
Titlul proiectului:

ADSE – A Doua Șansă pentru Educație

Cod apel: POCU/666/6/23

Cod proiect 136066



BENEFICIAR:   Fundația Convergente Europene

PARTENERI:

• Inspectoratul Școlar al Municipiului București

• Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov

DURATA PROIECTULUI: 24 decembrie 2020-23 decembrie 2023



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
București și unități școlare din județul Ilfov.

500 de persoane beneficiare ale programului „A Doua
Șansă” ce vor fi înmatriculate, în general, în unitățile
școlare-parteneri asociați, precum: unități școlare din
București și unități școlare din județul Ilfov.



A 2. IMBUNATATIREA COMPETENTELOR PERSONALULUI DIDACTIC, A

PERSONALULUI DE SPRIJIN SI DIDACTIC AUXILIAR DIN INVATAMANTUL

PREUNIVERSITAR.CURSURIDE FORMARE

CURSURI DE FORMARE:

• Lot I: A DOUA ȘANSĂ în educație, o șansă pentru societate –

160 participanti - 60 h/ 15 credite

• Lot II: Integrarea instrumentelor TIC în procesul educaţional –
40 participanti - 60 h/ 15 credite

• Lot III: Dezvoltarea personala a elevilor prin metode interactive –
20 participanti - 90 ore/ 22 credite

• Lot IV: Managementul conflictelor si tehnici de comunicare eficienta –

20 participanti - 60 ore, 15 credite

Activități de implementare a proiectului ADSE- A DOUA ȘANSĂ PENTRU

EDUCAȚIE



PROGRAM DE FORMARE- Lot I
A DOUA ȘANSĂ în educație, o șansă pentru societate

• Scopul programului de formare este formarea şi dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor necesare personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în vederea desfăşurării eficiente a
acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor unității de
învățământ, precum și îmbunătăţirea competențelor cadrelor
didactice de a oferi o educație de calitate copiilor care provin din
mediile dezavantajate prin adaptarea predării – învățării – evaluării și
a activităților extrașcolare la diversitatea nevoilor identificate ale
elevilor.

• 160 participanți, 60 h, 15 credite

http://adouasansa.eu/645/a-doua-sansa-in-educatie-o-sansa-pentru-societate/


Structura programului de formare
Modulul I. Particularitățile educației elevilor adulți în programul ”A doua

șansă”,

Modulul II. Școala incluzivă și învățarea centrată pe competențe,

Modulul III. Managementul și gestiunea clasei de elevi adulți în programul
”A doua șansă”,

Modulul IV. Activități pentru orientarea profesională și integrarea pe piața
muncii a formabililor din programul ”A doua șansă” în conformitate cu
principiile educației pentru dezvoltare durabilă și

Modulul V. Aplicații TIC – suport de învățare și integrare pe piața muncii



Finalități ale programului de formare

Identificarea particularităților programului „A DOUA ȘANSĂ” pentru
elevii adulți în vederea facilitării integrării acestora pe piața muncii

Schimbarea comportamentală şi atitudinală în vederea creşterii
profesionalizării actului educaţional pentru asigurarea egalității de 
șansă și de gen



Obiective generale

1. Inițierea cursanților în utilizarea conceptelor specifice educației elevilor
adulți în conformitate cu programul ”A DOUA ȘANSĂ”;

2. Gestionarea claselor de elevi adulți în programul „A DOUA ȘANSĂ” în
vederea asigurării egalității de șansă și de gen

3. Aplicarea de metode și programe de intervenție socială și educativă în
scopul adaptării și integrării sociale și socioprofesionale în conformitate cu
principiile educației pentru dezvoltare durabilă

4. Proiectarea unui demers educativ, valorificând principiile specifice egalității
de șansă și de gen în vederea inserției formabililor „A DOUA ȘANSĂ” pe piața
muncii



Obiective specifice

1.1. să identifice particularitățile programului „A DOUA ȘANSĂ” ca modalitate
de asigurare a egalității de șansă și de gen;
1.2. să identifice modalitățile de predareînvățare bazate pe competențe în
cadrul programului „A DOUA ȘANSĂ”;
2.1. să dezvolte strategii de gestionare a clasei de formabili în cadrul
programului „A DOUA ȘANSĂ” prin activități curriculare și extracurriculare;
2.2. să proiecteze activități de învățare bazate pe competențe în școala
incluzivă;
3.1 să interrelaționeze cu toți factorii implicați în gestionarea egalității de
șansă și de gen a elevilor adulți, în vederea stabilirii unor măsuri eficiente în
orientarea profesională și inserția pe piața muncii în conformitate cu
principiile educației pentru dezvoltare durabilă;
4.1. să manifeste o atitudine proactivă în identificarea oportunităților de
colaborare cu partenerii educaționali în beneficiul elevilor și al comunității
pentru inserția pe piața muncii



Competențe generale vizate de programul de formare

Utilizarea conceptelor specifice programului „A DOUA ȘANSĂ” din
perspectivă socială, psihologică și educațională

Identificarea specificității învățării bazate pe competențe în sistem
incluziv

Dezvoltarea unor strategii de gestionare a clasei de elevi adulți în
cadrul programului „A DOUA ȘANSĂ”;

Aplicarea unor metode și instrumente esențiale în orientarea
profesională și inserția pe piața muncii în conformitate cu principiile
educației pentru dezvoltare durabilă

Elaborarea unei strategii de inserție pe piața muncii conform
principiului egalității de șansă și de gen;
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PREZENTAREA CURSURILOR :

http://adouasansa.eu/noutati/
http://adouasansa.eu/imbunatatirea-competentelor/

http://adouasansa.eu/noutati/
http://adouasansa.eu/imbunatatirea-competentelor/

