
 

 

 

 

 

 

 

Data: 22.01.2021 

 

Demarare proiect 

„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație”  

– POCU/665/6/23/134153 
 

 

Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, 

cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița și cu Asociația ”GO-AHEAD”  implementează 

proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – 

POCU/665/6/23/134153, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

 

Proiectul „Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” se va desfășura 

pe o perioadă de 36 de luni în perioada 14 decembrie 2020- 13 decembrie 2023 și este cofinanțat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman. 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la 

acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 (dintre care 211 persoane de etnie romă și 423 persoane din 

zona rurală) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie, și prin 

îmbunatățirea competențelor pentru 520 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal 

de sprijin și auxiliar din școli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor, din județele Mehedinți și Caraș 

Severin. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 6.4 și OS 6.6 ale AP 6/PL 10.i prin acțiuni cu 

impact direct asupra calității serviciilor educaționale, cresterii numărului de copii/tineri/adulți care se reîntorc în 

sistemul de educație și formare prin programe de tip “A Doua Șansă” și programe de formare profesională, și 

îmbunătățirii competențelor personalului didactic prin programe de formare. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1:  Selecția a 600 de copii/tineri/adulți care au abandonat școala și a 520 membri ai personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, ai personalului de sprijin și auxiliar din școli și ai echipelor manageriale din 

județele Mehedinți și Caraș Severin, în vederea participării la activitățile proiectului. 

OS2:  Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 600 de copii, tineri și adulți din județele 

Mehedinți și Caraș Severin prin dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate pentru aceștia ce vor consta în 

programe de tip “A Doua Șansă”, programe de formare profesională, activități de consiliere și orientare, planuri 

personalizate de intervenție, promovarea beneficiilor aduse de completarea studiilor, măsuri de sprijin financiar. 

OS3:  Dezvoltarea competențelor profesionale a 520 persoane, din județele Caraș Severin și Mehedinți, 

personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli, echipe manageriale la 

nivelul școlilor, prin participarea la 3 programe de formare profesională personalizate acreditate. 

 

REZULTATELE PRECONIZATE 

 

Activitățile axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat 

cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse în cadrul proiectului 

urmăresc: 



   
                                                
 
 
 
 
 
                                             

 
 

 

   

• 600 de copii/tineri/adulți care beneficiază de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul 

programelor ADS; 

• 600 de copii/tineri/adulți care beneficiază de consiliere și orientare în carieră, realizare de planuri 

personalizate de intervenție; 

• 600 de copii tineri/adulți care vor participa la programul ADS învățământ primar și la programul 

ADS învățământ secundar; 

• 80 de copii/tineri/adulți care vor obține certificat de calificare de nivel 3. 

În cadrul proiectului sunt propuse și activități de formare care vin în sprijinul activităților principale destinate 

copiilor/tinerilor/adulților, și anume activități de formare profesională personalizată destinate personalului didactic 

din învățământul preuniversitar, personalului de sprijin și auxiliar din școli, echipei manageriale de la nivelul 

școlilor, care urmăresc: 

• 453 de persoane: personal didactic din învățământul preuniversitar și personal de sprijin și auxiliar 

din scoli, vor participa la un program de formare profesională pentru dezvoltarea personală a 

elevilor, dezvoltarea competențelor care contribuie la realizarea unui învățământ centrat pe elev, 

profesorii putând să adapteze metodele de lucru la nevoile copiilor; 

• 397 de persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, vor participa la un program de 

formare profesională pentru consilierea elevilor în vederea orientării școlare și profesionale; 

• 65 de persoane, din echipele manageriale de la nivelul școlilor, vor participa la un program de 

formare profesională pentru dezvoltarea competențelor de leadership, creșterea calității 

managementului educațional din învățământul preuniversitar prin dezvoltarea și formarea 

competențelor în managementul educațional. 

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și 

creșterea incluziunii sociale a persoanelor din categoriile defavorizate, sporirea numărului de persoane care 

finalizează învățământul obligatoriu, diversificarea serviciilor funcționale de tip “A Doua Șansă” la nivelul județelor 

Mehedinți și Caraș Severin și specializarea personalului didactic, de sprijin și auxiliar care lucrează cu populații 

eterogene de cursanți expuși consecințelor părăsirii timpurii a școlii. 

Indirect efectele pozitive ale proiectului se vor resimți la nivelul județelor Mehedinți și Caraș Severin, și 

regiunilor Sud – Vest Oltenia și Vest, prin creșterea numărului de persoane calificate care pot fi angajate și implicit 

scăderea numărului de șomeri și creșterea calității vieții. 

Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara județelor Mehedinți și Caraș Severin, prin 

intermediul comunităților, evenimentelor dedicate, altor programe de formare desfășurate în afara proiectului la care 

acestea vor fi popularizate. 

 

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 9.517.020,13 lei 

VALOAREA COFINANȚĂRII ASIGURATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ: 8.089.467,29 lei 

 

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

 

 

 

Date de contact: 

Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți 

Persoană de contact 

Daniela TRANCOTA 

Manager de proiect 

tel: 0252315579 

e-mail: sanseegaleeducatie@gmail.com 

mailto:sanseegaleeducatie@gmail.com

