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Obiectivul general al 
proiectului constă în re-
medierea fenomenului de 
abandon școlar în regiunea 
de dezvoltare București-
Ilfov, prin implementa-
rea de măsuri integrate de 
susţinere a educaţiei de 
tip “A doua șansă”, des-
tinate stimulării reîntoar-
cerii în sistemul formal de 
educaţie și formarea tine-
rilor și adulţilor care nu și-
au finalizat educaţia obli-
gatorie, și îmbunătăţirea 
competenţelor personalului 
didactic din învăţământul 
preuniversitar, în vede-
rea promovării unor servi-
cii educaţionale de calitate.

Ca obiectivele speci-
fice ale proiectului sunt 
menţionate:

 creșterea gradu-
lui de conștientizare a 
beneficiilor reîntoarce-
rii în sistemul de educa-
ţie și formare în cazul a 
1.000 de tineri și adulţi, 
din regiunea de dezvol-
tare București-Ilfov, care 
nu și-au finalizat educaţia 
obligatorie;

 creșterea și diver-
sificarea competenţelor 
profesionale a 420 de ca-
dre didactice și personal 

de sprijin din unităţile de 
învăţământ preuniversitar 
din regiunea de dezvolta-
re București-Ilfov;

 îmbunătăţirea tra-
seului educaţional și pro-
fesional a 500 de de tineri 
și adulţi, care nu și-au fi-
nalizat educaţia obligato-
rie, din regiunea de dez-
voltare București-Ilfov, și 
care vor beneficia de ser-
vicii de consiliere și orien-
tare în carieră, pe tot par-
cursul vieţii;

 sprijinirea finaliză-
rii învăţământului obliga-
toriu și obţinerea unei ca-
lificări profesionale pen-
tru 500 de tineri și adulţi 
din regiunea de dezvolta-
re București-Ilfov, prin fa-
cilitarea accesului la pro-
gramul ”A Doua Șansă” 
(ADS) și acordarea de 
măsuri de sprijin în sco-
pul susţinerii participării 
la procesului educaţional.

Grupul ţintă din ca-
drul proiectului va fi for-
mat din două categorii 
majore de persoane: 420 
de persoane care fac par-
te din categoriile perso-
nal didactic/personal de 
sprijin, care beneficiază 
de programe de forma-

re, provenind, în general, 
din unităţile școlare par-
teneri asociaţi, precum 
unităţi școlare din muni-
cipiului București și unităţi 
școlare din judeţul Ilfov și 
500 de persoane benefi-
ciare ale programului ”A 
Doua Șansă”, care vor fi 
înmatriculate în unităţile 
școlare parteneri asociaţi, 
unităţi școlare din muni-
cipiul București și unităţi 
școlare din judeţul Ilfov.

Activități în 
proiect și rezultate 
așteptate

În cadrul proiectul se 
vor desfășura activităţi 
precum o campanie de 

promovare a programu-
lui ”A Doua Șansă” și a 
măsurilor complemen-
tare; de îmbunătăţire a 
competenţelor personalu-
lui didactic, personalului 
de sprijin și didactic auxi-
liar din învăţământul pre-
universitar; furnizare de 
servicii integrate de orien-
tare, consiliere și asistenţă 
educaţională și de organi-
zare și furnizare a progra-
melor “A doua șansă”.

Partenerii implicaţi 
în derularea proiectu-
lui așteaptă ca la fina-
lul acestuia minim 1.000 
de potenţiali mem-
bri ai grupului ţintă să 
conștientizeze beneficiile 
proiectului, să fie informaţi 

și atrași în activităţile de-
rulate în cadrul acestu-
ia; 500 de tineri/adulţi ca-
re nu și-au finalizat studii-
le obligatorii (din care 125 
de persoane de etnie ro-
mă) să fie înscriși în pro-
iect; 420 de cadre didacti-
ce/personal de sprijin sau 
auxiliar să fie, de aseme-
nea, înscrise în proiect; 
să fi avut loc 21 de sesi-
uni de programe de for-
mare continuă a aduţilor/
personalului didactic, auxi-
liar sau de suport; minim 
382 de persoane din ce-
le 420 participante la pro-
gramele de formare conti-
nuă a aduţilor/personalu-
lui didactic, auxiliar sau de 
suport să obţină Certifica-

te de absolvire; să fi avut 
loc 25 de seminarii de va-
lorizare a mobilităţii pro-
fesorilor și pentru schim-
bul de bune practici; 500 
de persoane să primeas-
că consiliere și sprijin pen-
tru orientare în carieră pe 
tot parcursul vieţii în cadrul 
ședinţelor de consiliere in-
dividuală (4 ședinţe/par-
ticipant) și de grup (120 
de ședinţe); 500 de dosa-
re de management de caz; 
600 de părinţi/tutori ai co-
piilor cu risc de abandon, 
tineri/adulţi care nu au fi-
nalizat învatamantul obli-
gatoriu să fi participat la 
activităţi de tipul ”Școala 
părinţilor”; 500 de tineri/
adulţi care nu au finali-
zat învăţământul obliga-
toriu să fie înscriși în pro-
gramul ”A Doua Șansă”; să 
fie constituite 10 grupe de 
învăţământ primar ”A Do-
ua Șansă” și 20 de grupe 
de învăţământ gimnazial 
ADS; să se fi acordat 200 
de subvenţii în cuantum de 
2.000 de lei participanţilor 
la ADS, pentru învăţământ 
primar finalizat, a 300 de 
subvenţii în valoare de câte 
2.000 de lei, participanţilor 
la ADS, pentru învăţământ 
secundar inferior finali-
zat și a 500 de subvenţii 
pentru transport, în cuan-
tum de 50 de lei/lună timp 
de 20 luni; organizarea 
de excursii pentru 250 de 
participanţi/program de 
învăţare informală și non-
formală.

Valoarea  totală a pro iec-
tului este de 9.523.800,43 
lei, din care valoare 
cofinanţare Uniunea Euro-
peana - 7.619.040,31 lei. 
Durata de derulare a pro-
iectului este de 36 de luni.
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”A doua șansă pentru educație”, 
pentru tinerii și adulții din București și Ilfov,  
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Fundația Convergențe Europene, 
în calitate de lider de parteneriat, 
împreună cu partenerii Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București și 
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov anunță 
implementarea proiectului ”ADSE - A 
Doua Șansă pentru Educație” (cod proiect 
136066), cofinanțat prin Fondul Social 
European - Programul Operațional Capital 
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - 
Educație și competențe.
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