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Parteneri:



A4.1. Organizarea și proiectarea procesului de
învățământ în cadrul programului “A doua șansă”

• GRUP ȚINTĂ - 500 de tineri/adulți care nu au finalizat învățământul obligatoriu, din
București și Ilfov.

• La nivelul Municipiului București grupul țintă reprezintă 250 de tineri/adulți din care:

Minim 25% dintre copii/tineri/ adulți (125 persoane) aparțin minorității roma

 Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care nu au
depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite =20 pers;

 Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani care au
depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite =20 pers;

 Tineri 16-24 ani care au un loc de muncă si nu au absolvit învățământul obligatoriu
=10 pers;

 Adulți 25-64 ani care NU au absolvit învățământul obligatoriu = 75 pers;



Programul „A doua şansă” 

se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu
vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial

oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului
obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale
în care sunt angrenate

este structurat pe două niveluri:
- A doua şansă – învăţământ primar
- A doua şansă – învăţământ secundar inferior – cu componenta de

pregătire profesională.



Programul „A doua şansă” 

 Programul A doua şansă - învăţământ primar se adresează celor care:
- nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară;
- au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi motivele abandonului;
- nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

 Programul A doua şansă - învăţământ secundar inferior, se adresează tinerilor care:
- au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe
sau:
- au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe
parcursul acestui ciclu de învăţământ - indiferent de momentul şi motivele abandonului




