Lista intermediara a cererilor de finanatare aprobate in urma evaluarii tehnico-financiare

POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cod
MySMIS

106266

105301

105299

106405

Denumire Beneficiar

FUNDATIA EuroEd

UNIVERSITATEA
"DUNAREA DE
JOS"/Rectorat

UNIVERSITATEA ,,
LUCIAN BLAGA '' DIN
SIBIU/rectorat

Adresa Beneficiar

Municipiul Iasi,
România, Str.
Florilor nr. 1C, ,
judeþul Iasi, cod
postal 700513,
România

Categorie

organism
neguvernamental
nonprofit (persoana
juridica de drept privat
fara scop patrimonial)

Regiune/Judet

Nord-Est / Iasi,
Suceava,

Municipiul Galaþi,
România, Str.
institutie de învaþamânt
Domneasca nr. 47,
superior de stat
Sud-Est / Galati,
, judeþul Galaþi,
acreditata
cod postal -,
România

Municipiul Sibiu,
România, Str. Bvd
Victoriei nr. 10, ,
judeþul Sibiu, cod
postal 550024,
România

instituþie de învaþamânt
superior de stat
acreditata

Municipiul Bacau,
autoritate a
România, Str.
administraþiei publice
INSPECTORATUL SCOLAR OITUZ nr. 24, ,
centrale finanþata
judeþul Bacau,
JUDETEAN BACAU
integral de la bugetul de
cod postal
stat sau BAS
600266, România

Centru / Sibiu,

Nord-Est /
Bacau,

Punctaj

92.50

91.00

90.00

87.50

OS

Titlul proiectului

6.6

DEDICAT - Dascăli pentru Elevi
Defavorizați - Intervenții pentru
Combaterea Abandonului școlar
Timpuriu

6.6

Profesori competenți în școli
incluzive. Dezvoltarea şi
implementarea de instrumente
motivaţionale şi didactice inovatoare
în mediile educaționale defavorizate
din Regiunea Sud-Est (IMD-ProfSkills)

6.6

6.6

Dezvoltarea și implementarea de
instrumente motivaționale şi
didactice inovatoare pentru şcoala
sibiană incluzivă

Obiectivul general al proiectului

Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din
învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin
activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin
activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de
cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de
fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate
acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu
nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competentelor profesionale
pentru 120 de cadre didactice si personal managerial, in
vederea cresterii gradului de calitate si inovare a serviciilor educationale, facilitarea
incluziunii scolare si reducerea abandonului scolar in
cadrul a 5 unitati de invatamant preuniversitar defavorizate din judeþul Galati.
Prin realizarea masurilor propuse in cadrul proiectului se urmareste atragerea si
participarea cadrelor didactice si echipelor manageriale la
programe pentru dezvoltarea competentelor profesionale prin
actualizarea/aprofundarea cunostintelor si abilitaþilor de realizare a
activitaþilor instructiv-educative in 5 scoli defavorizate din jud. Galati, in vederea
asigurarii unui proces educational incluziv pentru elevii
cu grad ridicat de risc educational.
Obiectivul general al proiectului este "Imbunatatirea competentelor pentru 358 de
cadre didactice si de sprijin, din care 25 personal
managerial, prin dezvoltarea si implementarea de instrumente motivationale si
didactice inovatoare, in vederea asigurarii de servicii
educationale de calitate si a incluziunii scolare pentru elevii din cadrul a 8 unitati de
invatamant preuniversitar defavorizate din jud. Sibiu".
Prin realizarea masurilor integrate propuse in cadrul proiectului se
urmaresteatragerea si participarea cadrelor didactice si personalului de
sprijin la programe pentru dezvoltarea competentelor si aprofundarea cunostintelor
pentru predarea in 8 scoli defavorizate din jud. Sibiu, in
vederea asigurarii unui proces educational incluziv scolar pentru elevii cu grad ridicat
de risc educational.

Buget total proiect

1 984 988.30

1 971 300.38

6 654 383.71

InFORMA-Programe educaționale
pentru personalul din școlile
defavorizate din judetul Bacău

Obiectivul general al proiectului este de reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul
prescolar, scolar si secundar de calitate in 14 scoli tinta din judetul Bacau.
Obiectivul POCU 6.6 vizeaza imbunatatirea competentelor personalului didactic din
invatamantul pre-universitar in vederea promovarii
unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli
incluzive iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului
specific al programului prin implementarea unor masuri identificate si proiectate in
baza nevoilor concrete ale scolilor tinta si respectiv
cadrelor didactice care si desfasoara activitatea in aceste scoli, nevoi care au
rezultat in urma diagnozei comunitare elaborate ca activitate
preliminara scrierii cererii de finantare.

6 666 116.85

2 002 050.14

107381

CASA CORPULUI
DIDACTIC PIATRA NEAMT

Municipiul Piatra
Neamþ, România,
Str. PETRU RARES instituþie de învaþamânt
nr. 24, , judeþul
pre-universitar de stat Nord-Est/ Neamt
Neamþ, cod
acreditata
postal 610119,
România

87.00

6.6

MADRE – Motivarea și Ameliorarea
Didactică a Responsabililor
Educaționali

Scopul proiectului consta în prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii de
catre copiii aflaþi în risc educaþional prin dezvoltarea
competenþelor personale si profesionale ale unui numar total de 118 persoane din
grupul þinta al proiectului aparþinând categoriilor
personalului didactic, personalului de sprijin si personalului de management,
derularea unui program de consiliere didactica continua,
derularea unor programe de formare continua destinat cadrelor didactice si
personalului de sprijin, desfasurarea unui program de
perfecþionare destinat echipelor manageriale din scolile þinta, implementarea unui
instrument de sprijin pentru activitaþile/stagiile practice si
desfasurarea de evenimente destinate diseminarii cunostinþelor, metodelor si
practicilor de asigurarea a calitaþii în educaþie. De
asemenea, proiectul propune masuri de stimulare a resurselor umane calificate de a
lucra în scolile defavorizate þinta prin acordarea de
stimulente de performanþa si prin organizarea de competiþii de premiere a resurselor
umane cu o contribuþie deosebita în facilitarea unei
educaþii calitative pentru copii aflaþi în risc educaþional.

107134

ASOCIATIA "SOCIETATEA
NATIONALA SPIRU HARET
PENTRU EDUCATIE,
STIINTA SI CULTURA"

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
NICOLAE IORGA
nr. 36, , judeþul
Bucuresti, cod
postal -,
România

organism
neguvernamental
nonprofit (persoana
juridica de drept privat
fara scop patrimonial)

Sud-Vest Oltenia
/ Dolj, Gorj

85.00

6.6

QualForm- Asigurarea calității
educației prin FORMare profesională
continuă

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenþelor profesionale si
transversale ale personalului didactic si managerilor
scolari la nivelul judeþelor implicate în proiect, cresterea motivaþiei si a stabilitaþii
pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataþirii
calitaþii educaþiei, a accesului echitabil la educaþie, a prevenirii si reducerii
fenomenului de parasire timpurie a scolii.

6 571 693.05

108182

ASOCIATIA "SOCIETATEA
NATIONALA SPIRU HARET
PENTRU EDUCATIE,
STIINTA SI CULTURA"

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
NICOLAE IORGA
nr. 36, , judeþul
Bucuresti, cod
postal -,
România

organism
neguvernamental
nonprofit (persoana
juridica de drept privat
fara scop patrimonial)

Nord-Est /
Botosani, Sud Muntenia /
Giurgiu,

85.00

6.6

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenþelor profesionale si
transversale ale personalului didactic si managerilor
ProForm - PROfesionalizarea cadrelor scolari la nivelul judeþelor implicate în proiect, cresterea motivaþiei si a stabilitaþii
didactice prin FORMare continuă
pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataþirii
calitaþii educaþiei, a accesului echitabil la educaþie, a prevenirii si reducerii
fenomenului de parasire timpurie a scolii.

6 648 489.44

106757

ASOCIATIA "SOCIETATEA
NATIONALA SPIRU HARET
PENTRU EDUCATIE,
STIINTA SI CULTURA"

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
NICOLAE IORGA
nr. 36, , judeþul
Bucuresti, cod
postal -,
România

organism
neguvernamental
Sud-Vest Oltenia
nonprofit (persoana
/ Mehedinti, Vest
juridica de drept privat / Caras-Severin,
fara scop patrimonial)

83.00

6.6

EduForm - EDUcație incluzivă de
calitate prin FORMare profesională
continuă

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competentelor profesionale si
transversale ale personalului didactic si managerilor
scolari la nivelul judeþelor implicate în proiect, cresterea motivaþiei si a stabilitaþii
pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunatatirii
calitaþii educaþiei, a accesului echitabil la educatie, a prevenirii si reducerii
fenomenului de parasire timpurie a scolii.

6 659 974.64

106758

ASOCIATIA "SOCIETATEA
NATIONALA SPIRU HARET
PENTRU EDUCATIE,
STIINTA SI CULTURA"

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
NICOLAE IORGA
nr. 36, , judeþul
Bucuresti, cod
postal -,
România

organism
neguvernamental
nonprofit (persoana
juridica de drept privat
fara scop patrimonial)

81.50

6.6

DidactForm - Cadre DIDACTice
FORmate pentru educație incluziva
de calitate

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenþelor profesionale si
transversale ale personalului didactic si managerilor
scolari la nivelul judeþelor implicate în proiect, cresterea motivatiei si a stabilitaþii
pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataþirii
calitaþii educatiei, a accesului echitabil la educaþie, a prevenirii si reducerii
fenomenului de parasire timpurie a scolii.

6 643 958.28

106732

ASOCIATIA ,,EXCELENTA
IN EDUCATIE SI FORMARE
CONTINUA"

Municipiul
Bucuresti,
România, Str.
Bvd. Aviatorilor
nr. 18, , judeþul
Bucuresti, cod
postal -, România

organism
neguvernamental
nonprofit (persoana
juridica de drept privat
fara scop patrimonial)

Profesorul face diferența!

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunatatirea calitatii si
accesului echitabil la educatie prin dezvoltarea competentelor
a 90 de cadre didactice, personal de sprijin si 8 persoane din echipele manageriale
din 4 unitati defavorizate din judetul Buzau si
structurile scolare ale acestora (clasa de defavorizare 1 conform Anexa 1) prin
participarea la programe/actiuni educationale destinate in
special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea si prevenirea
parasirii timpurii a scolii.

1 520 187.98

Nord-Est /
Vaslui, Sud-Est /
Braila,

Sud-Est / Buzau,

81.35

6.6

Total lei
Total euro

47 323 142.77
10 633 219.36

