunicare si limbaj și 
de ecologie, respectiv dezvoltare durabilă 

 Organizarea a două tabere  

 Încheiere de parteneriate cu actori relevanți precum: cluburi sportive școlare și 
de modelism, ONG-uri ce susțin educația prin activități educaționale non formale 
si interculturale, unități medicale și de cult 

 
 

Proiectul COMUNITATE - Facilitarea procesului de învățare al copiilor 

prin activități educaționale non-formale în sistem outdoor pentru 
consolidarea relației scoală – comunitate - POCU/987/6/26/ 154348 se 

derulează pe o perioadă de 14 luni, în intervalul  14.10.2022 – 31.12.2023, beneficiind de 

o finanțare totală de 1,728,706.65 RON din care 1,693,642.52 RON sunt nerambursabili.  

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
 
 
Date de Contact: 

LICEUL "STEFAN DIACONESCU" POTCOAVA  

Adresa: Oraș Potcoava, Str. Principala, nr. 197, județul Olt, cod poștal 237355 

Telefon/Fax: 0249462057 

Email: lic_potc@yahoo.com 


