Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe

AP
PI

OS

Denumire apel
Cod apel

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, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectivul Specific 6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de
predare;
Obiectiv Specific 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.
Profesionalizarea carierei didactice
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6

Lista intermediară a proiectelor aprobate
Evaluare tehnico-financiară

Nr
crt

1.

Cod
proiect

146587

Solicitant

MINISTERUL
EDUCATIEI SI
CERCETARII

Titlu
proiect

Profesionali
zarea
carierei
didactice PROF

Adresa
solicitant

Categorie
Beneficiar

Municipiul
București,
România, Str.
Str.
Gen.
Berthelot nr.
Instituție
28-30,
publică
județul
București,
cod
poștal
010168,
România

Regiune
/ Județ

Nivel
național

Pun
ctaj

83,5

Obiectiv
specific

Obiectivul general
al proiectului

O.S.6.5.
Creșterea
numărului
de
oferte
educațional
e orientate
pe formarea
de
competențe
și
pe
utilizarea de
soluții
digitale/de
tip TIC în
procesul de
predare;
O.S.6.6. Îmbunătățir

Asigurarea
mentoratului
profesional
pe
durata
întregii
cariere didactice, în
sistemul
de
învățământ
preuniversitar, prin
crearea unui sistem
național coerent si
fiabil de formare
profesionala si de
dezvoltare
a
competenței
didactice,
ca
formare
psihopedagogica,
necesare ocupării si

Buget total
eligibil

Asistenta
financiara
nerambursabi
la (AFN)

135.733.852,02 120.150.531,5

Buget (UE)

Buget de stat
(BS)

Contribuție
proprie
beneficiar

114.607.337,8

5.543.193,72

15.583.320,5

ea
competențel
or
personalului
didactic din
învățământu
l preuniversitar
în vederea
promovării
unor servicii
educațional
e de calitate
orientate pe
nevoile
elevilor și a
unei școli
incluzive.

exercitării
unei
funcții
didactice
precum si obținerii
performanței
pedagogice
în
învățământul
preuniversitar
din
România,
în
activitatea de
predare /formare si
în activitatea de
management
educațional,
în
contextul procesului
global
de
digitalizare
a

sistemelor
educație.
Total Lei

de

135.733.852,02 120.150.531,5

114.607.337,8

5.543.193,72

15.583.320,5

23.508.715,27

1.137.042,05

3.196.512,99

Total Euro
27.842.270,32

24.645.757,32

