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Ambele proiecte bene-
ficiază de o finanțare eu-
ropeană de aproximativ 4 
milioane de euro, din Fon-
dul Social European, prin 
Programul Operațional Ca-
pital Uman și se vor de-
rula, fiecare, pe o perioa-
dă de 36 de luni. Prin in-
termediul acestora, 1.000 
de copii și tineri din județul 
Ilfov vor beneficia de spri-
jin în vederea întoarcerii la 
școală și finalizării cursu-
rilor prin programe de ti-
pul ”A doua Șansă” (ADS). 
Fiecare dintre cei 500 de 
participanți/proiect va be-
neficia de o subvenție în 
valoare de 1.500 de lei/fi-
ecare nivel de studiu fina-
lizat, 1 pachet de rechizite 
în valoare de 59,50 de lei, 
dacă a participat la un ni-
vel de studiu în cadrul pro-
gramului, 1 pachet igie
nicosanitar în va loare de 
77,35 de lei, dacă a par-
ticipat la un nivel de stu-
diu și/sau stagii de practi-
că din cadrul pro gramului 
și de servicii de consiliere 
și orientare a carierei pe 
tot par cursul vieții.

Criteriile de încadrare 
în grupul țintă  aceleași 
în cazul ambelor proiecte 
 fac referire la tineri care 
au părăsit timpuriu școala, 
cu vârsta cuprinsă între 
1216 ani, care au depășit 
cu cel puțin patru ani vârs

ta corespunzătoare clasei 
neabsolvite, tineri care au 
un loc de muncă, cu vârs
ta cuprinsă între 16 și 24 
de ani, care nu au absolvit 
învățământul obligatoriu, 
dar și adulți cu vârsta în-
tre 25 și 64 de ani, care nu 
au absolvit învățământul 
obligatoriu. Dintre cei 500 
de de beneficiari/proiect  
125 sunt de etnie romă, 
200 dintre ei frecventea-
ză învățământul primar și 
300  învățământul secun-
dar inferior. 75 de benefi-
ciari care au finalizat anul 
4 secundar inferior partici-
pă la programe de califica-
re și dobândesc certifica-
te de calificare profesiona-
lă nivel 3.

Formarea cadrelor 
didactice

Tot grupuri țintă re-
prezintă și cele câte 420 
de persoane din catego-
ria personalului didactic 
preuniversitar (370 per-
sonal didactic și 50  au-
xiliar) care vor beneficia, 
în cadrul celor două pro-
iecte, de un program de 
formare continuă – ”Me-
tode de prevenire a aban-
donului școlar” (60 de ore 
 15 credite) și de urmă-
toarele programe de for-
mare continuă specifi-
ce programului ”A doua 

Șansă” – ”consilier orien-
tare profesională”  mini-
mum 80 de ore și maxi-
mum 180 ore pentru ca-
re se pot acorda credite 
profesionale; ”formator” 
 180 de ore; ”instructor 
preparator formare”  mi-
nimum 80 de ore și maxi-
mum 180 de ore.

Părăsirea timpurie 
a școlii predomină 
mai ales în rândul 
anumitor grupuri 
aflate în situație 
de risc

Cele două proiecte răs-
pund nevoilor specifice ale 
educației din unitățile de 
învățământ situate pe ra-
za teritorială a județului Il-

fov, respectiv 45 de unități 
de învățământ. Rata aban-
donului școlar a crescut, iar 
numărul cazurilor de aban-
don la ciclul gimnazial este 
mai mare decât la ciclul pri-
mar si liceu; cauzele pen-
tru care elevii/tinerii pără-
sesc timpuriu școala fiind 
diverse, acestea având un 
puternic caracter individu-
al. Spre exemplu, în Ilfov, 
părăsirea timpurie a școlii 
predomină mai ales în rân-
dul anumitor grupuri aflate 
în situație de risc, în spe-
cial tineri din mediul rural, 
tineri ce provin din familii 
cu venituri modeste, romi 
și elevi care au repetat cel 
puțin un an sau care au 
abandonat școala.

”Prin măsurile prezen-
tate, care vor servi în fi-

nal la creșterea numărului 
de tineri și de adulți care 
nu șiau finalizat educația 
obligatorie care se reîntorc 
în sistemul de educație 
și formare, inclusiv prin 
programe ADS și progra-
me de formare profesio-
nală, dar și îmbunătățirea 
competențelor persona
lului didactic din învăță
mântul preuniversitar în 
vederea promovării unor 
servicii educaționale de 
calitate orientate pe nevoi-
le elevilor și a unei școli in-
cluzive, se urmărește ge-
nerarea unui efect pozi-
tiv pe termen lung privind 
reducerea și prevenirea 
abandonului școlar tim-
puriu și promovarea acce-
sului egal la învățământul 
primar și secundar de ca-

litate, inclusiv la parcur-
suri de învățare forma-
le, nonformale și infor-
male pentru reintegrarea 
în educație și formare”, a 
punctat inspector școlar 
general adjunct Cristina 
Ghiță. Aceasta a vorbit și 
despre înlăturarea barie-
relor impuse mai ales de 
reticența unor persoane 
adulte de a reveni în me-
diul școlii și de ași relua 
studiile. ”Fiecare avem 
dreptul la o a doua șansă, 
iar prin aceste proiecte ne 
dorim să asigurăm acce-
sul tuturor celor care au 
conștientizat importanța 
educației pentru dezvolta-
rea personală și integrarea 
pe piața muncii”, a conclu-
zionat inspectorul școlar 
general adjunct.

actualitate

Proiecte europene 
destinate reîntoarcerii 

la școală
 ISJ Ilfov, partener în alte două proiecte care urmăresc creșterea numărului tinerilor și adulților care se întorc în 

bănci, pentru a-și finaliza educația obligatorie
În Ilfov, au fost lansate săptămâna trecută, 
două proiecte, în oglindă, cu finanțare 
europeană, care oferă posibilitatea finalizării 
școlarizării obligatorii, prin programe reduse 
de ore. Beneficiarul celor două proiecte este 
Asociația Sf. Stelian, iar partenerii - în primul 
dintre ele (”Educația, o șansă continuă”) - 
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și SBM 
Development Services, iar în cel de-al doilea 
(”Din nou la școală”) - Inspectoratul Școlar 
Județean Ilfov și ALMA Vision.

Mihaela Toader, administrator public al judetului 
Ilfov, prezentă la eveniment, a explicat că, la nivelul 
Consiliului Județean Ilfov, procesul de atragere a 
finanțărilor nerambursabile, în vederea realizarii 
de proiecte destinate îmbunătățirii sistemului de 
învățământ, inclusiv învățământul dual, profesional 
și tehnic este unul constant. “Cele două proiecte au 
rolul de a readuce copiii și tinerii din județul Ilfov la 
școală. Consiliul Județean Ilfov susține și se implică 
în mod activ în prevenirea și reducerea fenomenului 
de abandon școlar. De asemenea, sprijinim accesul 
facil al tuturor copiilor și tinerilor din județ la servicii 
educaționale, adaptate nevoilor acestora”, a spus city 
managerul județului.

CJ Ilfov susține și se implică în prevenirea 
și reducerea abandonului școlar
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