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Lansare proiect ” ADS 2020 - un nou început!”
POCU/665/6/23/ 135412
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ, în parteneriat cu Asociația de prietenie
româno-franceză ROMFRA, lansează proiectul ”ADS 2020 - un nou început!” Componenta 1 MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ - regiuni mai puțin dezvoltate, cod SMIS
135412, Axa prioritară 6 - Educaţie și competențe, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Scop:
Proiectul îşi propune, prin crearea parteneriatului, să deruleze acțiuni de sprijin axate pe creșterea
accesului la masuri de educaţie pentru un număr de 600 persoane care au abandonat cursurile
învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestora, precum și îmbunătățirea
competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar pentru un număr 516 persoane.
Activitățile proiectului au fost structurate pe baza a 5 componente majore:
1. Management (A1)
2. Îmbunătățirea competențelor personalului învățământul preuniversitar (A2)
3. Derularea unei campanii de promovarea a programului de tip "A doua șansă" (A3)
4. Derularea unui program de consiliere și orientare profesională, precum și activități extra
curriculare de îmbunătățire a competentelor pentru beneficiarii ADS (A4)
5. Derularea unui program "ADS" pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația
obligatorie (A5)
Rezultatele principale obținute în urma implementării proiectului:
 Un program de formare, structurat în 3 sesiuni de îmbunătățire a competențelor personalului
didactic din învățământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic auxiliar din
unitățile de învățământ partenere – 516 persoane din învățământul preuniversitar formate și
certificate (172 persoane din învățământul preuniversitar formate/sesiune)
 O campanie de promovare a programului de tip "A doua șansă" și de conștientizare a
importanței educației, derulată în mod continuu pe perioada de implementare, cu implicarea
actorilor locali relevanți.
 Un program de consiliere și orientare profesională, precum și activităţi extra curriculare
de îmbunătățire a competențelor - 600 persoane participante la sesiunile de consiliere și
orientare in cariera; 150 elevi participanți la Training de dezvoltare competențe
instrumente digitale; 150 elevi participanți la Training educaţie financiară
 Un program "A doua șansă" (ADS) pentru tinerii si adulții care nu si-au finalizat educația
obligatorie
- 160 persoane participante la programul "A doua șansă" (ADS) - nivel primar
- 440 persoane participante la programul "A doua șansă" (ADS) - nivel secundar inferior
 600 persoane beneficiare a subvențiilor - sprijin financiar acordat tinerilor și adulților care
frecventează programul "A doua șansă" în valoare de 170 lei/lună. Cuantumul maxim al
subvenției care poate fi acordată persoanelor din grupul țintă 680 lei/ nivel de studiu promovat
pentru învățământul primar și 1.530 lei/ nivel de studiu promovat pentru învățământul
secundar inferior.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9,524,449.21 lei din care asistența financiară
nerambursabilă este de 8,485,742.87 lei
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020.
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