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 preuniversitar 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

16 noiembrie 2021

Au început cursurile ADS „A doua șansă” pentru ciclul primar și gimnazial

Asociația „Excelență în Educație și Formare Continuă”, Liceul Tehnologic
„Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean
Vâlcea au demarat, la data de 15 noiembrie, cursurile ADS - „A doua șansă”
pentru două clase nivelul I primar și șapte clase de anul I gimnazial. Cursurile
se desfășoară în cadrul proiectului „Educația – A doua șansă”, cofinanțat FSE
- POCU/665/6/23/134921, 2014-2020.
La activitățile din cadrul cursurilor care au debutat la data de 15 noiembrie,
participă membri ai grupului țintă din proiect, cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani.
O grupă ADS primar este alcătuită din maxim 20 de elevi, iar o grupă ADS secundar
inferior, din maxim 15 elevi. Grupul țintă din proiect este format din 600 de membri,
persoane defavorizate, din județul Vâlcea, cu studii incomplete sau neșcolarizate.
Fiecare membru din grupul țintă poate participa la un singur curs în cadrul
proiectului „Educația – A doua șansă”. Proiectul „Educația - A doua șansă”
implementează aceste activități conform planului cadru de învățământ pentru
Programe ADS. Durata unui nivel de ADS primar este de 16 săptămâni, iar durata
unui nivel de ADS secundar inferior este de 35 de săptămâni. Absolvenții programelor
vor beneficia de o subvenție în valoare de 1800 lei, dacă vor participa la activitățile
specifice din proiect în procent de minimum 80%.
Prin desfășurarea activităților specifice programelor ADS „A doua șansă”, se
urmărește atingerea obiectivului principal al proiectului, mai exact creșterea accesului
la măsuri de educație pentru copii/tineri/adulți, care au abandonat cursurile
învățământului primar sau gimnazial înainte de finalizare, prin reducerea riscului de
șomaj și creșterea ratei de găsire a unui loc de muncă pentru această categorie de
persoane.

Astfel, pe parcursul proiectului se desfășoară Programe ADS „A doua șansă” –
învățământ primar și secundar inferior, implementate și organizate conform
Metodologiei privind organizarea Programului „A Doua Șansă” pentru învățământul
primar/învățământul secundar inferior, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5248/2011.
Conform graficului de activități din proiect, membrii grupului țintă vor participa
și vor absolvi programe de cursuri pentru ciclul primar și gimnazial, fiind încurajați săși continue studiile după finalizarea proiectului, în sistem educațional sau prin
programe de formare profesională.
Analiza activităților specifice grupului țintă din proiect prevede faptul că minim
391 din cei 600 de membri vor finaliza Programele ADS implementate pe toată durata
proiectului. Acestea se vor organiza în minim 19 grupe ADS primar și 22 grupe ADS
secundar inferior.
În scopul monitorizării calitative a activităților derulate în cadrul proiectului, se
va realiza o evaluare a performanțelor înregistrate de membrii grupului țintă, pe toată
durata participării la cursuri. Astfel, la finalul programelor de pregătire, absolvenții cu
rezultate de performanță vor primi subvenții acordate în semn de sprijin. De
asemenea, se vor organiza stagii de pregătire practică și obținere de certificat de
calificare profesională de nivel 3 pentru 60 de persoane, organizate pe aproximativ 4
grupe, ca produs final al activităților din proiect.
Informații suport:
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor
educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600
de copii/tineri/adulți (dintre care 589 persoane de etnie romă și 80 persoane din mediul
rural) și prin îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic
din învățământul preuniversitar/personal de sprijin din școli/ persoane din echipe
manageriale de la nivelul școlilor din județele Vâlcea, Dolj si Gorj.
Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu prevederile Strategiei
Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategiei Naționale de
Învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020, Strategiei Naționale privind Incluziunea
Socială a Cetățenilor Români Aparținând Minorității Roma 2015 - 2020, Acordului de
Parteneriat (AP) 2014-2020 etc.
Activitățile derulate în proiect sunt axate pe creșterea accesului la măsuri de
educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile învățământului primar
și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, și urmăresc:
• activități de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programelor ADS;
• activități de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de
intervenție pentru 600 de copii/tineri/adulți;
• activități de furnizare a programului ADS învățământ primar și a programului ADS
învățământ secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți;
• activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 60 persoane,
copii/tineri/adulți;

În cadrul proiectului, sunt propuse și activități de formare care vin în sprijinul
activităților principale destinate copiilor/tinerilor/adulților și anume activități de formare
profesională personalizată destinate celor 515 persoane: personal didactic din
învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli, echipe
manageriale
de
la
nivelul
școlilor,
care
urmăresc
dezvoltarea
profesională/îmbunătățirea competențelor în vederea promovării unor servicii
educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă (se vor organiza aproximativ
21 de grupe de formare pe una din temele: comunicare inter și intrașcolară sau
strategii didactice de instruire diferențiată, evaluarea și dinamica performanțelor
școlare ale elevilor sau tehnici de utilizare IT în curriculum școlar).
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