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Campania de promovare a programului de tip "A doua șansă" 
în școlile și liceele din județul Gorj prin proiectul  

”ADS 2020 - un nou început!” POCU/665/6/23/ 135412 
 
 

 
Inspectoratul Școlar Județean Gorj în parteneriat cu Asociația de prietenie 
româno-franceză ROMFRA continuă campania de promovare a programului de tip 
"A doua șansă" în școlil și liceele din județul Gorj prin proiectul  ”ADS 2020 - un 
nou început!” POCU/665/6/23/135412. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unor seturi de acțiuni 
ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a 
doua șansă”,  

O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat scoala și de 
adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de 
educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de 
formare profesională și  

O.S.6.6. - Îmbunătățirea compețentelor personalului didactic din 
învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de 
calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 

 
Acțiunile constau în:  

 activități de îmbunătățire a competentelor pentru un număr de 516 persoane 
aparținând personalului didactic din învățământul preuniversitar si a 
personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat secvențial pe o perioada de 30 
de luni ,  

 derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua șansă” pe 
o perioadă de 36 de luni, derularea pe o perioada de 36 de luni a unui program 
de consiliere și orientare profesională a unui număr de 600 de persoane implicate 
în programul de tip „A doua șansă”,  

 activități extracurriculare de îmbunătățire a competentelor pentru un număr de 
150 de tineri si adulți,  



   

 derularea pe o perioadă de 36 de luni a unui program de tip "A doua șansă" 
(ADS) pentru un număr de 600 de tineri si adulți care nu și-au finalizat educația 
obligatorie, precum și acordarea de sprijin în scopul susținerii participării acestora 
în cadrul programului.  
 
 Prin activitatea A2 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic 

din învatământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic auxiliar 

Proiectul ”ADS 2020 - un nou început!” răspunde necesității imbunătățirii 

competențelor de predare și tehnice ale cadrelor didactice.  

 Se vor derula 3 sesiuni de îmbunatățire a competențelor personalului 

didactic din învățământul preuniversitar și a personalului de sprijin și didactic 

auxiliar din unitatile de învatamant partenere ce vor viza sprijinirea dezvoltarii 

continue a personalului didactic din unitățile de învățământ, în vederea sporirii 

competențelor de predare și gestionare a elevilor defavorizați înscriți la programe 

de A doua șansă. 

 Cursurile vizează abilitarea curriculară pe programele A doua șansă, 

dezvoltarea strategiilor de personalizare a procesului de învășare la vârste diferite, 

instruirea privind intervenția personalizată și diferențiată în funcție de nevoi 

diferite și vârstă prin informare, consiliere și mediere în consilierea carierei, 

îmbunătățirea competențelor de utilizare a dispozitivelor/mijloace moderne de 

predare/invatare/evaluare. 

 Furnizorul programului de formare acreditat este Asociatia de prietenie 

romano-franceză ROMFRA care va derula programul de formare ”Curriculum A 

doua șansă – abordări și strategii”, program  acreditat prin OM 4618/ 11.08.2021, 

pentru o perioadă de 4 ani, cu un număr de credite profesionale transferabile: 22 

CPT. 

 Forma de organizare a programului de formare va fi blended learning, 

folosind aplicațiile Gsuite ROMFRA Alexandria , iar durata acestuia va fi de  89 ore. 

 În școlile din județul Gorj, programul de formare va începe în data de 30 
august 2021 cu 2 grupe constituite din cadre didactice din învățământul 
preuniversitar. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional  prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020.  
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