
 

FIȘA DE POST 

 

 

1. Denumirea postului: Expert educație nonformală 

2. Cod COR: 235104 expert învățământ 

3. Subactivitatea: A4 Dezvoltarea unui program educational nonformal in spatii exterioare special 

amenajate. 

4. Titularul postului:…………… 

5. Rol în proiect: asigură desfășurarea activităților de educație nonformală în sistem outdoor cu 

beneficiarii, grup țintă elevi nivel primar și gimnazial 

6. Atribuții și responsabilități:  

- Realizează înscrierea elevilor la activitățile de educație nonformală în sistem outdoor, în conformitate cu 

metodologia de selecție specifică; 

- Realizează evaluarea nevoilor de educație și dezvoltare în vederea adaptării activităților nonformale la 

nevoile și interesele beneficiarilor; 

- Elaborează planificarea, proiectarea și instrumentele de lucru ale activităților de educație nonformală în 

sistem outdoor; 

- Propune, proiectează și desfășoară activități de educație nonformală în sistem outdoor pentru grup țintă elevi;    

- Monitorizează progresul elevilor și gradul acestora de implicare în activități; 

- Completează documentele de prezență și participare a elevilor la activitățile de educație nonformală în sistem 

outdoor; 

- Realizează şi alte sarcini trasate de managerul de proiect în funcție de necesități, pentru atingerea obiectivelor 

proiectului. 

7. Durata în proiect : 8 luni 

8. Locul de desfăşurare a activităţii: 

La sediul Partenerului, în locaţiile de implementare a activităților nonformale outdoor la fiecare partener, 

respectiv, inclusiv la domiciliul salariatului/expertului. 

9. Drepturi ale ocupantului postului: 

Conform contractului individual de muncă nr ............,  încheiat pe proiect şi, după caz, ale actelor adiţionale 

la acesta. 

 

CERINŢE FIŞA POSTULUI  

EDUCAȚIE SOLICITATA 

Descriere  Studii universitare de licență 

EXPERIENȚA SOLICITATA 

Descriere   experiență în planificarea/organizarea de activități educaționale în 

învățământul preuniversitar; 

 experiență în organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare, în 

contexte nonformale, inclusiv în parteneriat cu familia și comunitatea; 

Durată solicitată ≤1 an 

COMPETENȚE SOLICITATE 

Descriere • Competențe metodologice și didactice privind planificarea și desfășurarea 

activităților educaționale în învățământul preuniversitar; 

• Competențe de comunicare și relaționare; 

• Abilitatea de lucra cu colective eterogene de elevi, proveniți din grupuri 

dezavantajate;   

• Competențe digitale de bază; 

LIMBI STRAINE SOLICITATE 

Limba 1 Engleza/franceza 

Înțelegere  Utilizator independent 

Vorbire Utilizator independent 

Scriere Utilizator independent 
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