Titlul proiectului:
ADSE – A Doua Șansă pentru Educație
Cod apel: POCU/666/6/23
Cod proiect 136066

DURATA PROIECTULUI: 36 luni

Parteneri
• Inspectoratul Școlar al Municipiului București
• Fundația Convergente Europene
• Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov

Grupul țintă
420 persoane care fac parte din categoriile de personal
didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe
de formare, provenit, în general din unitățile școlare
parteneri asociați, precum unități școlare din Mun.
București și unități școlare din județul Ilfov.
500 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua
Șansă” ce vor fi înmatriculate, în general, în unitățile
școlare parteneri asociați, precum: unități școlare din
Mun. București și unități școlare din județul Ilfov.

Obiectivul general
Remedierea fenomenului de abandon școlar în Regiunea
de dezvoltare București - Ilfov prin implementarea de
măsuri integrate de sustinere a educației de tip “A Doua
Șansă”, destinate stimulării reîntoarcerii în sistemul
formal de educație si formare a tinerilor și adultilor, care
nu și-au finalizat educația obligatorie, și îmbunătățirii
competențelor personalului didactic din învățământul
preuniversitar în vederea promovării unor servicii
educaționale de calitate.

Obiective specifice
• OS.1 Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de 1000 de
tineri si adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie din
Regiunea de Dezvoltare București Ilfov privind beneficiile
reîntoarcerii în sistemul de educație și formare.
• OS.2. Cresterea si diversificarea competențelor profesionale a 420 de
cadre didactice și personal de sprijin din unitățile de învățământ
preuniversitar din Regiunea de Dezvoltare București Ilfov
• OS3.Îmbunătățirea traseului educațional și profesional a 500 de de
tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie din
Regiunea de Dezvoltare București Ilfov și care beneficiază de servicii
de consiliere și orientare a c
• OS.4 Sprijinirea finalizării învățământului obligatoriu și obținerii
unei calificări profesionale pentru 500 de tinerii și adulții din
Regiunea de Dezvoltare București Ilfov prin facilitarea accesului la
programul "A doua șansă" (ADS) și acordarea de măsuri de sprijin în
scopul susținerii participării la procesului educational.

Activități
A1.CAMPANIE DE PROMOVARE A PROGRAMULUI "A
DOUA ȘANSĂ" ȘI A MĂSURILOR COMPLEMENTAREvor participa 10 elevi, 2 profesori
• A1.1. Campanie de promovare a programului "A doua șansă" și
a măsurilor complementare
Perioada: iulie 2020 - iunie 2023
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Fundația Convergente Europene; Inspectoratul Școlar al
Județului Ilfov
• A1.2. Selectarea si inregistrarea grupului tinta
Perioada: iulie 2020 - iunie 2021
Parteneri: Fundația Convergente Europene

A 2. ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR PERSONALULUI
DIDACTIC, A PERSONALULUI DE SPRIJIN ȘI DIDACTIC
AUXILIAR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
• A2.1 Organizarea și furnizarea de programe de formare continuă
pentru îmbunătățirea competențelor personalului didactic,
personalului de sprijin și didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar.
Perioada: septembrie 2020 - septembrie 2021
Parteneri: Fundația Convergente Europene
• A2.2 Organizarea și furnizarea de programe suport pentru consolidarea
competențelor personalului didactic, personalului de sprijin și didactic
auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: octombrie 2021 - septembrie 2022
Parteneri: Fundația Convergente Europene

A3.FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE ORIENTARE,
CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
• A3.1. Organizarea si furnizarea de servicii de consiliere și orientare
a carierei pe tot parcursul vieții
Perioada: Octombrie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Fundația Convergente Europene
• A3.2. Furnizarea de programe de tip “Școala părinților”
Perioada: Decembrie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Fundația Convergente Europene

A4. ORGANIZAREA ȘI FURNIZAREA PROGRAMELOR
“A DOUA ȘANSĂ”
• A4.1. Organizarea și proiectarea procesului de învătțământ în
cadrul programului “A doua șansa”
Perioada: Octombrie 2020 - Iunie 2021
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov
• A4.2. Derularea și monitorizarea procesului de învățământ în
cadrul programului “A doua șansă”
Perioada: Decembrie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov
• A4.3. Furnizarea de sprijin financiar și material membrilor GT
Perioada: Aprilie 2021 - Iunie 2023
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov

A5. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
• A5.1. Managementul proiectului
Perioada: Iulie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Fundația Convergente Europene
• A5.2. Informare și publicitate
Perioada: Iulie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Fundația Convergente Europene; Inspectoratul Școlar al
Județului Ilfov

A6. DECONTAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE
• A6.1. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rată
forfetară
Perioada: Iulie 2020 - Iunie 2023
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Fundația Convergente Europene; Inspectoratul Școlar al
Județului Ilfov

Rezultate
•
R1
• Strategie de Campanie elaborata;
• Campanie de promovare a programului A doua Sansa;
• 2 conferințe de lansare și închiere Campanie de promovare a
programului A Doua Șansă;
• Servicii de catering achiziționate pentru derularea conferințelor
aferente Campaniei;
• 1000 de mape și 1000 de pixuri înscripționate
• -Minim 1000 de potențiali membri GT informati, contientizati si
atrasi in activitatile proiectului;
•
R2
• Metodologie de selecție și recrutare GT;
• 500 de tineri/adulți care nu au finalizat învățământul obligatoriu, din
care 125 persoane de etnie romă, înscrie în proiect;
• 420 de cadre didactice/ personal de sprijin sau auxiliar înscrie în
proiect;
• 920 dosare GT înscrise in proiect;

•
R3
• 1 studiu privind temele majore de interes curent în formarea continuă
a personalului didactic, auxiliar sau de suport;
• Plan de formare
• 21 sesiuni de programe de formare continuă a adulților/a a
personalului didactic, auxiliar sau de suport;
• Minim 7 tipuri de programe furnizare;
• 420 participanți la programe de formare continuă a adulților/a a
personalului didactic, auxiliar sau de suport din care minim 382
certificați;
• 382 de Certificate de absolvire eliberate
•
R4
• 25 seminarii de valorizare a mobilității profesorilor și de schimb de
bune practici;
• Portofoliu de teme de susținut în cadrul seminariilor;
• Rețea de valorificare a rezultatelor mobilităților cadrelor didactice
• Diplome de participare înmânate menbrilor GT participanți la
seminarii și schimbul de bune practici.

•
R5
• Metodologie de derualre a serviciilor de consiliere și orientare
a carierei pe tot parcursul vieții
• Plan operațional de consiliere întocmit de consiliere și
orientare a carierei pe tot parcursul vieții
• 500 de persoane beneficiare de consiliere și orientare a carierei
pe tot parcursul vieții în cadrul ședintelor de consiliere
individuală (4 ședinte/participant) și de grup (120 de ședințe);
• 500 de dosare de management de caz;
•
R6
• Materiale suport – tipărite și video - pentru activități de tipul
Școala părinților realizate;
• 600 de părinți/tutori ai copiilor cu risc de abandon, tineri și
adulți care nu au finalizat învățământul obligatoriu participanți
• la activități de tipul Școala părinților;

•
R7
• Metodologie de derulare a programului ADS in cadrul proiectului;
• 500 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu
inscrisi in programul ADS;
• 10 Parteneriate de colaborare cu scoli – Parteneri asociati -care vor
derula programul ADS in cadrul proiectului;
• 10 grupe de invatamant primar ADS constituite;
• 20 drupe de invatamant gimnazial ADS constituite;
• Program ADS demarat in cadrul proiectului;
•
R8
• 500 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu
participanti la programul ADS;
• 330 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu
participanti la programul ADS au finalizat programul;
• 52 de tineri si adulti calificati nivel 3;

. R9
Metodologie cu proceduri certe de acordare a subvențiilor
200 de subvenții în cuantum de 2000/ program acordate
participanților la ADS – învățământ primar finalizat;
300 de subventii in cuantum de 2000/ program acordate
participantilor la ADS – invatamant secundar inferior finalizat;
500 Subventii acordate pentru transport in cunatum de 50 lei/
luna tinp de 20 luni;
250 de participanti la excursii / program de invatare informala si
non formala

