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POCU Axa Prioritară 6 - 
Educație și competențe 

Suma alocată totală : 

 

1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro 

rezervă de performanță 



Acțiunile aferente acestei priorități de investiții  

 Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar 

și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu 

accent pe copiii aparținând minorității roma și a 

celor din mediul rural 

 

 Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii 

aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe 

elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul 

rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic 

 

 Activităţi suport menite să conducă la creșterea 

calității educaţiei obligatorii 

 

 



  Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar 
obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul 
de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de 
competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 
pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea 
de soluţii digitale/de tip TIC; 

 
 Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) 

care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din 
învățământul obligatoriu 

 

 Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea 
curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi 
și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor 
educaționale deschise. 

 

 Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului 
revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii 
și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate 
socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități. 

 



 Perfecționarea profesională specializată pentru 
personalul didactic din învățământul preuniversitar în 
vederea extinderii unor practici manageriale noi, a 
utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor 
servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile 
elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru 
educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea 
timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-
participative de educaţie bazate pe noul curriculum 
centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în 
special în cazul personalului care lucrează cu copiii 
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii 
aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, 
copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic 

 
 Evaluarea și validarea competențelor obținute de 

cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute 
alternative de formare 
 



 Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate 
pentru personalul didactic (de exemplu, cu 
programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții 
care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale 
personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în 
vederea completării perfecționării continue a 
acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în 
cadrul AP6, în cadrul PI 

 

 Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor 
specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de 
formare care promovează incluziunea, activități de 
formare în aria elaborării de resurse educaționale 
deschise pentru facilitarea implementării 
curriculumului revizuit, activități de formare pentru 
echipele manageriale în aria monitorizării impactului 
măsurilor privind creșterea accesului la educație etc) 

   
 



POCU în SĂLAJ- Axa prioritara 6 

 Școala pentru toti  

-3 proiecte  

-12 școli 

-parteneri:  ISJ Sălaj, CCD Sălaj, CJRAE Sălaj,   

                    Centrul NORO, Asociația Inovatorium,        

                    Fundația Millenium 

 Profesori motivați în școli dezavantajate 

-1 proiect 

-13 școli implicate 

- parteneri: ISJ Sălaj, CCD Sălaj, CJRAE Sălaj,            

-                   Fundația Millenium 

 

 

 


