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FIȘĂ DE PROIECT NR.29 

 

 

Titlu proiect: A doua şansă, învățământ primar – o șansă în plus pentru viitor  

 

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DM 2.2. 

 

Descrierea proiectului:  

 

Obiectiv general: 

 

Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, la nivelul învățământului primar, 

prin adoptarea unor strategii, planuri de acțiune și programe educaționale integrate de furnizare a 

competențelor și a abilităților de bază, în vederea menținerii în sistem a elevilor cu risc de abandon și 

a reintegrării persoanelor care au părăsit timpuriu școala într-un sistem educațional deschis și 

incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societății bazate pe cunoaștere. 

 

Obiective specifice: 

 

1. Dezvoltarea şi implementarea de strategii, planuri de acţiune, programe educaționale integrate 

și instrumente, la nivel naţional, personalizate în funcție de cauzele care determină părăsirea 

timpurie a şcolii, în vederea menținerii în sistemul de educație a elevilor cu risc de abandon și 

reintegrării persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala în  învățământul obligatoriu. 

2. Susținerea participării la educație prin măsuri şi programe de prevenire a abandonului şcolar 

precum şi prin măsuri de reintegrare a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala. 

3. Creşterea calității educației din zonele dezavantajate, prin participarea la programe de formare 

a personalului din sistemul de educație, implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor 

destinate prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii și  prin dezvoltarea competentelor 

digitale și profesionale ale acestuia. 

4. Creșterea nivelului de informare privind pericolul reprezentat de fenomenul de părăsire 

timpurie a şcolii în perspectiva unei dezvoltări regionale durabile, echilibrate, prin 

desfăşurarea unei campanii de conştientizare. 

 

Activitățile principale ale proiectului: 

 

A1. Management de proiect. 

A2. Realizarea de activități și evenimente de informare, diseminare și promovare în cadrul unei 

campanii de conștientizare. 

A3. Elaborarea instrumentelor (materiale/ghiduri/suporturi de curs) pentru formarea personalului 

implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip „a doua şansă” şi a 

programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii. 

A4. Formarea personalului implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip 

„a doua şansă” şi a programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii (cu accent pe 

individualizarea învățării, organizarea și managementul învățământului simultan etc.). 
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A5. Realizarea de ghiduri multimedia interactive pentru cursanţi, cu accent pe aplicaţii care susţin 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practice, în conformitate cu curriculumul specific 

programului “A doua șansă”. 

A6. Acordarea de sprijin pentru cursanți și pentru școli, în vederea susținerii motivației pentru 

derularea și participarea la programul “A doua şansă”, a creșterii atractivității acestuia și a sporirii 

calității educației oferite 

A7. Derularea programelor de orientare şi consiliere pentru elevi/preşcolari cu risc de abandon şi 

părinţii/tutorii acestora.  

A8. Monitorizare și evaluare. 

 

 

 

Parteneriat: 

 

Aplicant: Ministerul Educației Naționale 

 

Parteneri: 

P1: Partener pentru  recrutare – monitorizare - consiliere pentru grupul țintă 

P2: Partener specializat în realizarea și implementarea produselor multimedia și de platforme on-line 

P3: Partener cu experiență în dezvoltarea de resurse educaționale 

 

 

Activitățile în care vor fi implicați partenerii: 

 

P1: A1, A2, A3, A4, A7, A8 

P2: A1, A2, A3, A4, A5, A8 

P3: A1, A2, A3, A4, A8 

 

Buget total proiect: 2.000.000 EUR 

 

 


