STRUCTURA PROIECTULUI EDUCAŢIV
A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL

a. Titlul (mesaj – slogan);
b. Tipul de educaţie în care se încadrează;
c. Tipul de proiect (municipal, interjudeţean, naţional, internaţional).
B. APLICANTUL

 coordonate de contact (telefon, fax, email, adresa);
 scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului.
C. CONTEXT.

 o argumentare a proiectului propus (puncte tari, oportunitaţi – relaţionate cu momentul
debutului proiectului).
D. DESCRIEREA PROIECTULUI :












scop;
obiective;
grup ţintă ( direct, indirect, secţiuni pe grupe de vârstă, genetc);
durata (minim 6 luni; între 6 – 12 luni);
conţinutul proiectului (fişa de înscriere – participare, regulament, criterii de evaluare,
standarde, indicatori);
calendarul activităţilor (diagrama activităţilor);
metode si tehnici de lucru, forme de organizare;
rezultate ( de preferinţă măsurabile şi producere de materiale, ca: postere, CD, broşuri, fliers,
pliante, film etc);
resurse umane (proprii, parteneriale, voluntari);
parteneri (interni: palate, cluburi, şcoli din judeţ/ alte judeţe; externi: organizaţii nonguvernamentale, guvernamentale – acorduri parteneriale cu specificarea responsabilităţilor
fiecărui partener).

E. EVALUARE – CALITATE

I. Evaluare interna a proiectului (coerenţă scop – obiective - activitati – metode – evaluare indicatori).
II. Evaluare externa a proiectului (indicatori).
F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

 posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioara a proiectului prin autofinantare sau prin
atragerea de noi parteneri.
G. BUGETUL PROIECTULUI

 mentionarea surselor de finantare;
 precizarea costurilor detaliate pe activitati – sursa de finantare,
 mentionarea bugetului total.
H. ANEXE

 acordurile parteneriale,
 justificarea surselor de finantare proprii (scrisori de intentie, bilant contabil,
 contracte de sponsorizare etc.).

Tipuri de educaţie complementara în care trebuie sa se incadreze proiectele educaţive
1. Educaţie pentru drepturile omului
 Educaţie pentru drepturile copilului
 Educaţie pentru sanatate
 Prevenirea abandonului scolar
 Prevenirea traficului de persoane
 Prevenirea exploatarii prin munca a copiilor
 Prevenirea violentei si abuzului asupra copilului
 Promovarea egalitatii de sanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate etc)
2. Educaţie pentru dezvoltare personala
 Domeniul tehnico - stiintific
 Comunicare
 Media
3. Educaţie prin sport
4. Educaţie inter si multiculturala
 Folclor
 Arta populara
 Cultura si civilizatie romaneasca si straina
 Studii europene
5. Educaţie ecologica
 Protectia mediului
 Ecoturism
 Orientare turistica
 Agroturism
6. Educaţie pentru pace
7. Educaţie pentru dezvoltare comunitara
 Dezvoltare comunitara
 Voluntariat
8. Educaţie pentru pace
9. Educaţie globala
Mentiuni
1. Proiectele internaţionale. Pentru a conferi dimensiune internaţionala proiectelor, trebuie
indeplinit criteriul participarii a minimum 5 tari (exclusiv Romania).
2. Proiectele naţionale. în cazul proiectelor naţionale al caror numar de participanti, la etapa
naţionala, depaseste bugetul solicitat, organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta participantii
/echipajele în urma unei etape de preselectie (cel putin 15 judeţe).
3. Proiectele interjudeţene. în cazul proiectelor interjudeţene, este obligatorie invitarea cel
putin a 5 judeţe.
4. Proiectele municipale. în cazul proiectelor municipale, este obligatorie invitarea
participantilor din cel putin 2 sectoare.

