FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară (AP) 6 „Educatie si competente”
Obiectiv specific O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și
programe de formare profesională;
Obiectiv specific O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlul proiectului: „Educația – A doua șansă”
Contract POCU/665/6/23/134921

Conferința de lansare a proiectului „Educația – A doua șansă”

23 decembrie 2021

Conferința de lansare a proiectului „Educația – A doua șansă” a avut loc marti,
21 decembrie 2021, la Râmnicu Vâlcea, în cadrul Școlii Gimnaziale Spiru Haret,
structura a Liceului Tehnologic "Căpitan Nicolae Plesoianu”. Obiectivul general al
proiectului „Educația – A doua șansă” consta in cresterea calitatii serviciilor
educationale si a accesului la acestea prin reintegrarea în educatie si formare a 600
de copii/tineri/adulti (dintre care 589 persoane de etnie roma si 80 persoane din
mediul rural) si prin imbunatatirea competentelor pentru 515 membri ai personalului
didactic din invatamantul pre-universitar/personal de sprijin din scoli/persoane din
echipe manageriale de la nivelul scolilor din judetele Vâlcea, Dolj si Gorj.
Proiectul “Educația – A doua șansă” este implementat de Asociația Excelență în
Educație și Formare Continuă în parteneriat cu Liceul Tehnologic "Căpitan
Nicolae Pleșoianu” din Râmnicu Vâlcea din jud. Vâlcea și Inspectoratul Școlar
Județean Vâlcea, se desfășoară pe o perioadă de 36 luni.
Valoarea proiectului: 9.522.158,93 lei
Valoarea finantarii FSE: 8.093.835,13 lei
Valoarea finantarii bugetul national: 1.364.080,56 lei;
Valoarea cofinantarii: 64.243,24 lei

La conferința de lansare a proiectului, au participat Managerul de proiect,
partenerii din proiect, directori ai școlilor partenere, membri sau potentiali membri
ai grupului tinta, cadre didactice, experti din cadrul proiectului. Potrivit tabelului
nominal cu participanții la Conferința de lansare a proiectului din data de 21
decembrie 2021, au fost prezente 65 de persoane.
Managerul proiectului „Educația – A doua șansă”, domnul Ioan-Teodor Vergu,
a explicat în cadrul conferinței de lansare care sunt beneficiarii, care sunt pașii de
înscriere în proiect, ce activități vor fi derulate, dar și informațiile despre liderul de
parteneriat - Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă - și despre cei doi
parteneri - Liceul Tehnologic "Căpitan Nicolae Plesoianu” din Râmnicu Vâlcea (P1) si
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea (P2).
Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu prevederile
Strategiei Nationale privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii, Strategiei
Nationale de Invatare pe tot parcursul vietii 2015-2020, Strategiei Naționale privind
Incluziunea Sociala a Cetațenilor Români Aparținând Minoritații Roma 2015 - 2020,
Acordului de Parteneriat (AP) 2014-2020, etc. Proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor specifice OS 6.4 si OS 6.6 ale AP 6/PL 10.i prin actiuni cu impact direct
asupra calitatii serviciilor educationale, cresterii numarului de copii/tineri/adulti
care se reîntorc în sistemul de educație si formare prin programe de tip a doua sansa
si programe de formare profesionala si imbunatațirii competențelor personalului
didactic prin programe de formare. Activitatile axate pe cresterea accesului la
masuri de educatie pentru copii/tineri/adulti care au abandonat cursurile
invatamantului primar si/sau gimnazial inainte de finalizarea acestuia, propuse in
cadrul proiectului urmaresc:
• activitati de sprijin financiar pentru 600 de copii/tineri/adulti, pentru stimularea
participarii in cadrul programelor ADS;
• activitati de consiliere si orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate
de interventie pentru 600 de copii/tineri/adulti;
• activitati de furnizare a programului ADS invatamant primar si a programului ADS
invatamant secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulti;
• activitati pentru obtinerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 60
persoane, copii/tineri/adulti;
In cadrul proiectului sunt propuse si activitati de formare care vin in sprijinul
activitatilor principale destinate copiilor/tinerilor/adultilor si anume activitati de
formare profesionala personalizata destinate celor 515 persoane din categoriile:
personal didactic din invatamantul preuniversitar, personal de sprijin si auxiliar din
scoli, echipe manageriale de la nivelul scolilor, care urmaresc dezvoltarea

profesionala/imbunatatirea competentelor in vederea promovarii unor servicii
educationale de calitate orientate pe nevoile GT (se vor organiza aprox. 21 de grupe
de formare pe una din temele: comunicare inter si intrascolara sau strategii didactice
de instruire diferentiata, evaluarea si dinamica performantelor scolare ale elevilor
sau tehnici de utilizare IT in curriculum scolar).
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea si
prevenirea parasirii timpurii a scolii si cresterea incluziunii sociale a persoanelor din
categoriile defavorizate, sporirea numarului de persoane care finalizeaza
invatamantul obligatoriu, diversificarea serviciilor functionale de a doua sansa la
nivelul judetului Vâlcea si specializarea personalului didactic, de sprijin si auxiliar
care lucreaza cu populații eterogene de cursanți expusi consecințelor parasirii
timpurii a scolii la nivelul judetelor Vâlcea, Dolj si Gorj.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Selectia a 600 de copii/tineri/adulti care au abandonat scoala si a 515 membri
ai personalului didactic din invatamantul preuniversitar/ personal de sprijin din
scoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul scolilor din judetele Vâlcea,
Dolj si Gorj in vederea participarii la activitatile proiectului.
OS2: Reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a 600 de copii, tineri si adulti
din judetul Vâlcea prin dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate pentru
acestia ce vor consta in programe de tip A doua sansa, programe de formare
profesionala, activitati de consiliere si orientare, planuri personalizate de
interventie, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, masuri de
sprijin financiar.
OS3: Dezvoltarea competentelor profesionale a 515 persoane, din judetele Vâlcea,
Dolj si Gorj, personal didactic din invatamantul preuniversitar, personal de sprijin si
auxiliar din scoli, echipe manageriale la nivelul scolilor, prin participarea la 1
program de formare profesionala acreditat.
Rezultate propuse:
Rezultat 1:
• 1 metodologie de identificare, selectie si de mentinere a grupului tinta
• 1 metodologie de acordare a sprijinului financiar
• 1 ghid ajutator de înscriere a grupului tinta
• 1 procedura de comunicare si de raspuns la contestatii
Rezultat 2:

• 600 membri selectati ai GT de tip b)Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta
cuprinsa între 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei
neabsolvite si d) Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu; si 515
personal didactic din invatamantul preuniversitar/ personal de sprijin si auxiliar din
scoli/persoane din echipele manageriale.
• 515 membri selectati ai GT de tip personal didactic din invatamantul
preuniversitar/personal de sprijin si auxiliar din scoli/persoane din echipele manageriale
• 1 lista de rezerva GT de tip b)Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa
între 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite
si d) Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu
• 1 lista de rezerva GT de tip personal didactic din invatamantul preuniversitar/personal de
sprijin si auxiliar din scoli/persoane din echipele manageriale
• 1 pachet de materiale de informare GT intocmit si distribuit
• 9 evenimente de recrutare GT si promovare ADS desfasurate in scoli
• min 9 de comunicate postate pe pagina de facebook
• min 9 de anunturi publicate pe pagina proiectului
Rezultat 3:
• 600 de dosare de subventii intocmite conform metodologiei de acordare a sprijinului
financiar
• 600 de subventii pe nivel de studiu promovat acordate conform metodologiei de acordare
a sprijinului financiar
• 60 de subventii pentru participarea la stagiul de pregatire practica de 720 de ore si
obtinerea certificatului de calificare profesionala de nivel 3.
Rezultat 4:
• 1 set de materiale necesare desfasurarii programului de formare
• 1 metodologie de organizare si desfasurare a activitatilor de formare cu personalul
didactic/de sprijin si auxiliar/din echipele manageriale
• min 21 de grupe de personal didactic din invatamantul preuniversitar/ personal de sprijin
si auxiliar/echipa manageriala, formate
• min 90% de membri ai personalului didactic/ personalului de sprijin certificate, din total
numar participanti la programe de formare (465 persoane)
• 515 pachete cursant realizate si distribuite grupului tinta
Rezultat 5:
• 1 metodologie de organizare si desfasurare a activitatii de consiliere si orientare in cariera
• 1 studiu abandon scolar

• 600 de planuri de interventie create si monitorizate prin intermediul unui instrument
online de dezvoltare personala
• 6 rapoarte de monitorizare a grupului tinta in raport cu obiectivele planurilor de
interventie
• 600 de persoane consiliate
• 600 de dosare de consiliere
Rezultat 6:
• 600 persoane din GT selectat care participa la programe de tip A doua sansa
• 41 de grupe ADS primar si secundar inferior formate si derulate
• 4 grupe stagii pregatire totalizand 720 de ore si certificare nivel 3
• Minim 391 (peste 65%) persoane din GT care finalizeaza programe de tip A doua sansa ca
urmare a sprijinului primit
• 60 membri ai GT care obtin o calificare
• 1 pachet de materiale de informare GT intocmit si distribuit pentru 600 de personae
Rezultat 7:
• 1 metodologie de desfasurare a activitatii de promovare a programului A doua sansa si a
masurilor complementare catre GT
• 3 evenimente generale de promovare a facilitatilor si beneficiilor participarii la programul
„A doua sansa” cadre didactice si alti actori relevanti
• 1 pagina de Facebook creata
• min 3 de comunicate postate pe pagina de facebook
• min 3 de anunturi publicate pe pagina proiectului
Rezultat 8:
•
•
•
•
•

minim 5 proceduri si metodologii de lucru
1 echipa constituita
1 plan detaliat de proiect
1 registru al riscurilor actualizat
1 procedura de management al riscului

• 1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal
Rezultat 9:
•
•
•
•
•

min. 12 cereri de rambursare depuse
1 plan de achizitii actualizat
1 plan de sustenabilitate
min. 5 proceduri de achizitie desfasurate
1 pagina web a proiectului functionala

•
•
•
•

1
1
1
1

pagina de Facebook creata
pachet materiale de promovare elaborat si distribuit
comunicat de incepere proiect
comunicat de finalizare proiect

• 1 ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului
pentru promovarea temelor orizontale si secundare
• 1 set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii de sanse

Proiectul „Educația – A doua șansă” este un proiect co-finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul www.eface.ro sau contactaţi-ne pe
adresa de e-mail: excellency.face@gmail.com
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

Vergu Liana Patricia - expert PR
Asociația „Excelență în Educație și Formare Continuă

