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 Axa prioritară 6: Educație și competențe

 Prioritatea de investiții: 10.i  Reducerea și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 
informale pentru reintegrarea în educație și formare

 Contract de finanțare: POCU/76/6/18/106346

 Cod SMIS 2014+: 106346

 Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

 Partener: Casa Corpului Didactic Tulcea

 Valoare proiect: 9.320.225,40 lei

 Valoarea cofinanțării UE: 7.922.191,59 lei

 Perioada de implementare: Aprilie 2018 – Aprilie 2021
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Obiectivul general al proiectului:

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.

Obiectivele specifice:

OS.1. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județul Tulcea, care 
activează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire timpurie a școlii, în vederea 
dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inovative.     

OS.2. Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, 
prin  dezvoltarea unor programe eduaționale Școala după Școală și a unor activități de sprijinire a tranziției 
de la un ciclu de învățământ la altul.   

OS.3. Accesibilizarea participării a 260 preșcolari, proveniți din medii sociale dezavantajate, în sistemul de 
educație timpurie, prin dezvoltarea unui program educațional de sprijin, adaptat nevoilor copiilor.  

OS.4. Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat școala, prin 
dezvoltarea programului A doua șansă într-un format flexibil și adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor

OS.5. Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin dezvoltarea unui 
sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale adapate, cu scopul reducerii 
decalajului rural - urban la nivelul județului Tulcea.
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Activitățile proiectului sunt: 

 A1. Management de proiect: 

A1.1 Management tehnic și financiar. Evaluare internă și raportare 

A1.2 Informare și publicitate proiect 

 A2. Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS 

A2.1 Organizarea procesului de formare a specialiștilor 

A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare 

A2.3 Evaluarea impactului programelor de formare 

 A3. Dezvoltarea unui program de prevenție pentru elevi 

A3.1 Organizarea și proiectarea programului de prevenție (PP) 

A3.2 Derularea și monitorizarea programului de tip Școală după școală

A3.3 Derularea și monitorizarea activitătilor suport pentru tranziția de la un 

ciclu de învățământ la altul (AST) 
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 A4. Dezvoltarea unui program suport de educație timpurie 

A4.1 Organizarea și proiectarea programului suport pentru educație timpurie 

A4.2 Derularea și monitorizarea programului suport de educație timpurie 

 A5. Dezvoltarea programului ADȘ pentru reducerea abandonului școlar 

A5.1 Organizarea și proiectarea programului ADȘ 

A5.2 Derularea și evaluarea programului ADȘ

 A6. Dezvoltarea și implementarea conceptului TLeducație 

A6.1 Organizarea și proiectarea activității rețelei de TLcentre 

A6.2 Crearea și difuzarea de conținut educațional video 

A6.3 Dezvoltarea campaniei de conștientizare a rolului educației în comunitate-

"TLeducația în comunitate".

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



 Comunitățile școlare implicate în proiect:

ȘCOALA PROFESIONALĂ ”DANUBIUS” TULCEA

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ„ TULCEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN„ BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRANCOVENU„ BABADAG

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR.1 MĂCIN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
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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.
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