Programul Operațional Capital Uman – Axa prioritară 6 - Educație și competențe,
Prioritatea de investiții – 10.i. , apelul de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

O șansă în plus la educație: o șansă pentru viitor – Cod SMIS – 134581
ISJ Dâmbovița partener al CJRAE Maramureș (beneficiar) și 9 instituții școlare din județul
Dâmbovița în calitate de parteneri asociați.
Buget aprobat pentru Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița: peste 3,2 milioane lei
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacității sistemului de învățământ de la nivelul
județelor Maramureș și Dâmbovița de a reintegra persoanele care au părăsit școala prematur,
oferindu-le trasee de reintegrare, prin care să dobândească calificările necesare pentru ocuparea
unui post pe piața muncii.
Durata implementării : 34 luni (martie 2021 – decembrie 2023)
Obiective specifice:
1. OS1 - Dezvoltarea profesională a personalului didactic/de sprijin/didactic auxiliar, în vederea promovării de servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă,
printr-un program de formare de care vor beneficia 515 cadre didactice/de sprijin/auxiliar
din judetele Maramures (300 persoane) si Dambovita (215 persoane);
2. OS2 - Dezvoltarea ofertei de servicii de consiliere și orientare școlară pentru a sprijini cel
puțin 100 de tinerii cu scopul reintegrării în sistemul de educație sau orientării către cursuri de formare profesională la nivelul județelor Maramures (70 persoane) si Dambovita
(30 persoane)
3. OS3 - Dezvoltarea ofertei de servicii educaționale conținând programe remediale centrate
pe elevi - Şcoala după şcoală, pentru a preveni abandonul școlar, prin sprijinirea a cel
puțin 84 de tinerii la nivelul județelor Maramures (60 persoane) si Dambovita (24 persoane)
4. OS4 - Dezvoltarea ofertei de servicii educaționale conținând programe „A doua șansă” la
nivel primar și secundar inferior, din județele Maramures (minim 290 persoane) si Dambovita (minim 226 persoane), programe finalizate de minim 300 tineri
5. OS5 - Dezvoltarea calificărilor profesionale ale tinerilor din județele Maramures (minim
35 persoane) si Dambovita (minim 25 persoane) prin organizarea stagiilor de pregătire
practică de 720 de ore și sprijinirea acestora în vederea certificării competențelor profesionale dobândite;
6. OS6 - Creșterea nivelului de informare a potențialilor participanți dar și a
părinților/tutorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua
șansă” și la alte măsuri complementare în județele Maramures (5 comunități locale - co-

mune/sate/cartiere) si Dambovita (9 comunități locale - comune/sate/cartiere) prin informări și /sau acțiuni trimestriale la nivelul comunităților vizate, respectiv prin evenimente locale (1/comunitate în judetul Dâmbovița și 2/comunitate în județul Maramures).
7. OS7 - Dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățământ beneficiare din județele
Maramures (5 unități) și Dâmbovita (9 unități) necesare pentru dezvoltarea propice a activitatilor prevăzute, prin livrarea echipamentelor prevăzute în proiect (95 tablete, 14 sisteme conținând videoproiector si tabla interactiva, 24 calculatoare portabile) si a materialelor suport (papetarie si materiale consumabile).
Grup țintă:
Proiectul va aborda un grup țintă format din 600 de tineri care au părăsit sistemul de învățământ
obligatoriu, fie că nu au depășit vârsta pentru reîntoarcerea la nivelul abandonat, fie că au depășit
vârsta cu 4 ani și se mai pot înscrie doar la programe ADS. Acești 600 de tineri vor fi sprijiniți
prin măsuri de consiliere, programe SDS, programe ADS la nivel primar si secundar inferior cât
și prin certificare profesională; atât tinerii cât și familiile lor vor beneficia de un amplu proces de
promovare si sustinere pentru reîntoarcerea în sistem. Concomitent, 515 cadre didactice/de
sprijin/personal auxiliar vor beneficia de un program de formare profesionala pe teme specifice
programelor ADS, 300 provenind din judetul Maramures si 215 din judetul Dambovia, cu cel
putin 90% dintre acestia urmând sa fie certificati in urma formarii.
Din totalul celor 600 de tineri sprijiniti, cel putin 300 de tineri vor promova programul ADS, iar
60 vor obtine calificarea profesionala (35 din judetul Maramures si 25 din judetul Dambovita).
Din totalul de 600 de tineri, cel putin 120 tineri vor apartine minoritatii rome.
Parteneri asociați:
9 unități de învățământ:
Liceul Tehnologic ”Udrea Băleanu” Băleni,
Școala Gimnazială Corbii Mari,
Școala Gimnazială I.L. Caragiale;
Școala Gimnazială Iedera de Jos;
Liceul Tehnologic Petrol Moreni;
Școala Gimnazială "Radu cel Mare" - Târgoviște,
Scoala Gimnaziala ”Smaranda Gheorghiu” - Targoviste,
Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” - Targoviste;
Scoala Gimnazială Ulmi.

Coordonator proiect ISJ Dâmbovița,
Inspector școlar general adjunct – prof. Arjan Laurenția

