UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR CU
FINANŢARE EXTERNĂ

Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
Externă (MEN-UMPFE) a implementat în perioada aprilie 2014 - octombrie 2015,
proiectul “Educația - șansă către societatea cunoașterii“ (POSDRU/162/2.2/S/136375).
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa
Prioritară - 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul
Major de Intervenţie 2.2 - „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.
Obiectivul general a vizat creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de
către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care
abandonează sistemul de învățământ obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod
real persoanele aflate în situație de risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și
implementarea de programe moderne, aflate în strânsă legătură cu dinamica actuală a
pieței muncii.
Proiectul a urmărit:
Sprijinirea, prin programul “Scoala de familie”, a elevilor aflați în situație
de risc de abandon școlar și a părinților acestora, mai exact a:
 elevilor cu risc de părăsire a sistemului educational;
 părinților/tutorii elevilor cu risc de abandon școlar: aceștia au fost
consiliați cu privire la rolul lor esențial în evoluția școlară a
propriului copil;
Susținerea, prin programul de tip „A 2a sansa”, a eforturilor de
reintegrare în sistemul de învățământ a celor care au părăsit deja școala, mai
exact a:
 tinerilor care au abandonat învățământul obligatoriu și au depășit cu
cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
Perfecționarea personalului implicat în programele adresate celor două
categorii de elevi menționate (A si B), prin formarea si perfectionarea in directii
precum prevenirea abandonului scolar, programe de consiliere , mai exact a:
 persoane (cadre didactice) care gestionează cazuri de elevi cu risc de
părăsire a sistemului școlar.
 persoane (cadre didactice) implicate în derularea programelor de tip
A doua Șansă.
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Activități:
Pentru atingerea obiectivelor, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, a desfășurat, pe parcursul
celor 19 de luni de implementare a proiectului, o serie de activități, printre care:
Pentru programul de tip A doua șansă – destinat recuperării tinerilor care
au abandonat învățământul obligatoriu și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite:
 Dezvoltarea unui ghid transdisciplinar și a instrumentelor TIC
inovatoare suport. Ghidul transdisciplinar a fost transpus în format
interactiv, digital, reprezentând suportul informatic de desfășurare a
cursului transdisciplinar destinat programelor de tip „A doua
șansă”;
 Formarea cadreor didactice care predau în programele speciale de
tip A doua șansă, în vederea aplicării la clasă a ghidului
transdisciplinar și a instrumentelor TIC dezvoltate;
 Aplicarea propriu-zisă la clasele de tip A doua șansă, evaluarea
elevilor, certificarea și acordarea subvențiilor;
Pentru programul Școala de Familie – destinat sprijinirii elevilor cu risc de
părăsire a sistemului educational:
 Elaborarea programului Școala de Familie, ca program de tip afterschool, menit să sprijine elevii în situație de risc pentru a evita
abandonul școlar
 Formarea cadreor didactice care vor derula programul Școala de
Familie, în vederea derulării acestuia cu elevii aflați în situație de
risc
 Implementarea
propriu-zisă
a
programului,
certificarea
participanților, acordarea subvențiilor.

Grup țintă realizat:
Grup ţintă

Valoare realizată

Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii

237

Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii

215
232

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea
programelor de educaţie de tip "a doua şansă"
Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a
fenomenului de părăsire a şcolii

88
335
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Având în vedere că proiectul s-a adresat sistemului de învățământ, care produce
generații de elevi de la an la an, și, în mod inevitabil, fenomenul de abandon va
mai exista, chiar dacă la o scară mai mică, serviciile educaționale propuse prin
cele 2 programe dezvoltate în proiect pot fi preluate și implementate la scară largă
și de alte unități de învățământ care au în implementare programe de tip “A doua
Șansă”, respectiv de unități de învățământ care școlarizează elevi în stare de risc
de abandon și care pot implementa programul Școala de Familie.

De asemenea, vă informăm că puteți accesa ghidul transdisciplinar:
http://ads.pmu.ro.
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