
Proiectul  A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală –  cod
POCU/665/6/23/133572-  își  propune  aplicarea  unor  seturi  de  acțiuni  având  ca  obiective
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, prin programe de tip a
doua  șansă  respectiv  prin  programe  de  formare  profesională  dar  și  îmbunătățirea
competențelor  personalului  didactic  din învățământul  preuniversitar  în  vederea promovării
unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman în calitate de
beneficiar în parteneriat cu Asociația de Prietenie Româno- Franceză ROMFRA Alexandria.

Proiectul  A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală –  cod
POCU/665/6/23/133572 își propune să deruleze acțiuni de sprijin axate pe creșterea accesului
la  măsuri  de  educație  pentru  un  număr  de  600  persoane  care  au  abandonat  cursurile
învățământului  primar  și/sau  gimnazial  înainte  de  finalizarea  acestora,  precum  și  măsuri
participative precum informarea privind accesul la programe de finalizare a studiilor pentru
acești tineri și adulți,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare în carieră și activități
extra  curriculare  de  îmbunătățire  a  competențelor  digitale  și  financiare  ale  persoanelor
participante  la  activitățile  ADS ale  proiectului.  Un alt  obiectiv  al  proiectului  îl  reprezintă
perfecționarea  competențelor  profesionale  ale  cadrelor  didactice  pentru  516  persoane,
personal didactic, de sprijin și auxiliar, astfel încât să fie atinse obiectivele de țară propuse
prin  Strategia  privind  reducerea  părăsirii  timpurii  a  școlii  în  România.  Dintre  cele  600
persoane beneficiare ale programului „A doua șansă”, minimum 150 persoane, respectiv 25%
dintre copii/ tineri/ adulți aparțin minorității roma. 

Astfel,  grupul  țintă  din  cadrul  proiectului  va  fi  format  din  două categorii  majore:
persoane  care  fac  parte  din  categoriile  de  personal  didactic/  personal  de  sprijin  care
beneficiază de programe de formare respectiv persoane beneficiare ale programului „A doua
șansă”. Unitățile de învățământ care vor derula aceste activități, devenite parteneri asociați în
cadrul proiectului, sunt următoarele: Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria, Școala Gimnazială
nr.  1  Videle,  Școala  Gimnazială  Putineiu,  Școala  Gimnazială  „  Alexandru  Depărățeanu”
Roșiorii  de  Vede,  Liceul  Tehnologic  nr.  1  Alexandria,  Liceul  Tehnologic  „Sfântul
Haralambie” Turnu Măgurele, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, Liceul
Teoretic Videle sau alte unități școlare din județ. 

Proiectul  A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală –  cod
POCU/665/6/23/  133572  propune  următoarele  activități,  care  au  ca  scop  accelerarea
procesului de incluziune dar și creșterea calității vieții prin educație: 

 Organizarea unui program de îmbunătățire a competențelor pentru un număr
de 516 persoane, personal didactic, de sprijin și auxiliar, derulat pe o perioada
de  30  luni,  în  scopul  dezvoltării  abilităților  și  competențelor  de  lucru  ale
acestora în procesul de predare la clasele incluse în programul „A doua șansa”;



 Derularea unei campanii de promovare a programului de tip „ A doua șansă”,
pe o perioada de 36 luni,  cu implicarea actorilor locali,  lucrătorilor sociali,
serviciile  și  organizațiile  de  tineret,  direcții  de  asistență  socială,  psihologi,
organizații interculturale, ONG-uri și alte organizații comunitare; 

 Derularea  unui  program de  consiliere  și  orientare  profesională  pentru  600
persoane implicate în programul de tip „ A doua șansă”, precum și activități
extra curriculare de îmbunătățire a competențelor pentru 150 tineri și adulți.
Aceste  activități  au  ca  scop  reducerea  abandonului  școlar,  identificarea/
definirea  opțiunilor  profesionale,  identificarea  nevoilor  de  studii  și
profesionale,  pentru  orientarea  în  carieră,  dezvoltarea  încrederii  în  sine,
dezvoltarea  capacității  de  comunicare  și  instruirea  în  căutarea  unui  loc  de
muncă; 

 Derularea pe o perioadă de 36 luni  a unui program de tip  „A doua șansă”
(ADS)  pentru  un  număr  de  600  de  tineri  și  adulți  care  nu  și-au  finalizat
educația obligatorie, 300 persoane pe nivel primar și 300 persoane pe nivel
secundar inferior. 

Proiectul  A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală –  cod
POCU/665/6/23/ 133572 se va derula pe o perioadă de 36 luni, 29.01.2021- 28.12.2023 iar
valoarea grantului nerambursabil este de 9,497,232.76 RON. 
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