TERMENI DE REFERINȚĂ
selectarea a doi experți/două experte pentru elaborarea programelor de activități
extra-curriculare pentru copiii claselor V-VI-VII
Servicii solicitate

Elaborarea a 2 programe extra-curriculare

Tipul de contract

Contract de prestare servicii pe durată determinată

Numărul de zile

20 zile/per expert

Termen limită pentru aplicare

17 iunie 2020

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii
„Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a
copiilor de migranți”.
Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu
accent pe copii de migranți; fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de
colectare a informației despre copiii de migranți.
Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10
școli, selectate din 5 raioane.
Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste
hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Strategia Națională de Dezvoltare
”Moldova - 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești
copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd
intervenții targhetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei
categorii de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la studii de
calitate și dreptul la protecție socială. Cauzele situației create sunt: lipsa competențelor cadrelor
didactice de a oferi suport de calitate copiilor de migranți; programe extra-curriculare care nu
corespund necesităților și intereselor copiilor; rata înaltă de discriminare din partea semenilor;
cooperarea nesatisfăcătoare a școlii cu părinții /tutorii.
Activităţile extra-curriculare (cercurile, activitățile pe interes), organizate în cadrul școlii, sunt o
modalitate de a dezvolta anumite abilități, competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor
strategii moderne, a unor abordări pozitive care pot îmbunătăți reușita elevilor, stârnesc creativitatea
și interesul pentru un anumit domeniu. Activitățile respective pot deveni o alternativă de petrecere a
timpului liber, aspect important în special pentru copiii din localitățile în care nu există centre de
creație sau de tineret.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți care vor elabora 2 programe de activități extracurriculare pentru copiii claselor gimnaziale V-VI-VII, inclusiv pentru copiii de migranți. La baza acestor
programe vor sta rezultatele evaluării inițiale psiho-educaționale cât și interesele/hobby-urile acestor
copii.
Pe lângă activitățile sportive și culturale care predomină în majoritatea școlilor din țară, Fundația își
propune să elaboreze 2 programe de activități extra-curriculare care:1. vor îmbunătăți motivația
educațională a elevilor, prin derularea orelor adăugătoare prin intermediul abordării STEAM (știință,
tehnologie, inginerie, arte și matematică); și 2. vor consolida abilitățile sociale și vor îmbunătăți relațiile
cu semenii prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (life skills)ale elevilor, în special ale
copiilor de migranți.
Responsabilitățile experților:
Experții selectați vor elabora câte un Program de activități extra-curriculare al unităților de curs și
conținutul suportului de curs, care prevede activități didactice, reieșind din normarea de 2 ore per
săptămână (1 oră reprezintă îmbunătățirea reușitei școlare prin abordarea integrată STEAM, și 1 oră dezvoltarea deprinderilor de viață)
1. Expertul 1 va elabora Programul și Suportul didactic al cursului privind abordarea STEAM în
învățământul gimnazial (clasele V-VII)
2. Expertul 2 va elabora Programul și Suportul didactic privind tematica formarii deprinderilor de
viață al elevilor în învățământul gimnazial (clasele V-VII).

Cerințe față de candidați:
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
Experienţă în elaborarea programelor educaționale extra-curriculare, materialelor didactice;
Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii
incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
Cunoașterea intereselor și provocărilor preadolescenților
Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu
Abilități de utilizare a calculatorului
Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:
•
•
•
•

Scrisoare de motivare;
CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md.
Candidații sunt rugați să indice în linia de subiect al e-mail-ului pentru care sarcină aplică ”Program
STEAM” sau ”Program deprinderi de viata”.
Termen limită de aplicare: 17 iunie 2020 (inclusiv).
Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact - Victoria Barbulat.

