
 
 

 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                   
 

ACCesibilizarea ofertei de EDucație și 

formare pentru comunitățile dezavantajate 

din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor 

educaționale deschise  
POCU/74/6/18/106346 

INSPECTORATUL                                   
ȘCOLAR                                   
JUDEȚEAN                                    
TULCEA

CASA 
CORPULUI  
DIDACTIC                                    
TULCEA 

 

Comunicat de presă 

                                                                                                                                                   4 iunie 2018 

 

LANSARE PROIECT 

”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile dezavantajate 

din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED” 

 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță începerea proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de 

EDucație și formare pentru comunitățile dezavantajate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor 

educaționale deschise - ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, implementat în parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic Tulcea în perioada 11.04.2018 – 10.04.2021. 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020 și are o valoare totală de 9.320.225,40, din care 7.922.191,59 lei reprezintă finanțare 

nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului vizează diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de 

susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care 

au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.  

Rezultatele așteptate sunt: 3 programe de perfecționare dezvoltate, 240 de persoane care şi-

au certificat nivelul de competențe, 480 de elevi sprijiniți pentru a intra și a se menține în programul 

educațional de prevenție, 320 elevi sprijiniți prin programe ,,Școală după Școală”, 160 de elevi 

sprijiniți pentru trecerea de la un ciclu de învățământ la altul, 260 de copii sprijiniți pentru a intra și 

a se menține în programul suport de educație timpurie, 200 de persoane înscrise și reintegrate în 

sistemul de educație, 200 de persoane participante la programul ”A Doua Șansă”, 1 rețea de 

telecentre de educație deschisă activă, 1 concept de educație la distanță implementat, 1 campanie 

de conștientizare a rolului educației în comunitate dezvoltată. 

 

Date de contact beneficiar: 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 
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