DESCRIERE PROIECT

,,Abilitati Dobandite prin Scoala in judetele Caras-Severin si Mehedinti’’, Cod apel:
POCU/665/6/23 Cod proiect 135363 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020
Componenta 1 MĂSURI DE EDUCAŢIE DE TIP A DOUA ŞANSĂ - regiuni mai puţin dezvoltate.
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS SEVERIN - SOLICITANT
ASOCIATIA ELYSIAN- PARTENER
Perioada de implementare: 11.01.2021- 31.12.2023
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat formarea şi dezvoltarea competenţelor
personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, în vederea îmbunătăţirii
managementului şi calităţii procesului educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.OS1: Selectia a 600 de tineri/adulti care au abandonat scoala, a 117 parinti/tutori si a 515 membri ai
personalului didactic din invatamantul pre-universitar/personal de sprijin si auxiliar din scoli/ persoane
din echipe manageriale de la nivelul scolilor din judetele Caras Severin si Mehedinti, in vederea
participarii la activitatile proiectului Obiectivul specific 1 este corelat cu activitatiIe A1.1, A1.2, A3, A5,
A6 şi A7 din grafic si cu rezultatele corespunzatoare acestor activitati: R1, R2, R6, R9, R11 şi R12.
2. OS2: Reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a 600 de tineri/adulti din judetele Caras Severin
si Mehedinti, prin dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate pentru acestia ce vor consta in
programe de tip A doua sansa, programe de formare profesionala, activitati de consiliere si orientare,
planuri personalizate de interventie, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, sprijin
financiar. Obiectivul specific 2 este corelat cu activitatiIe A1.3, A3, A4, A5, A6 şi A7 din grafic si cu
rezultatele corespunzatoare acestor activitati: R3, R6, R7, R8, R9, R10, R11 si R12.
3. OS3: Dezvoltarea competenţelor profesionale a 515 membri ai personalului didactic din invatamantul
pre-universitar/personal de sprijin si auxiliar din scoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul
scolilor din judetele Caras Severin si Mehedinti, prin participarea la 3 programe de formare acreditate si
prin facilitarea accesului la seminarii, conferinţe, schimburi de bune practici, actiuni inovatoare.
Obiectivul specific 3 este corelat cu activitatiIe A2, A6 şi A7 din grafic si cu rezultatele corespunzatoare
acestor activitati: R4, R5, R11 şi R12.
4. OS4: Consiliere si educatie parentala pentru 117 persoane parinti/tutori din judetele Caras Severin si
Mehedinti in vederea facilitarii reintoarcerii in sistemul educationala 600 tineri/adulti din judetele Caras
Severin si Mehedinti care au abandonat scoala. Obiectivul specific 4 este corelat cu activitatile A3 din
grafic si cu rezultatele corespunzatoare acestor activitati: R6.

Rezultate aşteptate
Rezultat 1: 1 metodologie de identificare, selectie si de mentinere a grupului tinta 1 metodologie de
acordare a sprijinului financiar 1 ghid ajutător de înscriere a grupului ţintă 1 procedura de comunicare si
de raspuns la contestatii Rezultatul contribuie la atingerea OS1 si a temei secundare 06. Nediscriminare
Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 1232 persoane (600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au
părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite/ tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani,
care nu au absolvit învăţământul obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu, 117 parinti/tutori şi 515 personal didactic/ personal de sprijin si auxiliar scoli/ persoane
echipe manageriale scoli)

Rezultat 2: 600 membri selectati ai GT de tip tineri care au parasit timpuriu scoala cu vârsta cuprinsă
între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite/ cu vârsta
cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu 117 membri selectati ai GT de tip parinti/tutori din GT indicat anterior 515
membri selectati ai GT de tip personal didactic din invatamantul preuniversitar / personal de sprijin si
auxiliar din scoli/persoane din echipele manageriale 1 lista de rezerva GT de tip tineri care au parasit
timpuriu scoala cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite/ cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu 1 lista de rezerva GT de tip
parinti/tutori din GT indicat anterior 1 lista de rezerva GT de tip personal didactic din invatamantul
preuniversitar / personal de sprijin si auxiliar din scoli/persoane din echipele manageriale 1 pachet de
materiale de informare GT intocmit si distribuit
Rezultat 3: 600 de dosare de subventii intocmite conform metodologiei de acordare a sprijinului financiar
600 de subventii pe nivel de studiu promovat acordate conform metodologiei de acordare a sprijinului
financiar Rezultatul contribuie la atingerea OS2 si a temei secundare 06. Nediscriminare Rezultatul este
corelat cu grupul tinta: 600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta
cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite/
tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

Rezultat 4:1 set de materiale necesare desfasurarii programului de formare, 1 metodologie de organizare
si desfasurare a activitatilor de formare cu personal didactic din invatamantul preuniversitar / personal de
sprijin si auxiliar din scoli/persoane din echipele manageriale min 35 de grupe de personal didactic
formate min 90% de membri ai personalului didactic certificate Rezultatul contribuie la atingerea OS3 si
a temei secundare 06. Nediscriminare Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 515 persoane din categoria
personal didactic din invatamantul preuniversitar/ personal de sprijin si auxiliar din scoli/ persoane din
echipele manageriale)

Rezultat 5:1 metrodologie de organizare si desfasurarea workshopuri de bune practici pentru cadrele
didactice; 17 workshopuri de schimb de bune practici pentru personalul didactic din invatamantul
preuniversitar / personalul de sprijin si auxiliar din scoli/persoanele din echipele manageriale Rezultatul
contribuie la atingerea OS3 Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 515 persoane din categoria personal
didactic din invatamantul preuniversitar/ personal de sprijin si auxiliar din scoli/ persoane din echipele
manageriale)
Rezultat 6: 1 metodologie de organizare si desfasurare a activitatii de consiliere si orientare in cariera 1
metodologie de organizare si desfasurare a scolii de vara 1 studiu abandon scolar 600 de planuri de
interventie create si monitorizate prin intermediul unui instrument online de dezvoltare personala 6
rapoarte de monitorizare a grupului tinta in raport cu obiectivele planurilor de interventie 600 de persoane
tineri/adulti conciliate 600 de dosare de consiliere 117 de persoane parinti/tutori consiliati educatie
parentala Rezultatul contribuie la atingerea OS1, OS2, OS4 si a temei secundare 02. Inovare socială si 05.
Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor Rezultatul
este corelat cu grupul tinta: 600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu
vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei
neabsolvite/ tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, 117 parinti/tutor

Rezultat 7: un set de materiale didactice de stimulare a interesului pentru invatare Rezultatul contribuie
la atingerea OS2 Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au
părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite/ tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani,
care nu au absolvit învăţământul obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu

Rezultat 8: 600 persoane din GT selectat care participă la programe de tip A doua sansa 26 grupe ADS
primar si secundar inferior formate si derulate minim 391 persoane din GT care finalizeaza programe de
tip A doua sansa ca urmare a sprijinului primit minim 80 persoane care obţin o calificare la finalizarea
programelor de tip a doua şansă 4 grupe stagii de pregatire practica si calificare nivel 3 formate si derulate
Rezultatul contribuie la atingerea OS2 si a temelor secundare 06. Nediscriminare si 05. Îmbunătăţirea
accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor Rezultatul este corelat cu
grupul tinta: 600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între
12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite/ tineri, care au un
loc de muncă

Rezultat 9: 1 metodologie de desfasurare a activitatii de promovare a programului A doua sansa si a
masurilor complementare catre GT 17 intalniri de promovare despre facilităţile şi beneficiile participării

la programul „A doua şansă” şi la alte măsuri complementare, despre beneficiile reîntoarcerii în sistemul
de educaţie şi formare pentru tinerii şi adulţii care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie 1 centru de
informare si consiliere infiintat in jud. Caras Severin 1 centru de informare si consiliere infiintat in jud.
Mehedinti 1 retea de parteneri creata 1 pagina de Facebook creata min 17 de comunicate postate pe
pagina de facebook min 17 de anunturi publicate pe pagina proiectului 1 pachet de materiale de informare
GT intocmit si distribuit Rezultatul contribuie la atingerea OS2 si a temelor secundare 02. Inovare sociala
si 06.Nediscriminare Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 1232 persoane

Rezultat 10: 1 metodologie de organizare si desfasurare a intalnirilor de tipul life history 17 intalniri
organizate de tip life history (istoria vietii) intre adultii absolventi ai programului a doua sansa si grupul
tinta min 17 de comunicate postate pe pagina de facebook min 17 de anunturi publicate pe pagina
proiectului Rezultatul contribuie la atingerea OS2 Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 600 tineri/adulti
din categoriile: tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite/ tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta
cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu/ adulţi 25-64 ani, care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu

Rezultat 11: minim 5 proceduri si metodologii de lucru 1 echipa constituita plan detaliat de proiect 1
registru al riscurilor actualizat 1 procedura de management al riscului 1 procedura de notificare a
incalcarii securitatii datelor cu caracter personal Rezultatul contribuie la atingerea tuturor obiectivelor
specifice si temelor secundare din cadrul proiectului. Rezultatul este corelat cu grupul tinta: 1232
persoane (600 tineri/adulti din categoriile: tineri care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta cuprinsă între
12-16 ani, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite/ tineri, care au un
loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu/ adulţi 2564 ani, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, 117 parinti/tutori şi 515 personal didactic/ personal
de sprijin si auxiliar scoli/ persoane echipe manageriale scoli

Rezultat 12: min. 12 cereri de rambursare depuse 1 plan de achizitii actualizat 1 plan de sustenabilitate
min. 5 proceduri de achizitie desfasurate 1 pagina proiect functionala 1 pagina de Facebook creata 1
pachet materiale de promovare elaborat si distribuit 1 comunicat de incepere proiect 1 comunicat de
finalizare proiect 1 ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului pentru
promovarea temelor orizontale si secundare 1 set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii
de sanse
Activitati finantate:
A1 Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului
A2. Informare, promovare şi publicitate
A3.Achiziţia şi furnizarea serviciilor de auditare a proiectului

A4.Dezvoltarea conţinutului programului de formare profesională continua
A5. Extinderea şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în formarea personalului didactic prin
dezvoltarea unei aplicaţii informatice
A6. Acreditarea programului de formare continuă
A7. Formarea cadrelor didactice
A8. Elaborarea şi implementarea de instrumente de monitorizare expost a calităţii programului de formare
continuă a cadrelor didactice
A9. Promovarea importanţei formării iniţiale şi continue a personalului didactic A9.1 Schimb de bune
practici A9.2 Diseminarea informaţiilor privind importanţa formării continue a cadrelor didactice
A10 Monitorizare, raportare, management de proiect
Locatii de implementare: judetele Caras Severin si Mehedinti
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Valoarea totala a proiectului: 9,522,120.83 lei
Valoare contributie lider de proiect:12,57%
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