1. Introducere
Descrierea PTŞ în regiune
Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu
vârste cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior
(echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare
profesională1. În ultimii zece ani, rata de PTȘ în România a scăzut constant și România și-a
propus să atingă ținta de 11,3% în 2020. Totuși, rata PTȘ a crescut, fapt ce a coincis cu criza
financiară globală din 2008 -2009, anulând progresul anilor anteriori. Rata PTȘ a fost de
17,3% în 2013, plasând România în urma a numai patru țări cu rate ale PTȘ mai mari: Italia,
Portugalia, Spania și Malta.
În contextul declinului rapid al populației, părăsirea timpurie a școlii va
compromite perspectivele de creștere pe viitor ale României. Dacă se mențin previziunile
actuale, numărul total al copiilor de vârstă școlară și al tinerilor va scădea cu 40% până în
20252. În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului PTȘ în România
relevă faptul că mulți tineri din rândul populației școlare părăsesc sistemul de învățământ
fără a deține abilitățile și formarea solicitate pe piața muncii. Aflați în incapacitatea de a
se angaja, mulți tineri abandonează piața muncii, scăzând astfel contribuția acestora la
creșterea economică a țării şi generând probleme legate de forța de muncă și șomaj, de
coeziune socială și de competitivitate în general.
Reducerea PTȘ este esențială pentru atingerea mai multor obiective europene și
naționale cheie. Este important să fie luate în considerare obiectivele identificate de strategia
Europa 2020: creștere inteligentă, prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare și
creștere incluzivă, prin sublinierea PTȘ ca factor de risc major pentru șomaj, sărăcie și
excluziune socială. Inclusiv obiectivul de creștere susținută, care pune accent pe eficiența
resurselor, sustenabilitatea și competitivitatea mediului este afectat de PTȘ, care va
compromite competitivitatea oricărei economii dacă nu este ținută sub control. Îmbunătățirea
abilităților cetățenilor și reducerea părăsirii timpurii a școlii continuă să fie prioritățile cheie
ale României. România susține principiul egalității de șanse în educație, indiferent de
caracteristicile individuale. În acest sens, provocarea țării este de a îmbunătăți performanța
educațională în rândul tuturor copiilor pentru a satisface cerințele unei economii bazate pe
cunoaștere copilului/tânărului cu dizabilități, atitudini discriminatorii sau negative cu privire
la incluziunea școlară a copiilor și tinerilor cu dizabilități și/sau cerințe eductive speciale.
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Cei care au finalizat învățământul obligatoriu, ceea ce, conform legii românești, înseamnă clasa a zecea, nu vor fi incluși în
măsurile privind PTȘ, chiar dacă nu și-au finalizat studiile din învățământul secundar superior (clasele a 11-a și a 12-a).
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Comparativ cu nivelurile din 2005.
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2. Programul „A Doua Şansă” şi alte forme alternative de şcolarizare existente
pentru grupul ţintă (PTŞ)
2.1. Scurtă descriere
2.1.1. Programele de tip ”A Doua Şansă”
Reintegrarea persoanelor care au părăsit timpuriu școala în sistemul de educație prin
intermediul programelor de tip ”A Doua Șansă” (ADŞ) are ca scop sprijinirea celor care au
părăsit școala prematur să reintre în sistemul de educație și formare, oferindu-le trasee de
reintegrare, prin care copiii și tinerii să dobândească calificările necesare pentru ocuparea
unui post pe piața muncii.
Programul ”A Doua Șansă” se desfăşoară pe două paliere de pregătire:

ADŞ -

învăţământ primar şi ADŞ - învăţământ secundar inferior. Programul „A doua şansă pentru
învăţământul primar” are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea
învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii şi
care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare învăţământului
primar. Programul „A Doua Şansă”- învăţământ secundar inferior are drept scop sprijinirea
persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care, din motive sociale, nu au finalizat învăţământul
gimnazial, astfel încât aceştia să-şi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul
învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale
de nivel 1, într-un anumit domeniu.
Există o serie de provocări ce trebuie abordate în programul actual: extinderea
programelor, evaluarea rezultatelor și a valorii adăugate a programelor ADȘ, formare
profesională specializată pentru cadrele didactice care lucrează cu populații eterogene de
cursanți, inclusiv copii și adulți cu niveluri diferite de educație. Noua Strategie de Reducere a
Părăsirii timpurii, intrată în vigoare din luna iunie a acestui an şi a cărei aplicare a început în
septembrie 2015, include proiectarea și calcularea aria de extindere a programelor ADȘ și a
costurilor asociate care să permită sistemului capacitatea adecvată de absorbție a celor 92.000
de copii și tineri care au azi 11-17 ani și care riscă să părăsească timpuriu școala3.
2.1.3. Învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă
Conform Legii Educaţiei Naţionale4, formele de organizare a învăţământului
preuniversitar sunt: învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. Învăţământul
obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă. În mod excepţional, pentru persoanele care au
depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învăţământul obligatoriu se poate organiza şi în
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii
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MECS, „Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România”, 2015, p. 62.
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, art. 31.
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elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Durata studiilor în învăţământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu
planurile-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru unele forme de
învăţământ cu frecvenţă şi pentru învăţământul liceal cu frecvenţă redusă, durata studiilor se
prelungeşte cu un an.
Reteaua liceelor de stat este aprobată de Ministerul Învatamântului, la propunerea
inspectoratelor şcolare şi, după caz, cu consultarea altor factori interesaţi, iar numărul de
locuri si de clase se aprobă anual, in functie de cerinţele locale si nationale. Învătământul
liceal seral sau fără frecvenţă, cu clasele IX-XIII, funcţionează în liceele stabilite de
inspectoratele şcolare.
2.2. Finanţare şi responsabilităţi vizând ADŞ
Conform Legea Educației Naționale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului poate aproba organizarea de programe educaționale de tip "A doua șansă", în
vederea promovării învățământului primar pentru persoanele care depăsesc cu 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ
până la vârsta de 14 ani.
În România aceste tipuri de programe au apărut, timid, după anii ʹ 90. Abia în
ultimul

deceniu,

datorită în

mare

parte

acțiunilor

întreprinse

de

organizațiile

nonguvernamentale, fondurilor pentru preaderare şi, ulterior, datorită liniilor de finanțare
prevăzute prin fonduri structurale, aceste tipuri de programe s‐au dezvoltat într‐o mai mare
măsură şi sub mai multe forme: burse, programe after‐school, alocarea unor bani pentru
achiziționarea de rechizite şi alte materiale necesare procesului educațional, consiliere
parentală, consiliere şi orientare şcolară etc.
Programul ”A Doua Șansă” a fost pilotat de MECS încă din 2001 (cu accent pe
grupa de vârstă 14-24 de ani, pentru a-i sprijini în finalizarea învățământului secundar
inferior), iar aplicarea sa a fost extinsă, ulterior și spre învățământul primar.
Programul „A doua şansă pentru învăţământul primar” a reprezentat, iniţial, o
componentă a programului „Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate”, implementat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României,
fiind este o continuare şi o completare a „Programului de combatere a marginalizării şi
excluderii sociale şi profesionale a tinerilor care au abandonat învăţământul obligatoriu şi nu
au dobândit competenţele minime necesare ocupării unui loc de muncă”, derulat conform
OMEN nr.4231 din 18.08.1999 şi OMEN nr. 4615 din 06.09.2004. În anul şcolar 2005 –
2006 programul a avut caracter experimental şi s-a derulat, cu suport financiar, în toate
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judeţele în care se derula Programul Phare „Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate”,
deşi, la solicitarea inspectoratelor şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării putea aviza
funcţionarea unor clase în cadrul Programului „A doua şansă” şi în alte judeţe decât cele
cuprinse în Programul Phare. Pe baza experienţei câştigate în anul şcolar menţionat, în urma
evaluării şi monitorizării, programul a fost revizuit, astfel încât s-a putut extinde la nivel
naţional în anul şcolar 2006-2007.
Un nou curriculum pentru programul ADȘ (ciclul primar și secundar) a fost elaborat
și implementat, în 2012, în cadrul proiectului FSE ”Educație, calificare și facilitarea
tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc în situație de abandon școlar ”
(POSDRU/8/2.2./S/4, beneficiar MECS). Programul ADȘ a fost pilotat, până în 2005, pentru
a sprijini grupurile aflate în risc, în special populația romă, fiind extins, ulterior, la nivel
național, ajungându-se la aproximativ 9.000 de beneficiari finali/anual. Programele ”A Doua
Șansă” sunt un mod prin care aceste grupuri țintă pot finaliza un nivel minim de educație. Cu
toate acestea, programele ADȘ nu sunt egal răspândite geografic și nici nu pot acoperi
cererea actuală.
Până în prezent, programele de tip ADŞ au fost finanţate de MECS, dar şi cu fonduri
europene, prin proiecte de granturi, a căror solicitanţi eligibili erau: institute/centre de
cercetare/dezvoltare in domeniul educatiei, incluziunii sociale, ONG-uri, unităţi de
învăţământ acreditate, publice si private, din reteaua şcolară naţională, furnizori de orientare
si consiliere şcolara, publici si privaţi, organizatii sindicale si patronate, instituţii de cult si
asociaţii religioase, Administratia Naţională a Penitenciarelor si instituţii subordinate,
autoritati ale administaţiei publice locale. Solicitantul putea implementa proiectul în
parteneriat, cu una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate in Romania
şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.
3. Programul „A Doua Şansă” în regiune şi cooperarea trans-sectorială
3.1. Descrierea conceptului şi a metodologiei; soluţii particularizate la specificul regiunii
3.1.1.Furnizori de ADŞ
Programul ADŞ vine în întâmpinarea unei probleme cu care se confruntă în principal
comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta
legală de şcolarizare fără să fi reuşit să finalizeze învăţământul obligatoriu. La nivel naţional
există o strategie privind reintegrarea celor care au părăsit timpuriu şcoala prin programul
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ADŞ. Programele ADŞ sunt dezvoltate de inspectoratele şcolare, dar nu acoperă decât parţial
nevoile existente. Cu toate că la nivelul fiecărui judeţ au existat în ultimii ani programe de
prevenire a abandonului şcolar, inclusiv de tip Şcoala după Şcoală, numărul de persoane care
au abandonat şcoala este încă mare, o parte semnificativă rămânând încă în afara sistemului
de educaţie.
Programul ”A Doua Şansă” nu este un compromis făcut pentru cei care nu au învăţat
la momentul potrivit! Succesul programului va contribui la creşterea nivelului de trai al
întregii comunităţi. Programul este o alternativă educaţională şi nu trebuie confundat cu aşa
numitele cursuri de alfabetizare.
Programul are o durată flexibilă, iar durata medie de şcolarizare se poate reduce în
funcţie de competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atât în domeniul
educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale. Absolvenţii programului au
dreptul la continuarea studiilor. Programul este organizat în module care permit organizarea
orarului în funcţie de nevoile cursanţilor (în cursul săptămânii după-amiaza sau seara,
sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.). Absolventul de ADŞ beneficiază de toate
drepturile absolventului de învăţământ obligatoriu.
Două

din

prioritățile

I.S.J.

Tulcea,

în

sensul

reducerii

PTŞ

sunt:

- facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație și formare profesională
inițială a copiilor/tinerilor/adulților, prin abordarea învățării de tipul „pe tot parcursul vieții”
- furnizarea compețentelor de bază pentru

tineri/adulți care au abandonat școala, pentru

reintegrarea în educație și creșterea șanselor de angajare, prin înființarea de clase tip „ADŞ".
Inspectoratul Şcolar Județean Tulcea, în ultimii 15 ani, a derulat activități și programe, care
au avut ca obiectiv promovarea alfabetizării, fiind cea mai bună soluție pentru îmbunățățirea
nivelului de trai și pentru menținerea unei sănătăți bune, care fac parte din educația de bază, așanumitele proiecte de alfabetizare. În prezent I.S.J. Tulcea finalizeazează patru proiecte POSDRU,
din care trei au directă legătură cu programe de tip ADŞ. În pimele două proiecte menţionate mai
jos, I.S.J. Tulcea apare în calitate de beneficiar:
1. Proiectul „Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”
Obiectiv general:
 Creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și
susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Tulcea
și Brăila, prin operațiuni de prevenție a abandonului școlar.
 Indicatori asumați
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 360 participanți la programe de tip “A doua șansă”;
 270 persoane certificate în urma absolvirii unui nivel;
 200 elevi beneficiari ai programelor de prevenție;
 100 preșcolari beneficiari ai programelor de prevenție;
 100 părinți beneficiari ai consilierii și asistenței socio-educative;
 120 specialiști instruiți.
2. Proiectul „Educația în comunitate – Drum cu prioritate!”
Obiective specifice:


Reintegrarea în sistemul de educație a 200 de persoane care au abandonat școala printr-un
program “A Doua Şansă” adaptat și flexibil;



Sprijinirea a 800 de elevi aflați în risc de abandon școlar printr-un program accesibil de tip
Şcoală după Şcoală;



Creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 20 de comunități din județele
Tulcea și Brașov cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar;



Dezvoltarea resurselor umane specializate cu rol în susținerea educației din 20 comunități cu
risc crescut de abandon școlar prin participarea a 160 de persoane la un program de instruire
asistată.
Rezultate propuse:

 200 de persoane cuprinse în programul A Doua Șansă;
 800 participanți la programul Scoală după Scoală etc.

În cel de-al patrulea proiect I.S.J. Tulcea este în calitate de partener:
► Consiliere și oportunități de reintegrare și acces liber la educație (CORAL)
I.S.J. Constanța, în parteneriat cu I.S.J. Tulcea și Uniunea Democrată a Tătarilor TurcoMusulmani din România, derulează proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și
Acces Liber la educație” (CORAL). Proiectul are drept scop creșterea numărului de copii/tineri
reintegrați în sistemul de învățământ care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate și
susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța
și Tulcea, prin operațiuni integrate, pentru reducerea abandonului școlar și a riscului de părăsire
timpurie a școlii. Astfel, au fost constituite 4 Centre de Asistență Socio-Educativă (CASE: 3
pentru judeţul Constanṭ a şi 1 pentru judeţul Tulcea), care fiecare orientează şi coordoneazӑ
activitӑ ṭ ile din câte 4 unitӑ ṭ i şcolare.
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Tabelul nr. 1 Programul „A doua şansă” la nivelul judeţului Tulcea - 2014-2015 prin
proiecte POSDRU
Proiect

Ciclul primar

2014-2015

Clase

Cursanţi

ACTIV

6

80

CORAL

2

24

Absolventi
ciclul
primar

Clase

Cursanţi

72/74

10

110

24

10

116

2

31

1

15

23

252

Servicii integrate
educaţionale pentru
comunităţile de
rromi
Educatie remedială
şi invăţare asistatărromi

1

9

Absolventi
un an
scolar

106

13

Prevenirea
fenomenului de
parasire , ruralrromi
Total

Ciclul secundar
inferior

117

96

Un program ADŞ inedit este desfăşurat, de anul trecut, în Penitenciarul Tulcea, care,
prin colaborarea cu I.S.J. Tulcea, asigură cadrul desfăşurării şcolarizării unui număr de 41 de
persoane private de libertate. Școlarizarea deținuților tulceni se desfășoară în Programul „A
doua șansă”, pe două cicluri de învățământ. Ciclul primar are înscriși 26 de elevi privați de
libertate distribuiți în două clase, nivelul I-II, respectiv nivelul III-IV. Ciclul gimnazial va
instrui alți 15 deținuți pe două nivele V-VI și VII-VIII.
Participarea persoanelor condamnate la procesul de instruire școlară și formare
profesională este prevăzută de legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și are ca
obiective compensarea nevoilor educative identificate în procesul de evaluare, respectiv
pregătirea profesională pentru dobândirea unui ansamblu de competențe care permit unei
persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații, facilitând astfel
reintegrarea socială a acestora.
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Tabelul nr. 2 Lista unităților școlare în care se derulează Programul ADŞ în judeţul Tulcea
Învăţământ
primar

Învăţământ
sec. inf.

1.

Nr. cursanţi
Şcoala Gimnazială nr. 1 Măcin, loc. 27
Măcin

Nr. cursanţi
14

2.

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 10
Tulcea

27

Finanţare
M.E.C.S.şi
POSDRU ACTIV

3.

Școala
Tulcea

29

Finanţare
M.E.C.S.şi
POSDRU ACTIV

4.

Şcoala Primară Nr. 9 Tulcea

-

Finanţare
M.E.C.S.şi
POSDRU ACTIV

5.

Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Tulcea

15

Finanţare POSDRU ACTIV

6.

Şcoala Gimnazială Sarighiol de Deal, 12
loc. Sarighiol de Deal

73

Finanţare
M.E.C.S.şi
POSDRU ACTIV

7.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 9
Valea Teilor, loc. Valea Teilor

31

Finanţare POSDRU ACTIV

8.

Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița, loc. Luncavița

12

Finanţare POSDRU ACTIV

9.

Școala
Gimnazială
”Nichifor 11
Ludovig” Niculițel, loc. Niculițel

24

Finanţare POSDRU ACTIV

10.

Școala
Gimnazială
Mihail Kogălniceanu,
loc.
Mihail
Kogălniceanu
Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos, loc. Ceamurlia de Jos

21

Finanţare POSDRU CORAL

32

Finanţare POSDRU CORAL

12.

Școala Gimnazială Ciucurova, loc. 11
Ciucurova

14

Finanţare POSDRU CORAL

13.

Şcoala Gimnazială „Traian Coşovei” , 12
loc. Somova

-

Finanţare M.E.C.S.

Total

312

Nr.
crt.

11.

Unitatea de învăţământ

Profesională

„Danubius” 12
14

132

Observatii

Finanţare POSDRU ACTIV

Sursa: „Starea Învăţământului în anul şcolar 2014-2015”, p. 84 (I.S.J. Tulcea)
3.1.2. Căi şi condiţii de accesare a programului ADŞ
O primă caracteristică a programului este că nu există limită superioară de vârstă
pentru cei care doresc să se înscrie în program. Acestora li se recunosc clasele şi/sau
competenţele dobândite anterior.
În ADŞ - învățământ primar se pot înscrie persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ
până la vârsta de 14 ani. Programul ADŞ - învățământ secundar inferior are drept scop
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sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care, din motive sociale, nu au finalizat
învăţământul gimnazial, astfel încât aceştia să-şi poată completa şi finaliza educaţia de bază
din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări
profesionale de nivel 1, într-un anumit domeniu. Programul ADŞ primar se adresează
persoanelor care au absolvit învăţământul primar. Se pot înscrie şi persoane care au parcurs o
parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI, VII), au abandonat pe
parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul gimnazial,
cursuri de zi. Persoanele care au finalizat clasa a VII-a din învăţământul gimnazial pot fi
înscrise în anul II al programului ADŞ - învăţământ secundar inferior.
Înscrierea în ADŞ este

bianuală, putându-se realiza în lunile octombrie, respectiv

februarie şi se face fără examen, la unităţile de învăţământ care organizează programul, pe baza
unui dosarului de înscriere. Unităţile de învăţământ colectează cererile celor care solicită
înscrierea în programul „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior şi le centralizează, pe
calificări profesionale, în funcţie de opţiunea candidaţilor, obţinută în urma unui interviu
individual. Acesta permite colectarea unor informaţii relevante despre candidat. Unitatea de
învăţământ solicită inspectoratului şcolar judeţean aprobarea de înfiinţare a clasei/claselor. Între
unitatea şcolară şi cursant se încheie un contract educaţional prin care acesta îţi asumă
participarea la actul educativ şi respectarea regulamentelor.
Elementul-cheie al implementării programului este promovarea acestuia în
comunitate. Nu există însă nicio reţetă sigură în acest sens. Potenţialii cursanţi sunt persoane
care au avut experienţe negative legate de şcoală, sau care nu au fost încurajate, din diferite
motive, să meargă la şcoală. Este posibil ca aceştia să se simtă stânjeniţi de faptul că sunt
nevoiţi să recurgă la ADŞ, mai ales dacă au o vârstă pe care nu o mai asociază cu învăţarea
formală, sau, dacă, în diferite contexte, li s-a refuzat accesul la un loc de muncă, din cauza
lipsei educaţiei adecvate.
Strategia de popularizare judeţeană a programului ADŞ a inclus promovarea de către
ISJ. Tulcea prin comunicate de presă, articole în mass-media, afişe expuse în locuri vizibile
atât în şcoli, cât şi în comunitate (consiliul local, primărie AJOFM, staţii de autobuz şi
autobuze), dar şi prin colaborarea cu instituţiile menţionate. Apelul în comunitate a îmbrăcat
forma şi tonul unei invitaţii, deschise şi prietenoase, adresate potenţialilor cursanţi.
Materialele promoţionale elaborate în cadrul proiectelor POSDRU menţionate anterior, au
asigurat oferirea informaţiilor necesare.
3.1.3. Durata programului ADŞ
Procesului de învăţământ în cadrul programului „A doua şansă pentru învăţământul
primar” se poate organiza în regim de zi/ seral (cu frecventarea cursurilor în mod zilnic,
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dimineaţa sau după – amiaza), în regim intensiv (la sfârşit de săptămână) sau comasat ( în
perioada vacanţelor şcolare). Pentru organizarea programului în regim de zi/ seral, fiecărui an
de studiu îi corespunde un semestru şcolar cu un număr de 16 - 17 săptămâni. În acest mod,
un cursant care nu a frecventat nici un an din ciclul primar poate finaliza recuperarea
învăţământului primar în 2 ani.
Şcolarizarea în programul “A Doua Şansă” – învăţământ secundar inferior se
desfăşoară pe durata standard de 4 ani (corespunzători celor 4 ani de gimnaziu şi 2 ani de
SAM), prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de bază
în alternanţă cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale. Programul are o totuşi o
durată flexibilă. Durata standard de şcolarizare se poate micşora pentru fiecare elev în parte,
în funcţie de competenţele demonstrate, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în cel al
pregătirii profesionale. În condiţiile în care elevul nu reuşeşte să achiziţioneze şi să
demonstreze toate competenţele necesare, în domeniul educaţiei de bază şi/sau în domeniul
pregătirii profesionale, el poate beneficia de sprijin suplimentar, pe durata standard a
programului sau prin prelungirea programului.
3.1.4. Conţinutul programului ADŞ (curriculum, tehnici şi metode, tarife, etape)
1. Curriculum
Programul „A Doua Şansă” este o provocare educaţională. În elaborarea
curriculumului pentru educaţia de bază din cadrul programului “A Doua Şansă” - învăţământ
secundar inferior au fost luate ca repere obiectivele generale şi de referinţă în curriculumul
pentru clasele V-VIII şi competenţele generale şi specifice ale disciplinelor din curriculumul
pentru clasele a IX-a si a X-a de la şcoala de arte şi meserii şi tendinţele din programe
similare europene.
Structura curriculumului ţine seama de modificările survenite în structura
învăţământului preuniversitar: pe de o parte prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la
10 clase, iar pe de altă parte, statutul elevilor claselor a IX-a şi a X-a de la şcoala de arte şi
meserii care pot opta, după obţinerea nivelului 1 de calificare, fie pentru integrare
profesională, fie pentru continuarea studiilor. Aceste condiţii oferă elemente comune şi
specifice pentru curriculumul “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior faţă de
curriculumul naţional aplicat în învăţământul obligatoriu.
secundar inferior urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a
reflecta asupra lumii şi să ofere individului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra
acesteia, în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe de a formula şi a rezolva probleme, pe baza
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.
Principiile fundamentale care au orientat elaborarea curriculumului sunt:
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• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să fie corelate competenţele şi
conţinuturile cu nevoile reale şi imediate ale elevilor;
• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la
grupul ţintă;
• compatibilizarea cu obiectivele şi finalităţile prevăzute în programele şcolare din
învăţământul obligatoriu.
Pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale se poate realiza, în situaţia în care
unitatea de învăţământ nu dispune de resursele necesare, în grupuri şcolare dotate
corespunzător şi/sau la agenţi economici, pe baza unor contracte de parteneriat. Întregul
program este echivalat cu 60 de credite profesionale, din care, pentru nivelul I de calificare
sunt alocate 30 de credite.
Programul este gratuit şi beneficiază, în cazul finanţărilor europene, de subvenţii de
studiu pentru participanţi.
2. Orientare (orientare profesională și vocațională, coaching, mentorat)
Încă de la inscrierea cursantului în program, acesta este supus unei evaluari cu rol de
diagnoză, cu scopul orientării sale profesionale şi vocaţionale. Organizarea procesului de
evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior, pentru educaţia de bază , îi
revine Comisiei de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ organizatoare, sau, după caz
unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât
cele formale sau unui evaluator de competenţe profesionale, autorizat, respectiv certificat de
către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
Pe baza rezultatelor evaluării, elevul, împreună cu unitatea de învăţământ şi cu
partenerii sociali ai acesteia, identifică ocupaţiile prioritare care urmează a fi practicate de
către absolvent; identificarea se face astfel încât absolventul să poată practica cel puţin una
dintre ocupaţiile pentru care pregătirea în calificarea profesională respectivă asigură
dobândirea competenţelor profesionale corespunzătoare.
Cu toate acestea, ADŞ-ul nu face parte din programele educaţionale care oferă suport
suplimentar pentru OŞP prin personal academic sau personal de suport extins. Unde este
disponibil şi indicat, este important ca profesorii instruiţi pentru ADŞ să indrume individual
persoanele către servicii specializate pentru a susţine necesităţile specifice ale cursanţilor.
Faptul că orele ADŞ se desfăşoară în afara programului şcolar (seara sau la final de
săptămână), limitează accesul cursanţilor la serviciile de asistenţă psihopedagogică oferite de
cabinetele din şcoli.
3. Formarea competențelor de bază, respectiv a celor emoţionale şi interpersonale
3.a. Formarea competențelor de bază
În elaborarea curriculum-ului pentru educaţia de bază s-a pornit de la obiectivele
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generale şi de referinţă ale claselor I-IV pentru ADŞ primar, respectiv la obiectivele generale
şi de referinţă ale claselor V-VIII şi competenţele generale şi specifice disciplinelor claselor a
IX-a şi a X-a, pentru ADŞ secundar inferior. Curriculum-ul ADŞ este organizat în trunchi
comun (obligatoriu de frecventat pentru cei care fie nu au clase parcurse care pot fi
echivalate, fie nu dovedesc competenţe care să le permită parcurgerea accelerată a
programului), şi în CDŞ (curriculum la decizia şcolii), care îşi propune să răspundă nevoilor
locale de formare (ore de aprofundare pentru anumite discipline, conţinuturi relevante pentru
cursanţi, dar neobligatorii prin trunchiul comun etc.). Unora dintre modulele de la disciplinele
educaţiei de bază le sunt alocate, complementar, module în cadrul curriculumului la decizia
şcolii, în scopul realizării unei oferte educaţionale flexibile şi diferenţiate, în funcţie de
aspiraţiile şi de potenţialul de învăţare al fiecărui elev. În primele două săptămâni de la
începutul fiecărui modul, profesorul de specialitate realizează o evaluare cu rol de diagnoză.
În funcţie de rezultatele acestei evaluări, profesorul stabileşte, împreună cu fiecare elev în
parte, modulele din cadrul curriculumului la decizia şcolii la care va participa elevul
respectiv. Două premise au stat la baza elaborării curriculum-ului: elevii îşi construiesc
învăţarea pornind de la ceea ce ştiu; învăţarea este un proces activ, nu pasiv. Sunt urmărite:
orientarea spre nevoile elevilor, caracterul practic-aplicativ, esenţializarea conţinuturilor,
luarea în considerare a particularităţilor de vârstă şi psihologice ale elevilor, activarea şi
valorizarea competenţelor dobândite anterior de către aceştia, reducerea timpului de studiu
3.b. Formarea competențelor emoţionale şi interpersonale
Pentru elevii programului „A doua şansă“, integrarea cu succes în societatea cunoaşterii
presupune ca aceştia: să cunoască şi să-şi dezvolte propriul potenţial de dezvoltare, să îşi
folosească resursele adaptative, să gestioneze corect informaţii, să îşi monitorizeze progresul şi
învăţarea, să îşi planifice cariera; să îşi construiască răspunsuri adaptative la situaţiile de criză;
să formuleze decizii în scopul îmbunătăţirii calităţii stilului de viaţă.
Studiul disciplinei Consiliere şi orientare vine în întâmpinarea acestor nevoi şi oferă
un ansamblu de abilităţi, deprinderi şi competenţe, care susţin şi orientează efortul fiinţei
umane de a răspunde solicitărilor unei societăţi dinamice şi competitive, aflată într-o continuă
schimbare, ajutând elevii să îşi identifice, să îşi conştientizeze şi să îşi dezvolte „competenţe
pentru viaţă“ şi să le implementeze abilităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii. În acest fel,
programa integrează prevederile celor două Rezoluții ale Consiliului Europei (mai 2004,
octombrie 2008), potrivit cărora activitatea de orientare trebuie să devină un proces continuu,
ce se desfășoară de-a lungul întregii vieți. Prin competenţele formate şi prin conţinuturile
tematice recomandate, programa asigură consilierea personală, educaţională şi vocaţională –
câmpuri de consiliere necesare pentru armonizarea cognitivă, afectivă, atitudinală şi
comportamentală a elevului din programul „A doua şansă“.
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Din perspectiva Cadrului European de Referinţă al „competenţelor cheie“, ce asigură
integrarea cu succes a cetățenilor pe piaţa muncii, studiul disciplinei Consiliere şi orientare
dezvoltă competenţele de comunicare în limba maternă, competenţele digitale, competenţele
de învăţare pe tot parcursul vieţii, competenţele de relaţionare interpersonală, competenţele
civice şi competenţele antreprenoriale. Consiliere şi orientare este o disciplină de Trunchi
Comun, care se livrează în două module (M0 şi M1), pe parcursul celor 4 ani de studiu. Ea
are alocate, în planurile cadru, un număr de 80 de ore pentru modulul M0, respectiv 120 de
ore pentru modulul M1 A, B şi C. Cumulat, cele 200 de ore sunt distribuite astfel: 150 de ore
de predare/ învăţare/ evaluare şi 50 de ore la dispoziţia profesorului.
4. Pregătire profesională
Programul de pregătire se aplică, pentru educaţia de bază, începând cu anul I şi
pentru pregătirea profesională, corespunzătoare unei calificări profesionale de nivel 1,
începând cu anul II din program.
Oferta de pregătire profesională cuprinde calificările profesionale de nivel 1
prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr. 1144/2005 pentru modificarea H.G. nr.
844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare. Există săptămâni
de cursuri alocate desfăşurării şi evaluării curente a modulelor, inclusiv perioadelor de
instruire

practică

comasată.

Pregătirea

profesională

în

calificările

profesionale

corespunzătoare nivelului 1 de calificare, se realizează prin aplicarea curriculumului pentru
cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară „Tehnologii”, clasele a IX-a şi
a X-a de la şcoala de arte şi meserii.
Pentru pregătirea profesională numărul de credite din planul-cadru este alocat pentru
blocul de module. Menţionăm că modulul nu este identic cu disciplina. De exemplu, modulul
M1 include disciplinele educaţie muzicală şi educaţie plastică.
Se consideră că un elev a absolvit programul „A doua şansă” – învăţământ secundar
inferior dacă a promovat toate modulele din program, atât pentru educaţia de bază, cât şi
pentru pregătirea profesională. Absolvenţii programului beneficiază de toate drepturile
absolventului de învăţământ obligatoriu, dobândind certificat de absolvire, portofoliu
personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă. Dacă, după absolvire,
aceştia susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale, ei
dobândesc şi certificat de calificare profesională – nivel 1.
5. Stagii de practică/ucenicie
Pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale se poate realiza, în situaţia în care
unitatea de învăţământ nu dispune de resursele necesare, în grupuri şcolare dotate
corespunzător şi/sau la agenţi economici, pe baza unor contracte de parteneriat. De exemplu,
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Școala Profesională „Danubius” Tulcea are contracte de parteneriat cu patru unităţi de
estetică şi igienă a corpului uman, pentru formarea profesională în meseria de tehnician în
domeniul menţionat.
În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ucenicia la locul de muncă se
efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă
de tip particular în baza căruia angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure
formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate, iar
ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional și să muncească în
subordinea angajatorului respectiv. Astfel, angajatorii care doresc să organizeze activităţi de
ucenicie au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a
căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul (în cazul angajatorilor persoane fizice), locurile
de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, comunicând și
condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.
Un contract de ucenicie se încheie întotdeauna pe o perioadă determinată datorită
specificului său. În plus, ucenicul va beneficia de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați în
măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Formarea profesională se
realizează pe toată durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesională
alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului. În plus,
atunci când angajatorul finanțează programul de ucenicie, la încheierea contractului de
ucenicie, se poate stabili ca, după obținerea calificării, ucenicul să continue activitatea la
angajator cel puțin o perioada egală cu durata contractului de ucenicie prin încheierea unui
contract individual de muncă, în condițiile legale, exercitând ocupația pentru care a obținut
calificarea. În cazul în care ucenicul nu respectă prevederile contractuale, poate fi obligat la
plata cheltuielilor ocazionate cu formarea profesională.
Ucenicia la locul de muncă poate ajuta un cursant la ADŞ, în următoarele situaţii:
a. dacă la începutul modulului de instruire practică comasată, un elev (candidat) are cel puţin
şase luni de la angajare la un agent economic, în domeniul de pregătire profesională al
calificării, îşi poate echivala adeverinţa de experienţă în muncă, pe care o înaintează
dirigintelui
b. dacă elevul dovedeşte că lucrează în domeniul corespunzător calificării profesionale pentru
care se pregăteşte în cadrul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, orele
de instruire practică comasată pot fi echivalate, în baza unei adeverinţe de la agentul
economic unde acesta este angajat. În adeverinţă sunt precizate şi sarcinile de la locul lui de
muncă;
c. în cazul în care elevul prezintă unităţii de învăţământ un certificat de calificare
profesională, pentru o ocupaţie de nivel 1, obţinut într-un sistem de formare continuă şi
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eliberat de un centru autorizat, elevul poate beneficia de un program de pregătire
individualizat.
3.1.5. Cooperarea cu agenţii economici (roluri şi obiective)
Este necesar ca în cazul parteneriatului dintre şcoală şi agenţii economici să plecăm
de la premisa că implicarea comunităţii largi (părinţii, elevii, patronate, sindicate, autorităţi
publice locale, sectorul non-profit, asociaţiile profesionale) în mecanismele decizionale şi de
consultare vor conduce la democratizarea sistemului educaţional. Implicarea cât mai multor
factori aduce inovaţia şi diversificarea ofertei educaţionale şi responsabilizarea celor
implicaţi.
În cadrul soluţiilor de compensare şi de reintrare în sistemul educaţional a celor care
au abandonat şcoala, parteneriatul şcoală – agenţi economici este esenţial şi are efecte pe
termen lung, în funcţie de forma pe care o îmbracă. Aceasta poate fi relevantă în următoarele
momente:
1. Proiectarea ofertei de şcolarizare
O mai bună corelaţie dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii, prin corelarea reţelei
şcolare: structurată pe filiere, profiluri, specializări şi calificări profesionale asigurate nu doar
prin învăţământul de zi, ci şi prin ADŞ, în funcţie de nevoile educaţionale locale şi naţionale.
Pentru atingerea acestui deziderat, este necesară comunicarea continuă şi eficientă între
unităţile şcolare liceale de pe filieră tehnologică, respectiv cele din din învăţământul
profesional şi tehnic şi agenţii economici (mai ales unităţile economice mari, cu potenţial
mare de angajare).
Din punct de vedere formal, conform cu legislaţia în vigoare, agenţii economici pot
participa la conducerea unei instituţii de învăţământ prin desemnarea de reprezentanţi în
Consiliul de administraţie al unei şcoli.
2. Proiectarea CDŞ-urilor (curriculum-urile la decizia şcolii: discipline opţionale şi module
specifice pregătirii profesionale), în funcţie de realităţile şi necesităţile unei specializări
profesionale.
3. Menţinerea relaţiei de colaborare cu şcoala, sub multiple forme.
Din punctul de vedere al parteneriatului raportat la ciclurile de şcolarizare activităţile
desfăşurate pot fi multiple:
-

pentru ciclul primar şi gimnazial: vizite la agenţii economici, lecţii deschise,
sponsorizări acordate de agenţii economici pentru diverse manifestări, participarea
unor reprezentanţi ai agentilor economici la lecţii care să aibă ca obiectiv educaţia
economică a micilor şcolari;
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-

la ciclul gimnazial aceste activităţi pot fi diversificate prin implicarea elevilor în
activităţi productive care să pună în practică diverse cunoştinţe dobândite în şcoală,
consiliere profesională, activităţi cu scopul orientării şcolare şi profesionale,
prezentarea diverselor meserii etc.;

-

pentru ciclul liceal activităţile, pe lângă cele menţionate anterior, pot fi de practică de
specializare în anumite domenii economice conform cu specializarea oferită de către
şcoală. Parteneriatul în acest caz capătă un aspect formal, între unităţile de
învăţământ, inspectoratele şcolare şi partenerii agenţi economici existând contracte de
colaborare clare.

Concret, şcoala şi agenţii economici pot colabora prin:
-

asigurarea de spaţii şi dotări necesare efectuării practicii în cadrul unităţilor
economice, acest lucru ducând la formarea deprinderilor profesionale ale elevilor;

-

angajarea absolvenţilor: sunt agenţi economici care, selectează absolvenţi în vederea
angajării, unii chiar acordând burse elevilor cu rezultate bune condiţionând acordarea
bursei de angajarea la agentul economic respectiv după terminarea studiilor;

-

organizarea de stagii de învăţare, de întâlniri cu persoane din structura de
management a companiilor, modele de succes profesional;

-

organizarea şi desfăşurarea de programe de formare continuă pentru angajaţi în şcoli
sau pentru cadre didactice în unităţi economice;

-

realizarea, în partenerait, a unor planuri de dezvoltare a resurselor umane;

-

organizarea unor târguri ale firmelor de exerciţiu, târguri de locuri de muncă pentru
absolvenţi;

-

furnizarea unor servicii de informare, orientare şi consiliere pentru carieră elevilor,
servicii complementare celor oferite de CJRAE.
De altfel, în învățământul profesional și tehnic se acordă o atenție sporită formării şi

dezvoltării deprinderilor practice și a compețentelor asociate activităților și operațiilor
specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile de
învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic, în ateliere și stagii de pregătire
practică practică la agenții economici. Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă
a Normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă. Pregătirea practică la agenții
economici se organizează numai în condițiile existenței acordurilor de colaborare în acest
sens, concretizate în convenții privind efectuarea stagiului de pregătire practică, conform
Ordinului MECT nr. 1702 din 06.08.2007 privind efectuarea stagiului de pregătire practică în
întreprindere/instituție publică de către elevii din învățământul profesional și tehnic.
Activitățile practice la agentii economici favorizează tranziția elevilor de la școală la viața
profesională activă, oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a
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viitorilor absolvenți, consolidează parteneriarul dintre școală și piața muncii orientând
adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia.
În judeţul Tulcea toate unităţile liceale de pe filieră tehnologică au încheiate
parteneriate cu unităţile economice, cu specific. Astfel, Colegiul „Brad Segal” Tulcea,
desfăşoară instruirea practică pentru calificarea de brutar patiser preparator produse făinoase
cu S.C.Lidas Mineri SRL Tulcea şi cu S.C.CristianImpex SRL; Colegiul Economic „Delta
Dunării” Tulcea colaborează cu Complex Delta S.R.L.Tulcea şi S.C.Trident SRL Tulcea
pentru calificarea de ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie; Colegiul „Anghel
Saligny” Tulcea colaborează cu S.C.STX OSV S.A Tulcea pentru calificarea de lăcătuș
construcții navale etc.
Este necesară dezvoltarea relaţiei şcoală - agenţi economici, din perspectiva ADŞ.
3.1.6. Alte forme de cooperare în programul ADŞ
Din totalul Fondurilor de Coeziune UE alocate pentru România în următoarea
perioadă de programare, 2014-2020, în valoare de 22,99 miliarde de euro, cca. 8% reprezintă
alocarea indicativă totală pentru Obiectivul Tematic numărul 10–Investiții în educație,
formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,
obiectiv care încorporează viitoarele intervenții FSEI în domeniile: reducerea părăsirii
timpurii a școlii, creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții, la educația terțiară și
la învățământul profesional și tehnic (ÎPT). Din această perspectivă este esenţială colaborarea
intra-, inter- şi trans-sectorială pentru sprijinirea măsurilor de compensare pentru reintrarea în
procesul educaţional a celor care au abandonat timpuriu şcoala.
1. Cooperarea cu autorităţile publice locale
Analiza legislaţiei în vigoare ne indică direcţii de acţiune ale colaborării dintre
autorităţile centrale, judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul ADŞ, astfel:
- dezvoltarea unor programe de educaţie pentru părinţii tineri.
- organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce nu pot răspunde cerinţelor programei
naţionale şi celor care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor şcolare.
- organizarea şi dezvoltarea unor posibilităţi adecvate de petrecere a timpului liber şi odihnă.
- realizarea sau iniţierea demersurilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar din
motive economice.
Aceste aspecte pot fi concretizate prin acordarea de sprijin concretizat pentru
desfăşurarea ADŞ, pentru şcolile-centre ADŞ, la solicitatea acestora prin:
• fonduri, resurse materiale, combustibil;
• donatii pentru ameliorarea bazei materiale;
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• facilitarea obtinerii unor resurse financiare bugetare;
• alocarea unor spaţii şi terenuri in folosinţa şcolii.
Pe structura modelului identificat la Consiliul Judeţean Constanţa şi prezentat în IO1,
Consiliul Judeţean Tulcea intenţionează să promoveze un proiect de hotărâre pentru
instituirea Bursei Rurale a Consiliului Judeţean Tulcea, pentru elevii din ciclul gimnazial din
Delta Dunării, ca un proiect pilot, urmând, eventual dacă modelul este de succes, să fie
implementat în tot mediul rural al judeţului Tulcea.
O altă iniţiativă viitoare este deschiderea unei axe Cultură – Educaţie-Învăţământ,
prin intermediul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice, pentru obiective de interes general, astfel încât ONG-urile să fie eligibile în utilizarea
fondurilor pentru programe diverse, inclusiv cele de tip ”A Doua Şansă”.
2. Cooperarea cu organizaţiile nonguvernamentale
Educaţia poate fi considerat un serviciu social de interes general, iar parteneriatul pe
axa public – privat, este o soluţie viabilă pentru oferirea de servicii sociale de compensare
celor care au abandonat şcoala.
În programele de tip ADŞ, parteneriatul şcolii cu agenţii comunitari poate funcţiona în
mai multe feluri:
- punerea în comun a resurselor (materiale, umane, financiare, logistice, de timp,
informaţionale etc.) pentru binele comun;
- activităţi / proiecte / programe comune;
- alocarea de resurse din partea agenţilor comunitari către şcoală;
- voluntariat şi implicare în desfăşurarea programului „A Doua Şansă”;
- testarea nevoilor locale, din perspectiva ADŞ; realizarea unor studii comunitare în acest
sens;
- formarea resurselor umane pentru ADŞ;
- atragerea de resurse către comunitate etc.
3. Cooperarea cu unităţile sanitare
Medicul de familie este acela care, cunoaşte pacientul în complexitatea sa, cunoaşte
familia de provenienţă, eventualele probleme genetice, evoluţia fizică şi psihică a copilului.
Acesta poate informa familia despre programele ADŞ, dar poate informa, respectând
confidenţilitatea datelor şi drepturile pacientului, şi cadrele didactice despre problemele
copiilor, mai ales a celor aflaţi în situaţie de abandon.
Un caz special este cel al copiilor care suferă de boli cronice şi care sunt nevoiţi să-şi
întrerupă şcoala. În cazul în care, copilul se află în îngrijirea familiei, personalul medical ar
trebui să informeze şcoala despre posibilitatea ca bonavul să fie şcolarizat acasă, care sunt
riscurile dar şi capacitatea de efort a copilului. În cazul în care, copii bolnavi cronici trebuie
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să fie internaţi pe perioade lungi de timp, unităţile sanitare trebuie să asigure posibilitatea
copiilor bolnavi să-şi continue studiile: să amenajeze spaţii corespunzătoare, să angajeze
personal, să colaboreze cu inspectoratul şcolar pentru asigurarea personalului, a materialelor
didactice, a manualelor etc.
4. Cooperarea cu A.J.O.F.M. şi I.T.M. în sensul identificării posibililor beneficiari,
dar şi a popularizării programului “A Doua Şansă” şi a iniţierii unor proiecte de colaborare în
acest sens cu I.S.J. Tulcea şi cu autorităţile locale.
Un exemplu în acest sens îl constituie două cursuri de calificare profesională
finalizate în lunile octombrie/noiembrie ale acestui an în Penitenciarul Tulcea, la care sunt
înscrise 50 de persoane condamnate. Deținuții tulceni sunt pregătiți în două meserii și anume
22 dintre aceștia vor obține certificate de calificare profesională în meseria de lucrători în
structuri pentru construcții, iar restul de 28 vor fi calificați profesional ca instalatori sanitari.
Primul curs se desfășoară la Secția exterioară Chilia Veche în cadrul Proiectului
Delta, iar al doilea curs se desfășoară la Penitenciarul din Tulcea având ca parteneri formatori
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași, respectiv Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea.
4. Cooperarea cu biserica
În societatea contemporană rolul bisericii ca instituţie comunitară s-a diminuat mult.
Cu toate acestea, putem identifica, pe o axă a influenţei valori diferite ale impactului bisericii
în comunităţile în care funcţionează. Dacă în marile aglomerări urbane, influenţa bisericii
este mult diluată, manifestările religioase ale credincioşilor sunt manifestate datorită voinţei
persoanelor, în mediul rural influenţa bisericii este semnificativă. Aici sistemul relaţiilor
interpersonale este unul strâns, instituţia este vizibilă, păstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilor
religioase este mai evidentă. Cu toate acestea şi în mediul rural întâlnim influenţe diferite ale
bisericii asupra comunităţii. Acestea, indiferent de mediul la care ne raportăm, sunt puternic
influenţate de persoanele implicate în instituţia bisericii, ţin de un anumit marketing
comunitar de identificare şi implicare în problemele comunităii, de promovare a unei bune
imagini a bisericii în comunitatea în care funcţionează.
O importantă misiune educativă şi filantropică o au preoţii parohi. Astfel, având în
vedere valorile creşine pe care le promovează şi vocaţia lor umanitară, preoţii pot contribui la:
-

identificarea nevoilor copiilor şi familiilor, precum şi a situaţiilor de risc în care se pot
afla acestea;

-

îndrumarea, informarea şi orientarea către diverse servicii şi programe de tip ADŞ;

-

implicare în rezolvarea problemelor prin structurile comunitare consultative;

-

implicare în dezvoltarea unor servicii pentru copii şi familii la nivelul comunităţii.
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3.2. Studii de caz
3.2.1. Cazul Ana
Ana are 23 de ani. Provine din mediul rural. „Sunt de la ţară. Părinţii mei, foarte
săraci, lucrau cu ziua prin sat. În clasa a VII-a, a trebuit să renunţ la şcoală ca să am grijă
de cei şase fraţi mai mici. Tata şi mama lucrau cu ziua, iar eu făceam mâncare, spălam,
făceam curăţenie, dădeam cu var, aveam grijă de animale. Când a împlinit 18 ani, i-a cerut
mamei cinci lei de drum şi a venit la Tulcea, cu o vecină cu doi ani mai mare. Vecina ei se
angajase la o fabrică de confecţii din oraş şi, chiar dacă nu a ştiut croitorie, a învăţat. Nici
Ana nu ştia, dar au primit-o la aceeaşi fabrică şi a învăţat să tragă la maşină. Era o persoană
muncitoare, motiv pentru care a reuşit să-şi păstreze locul de muncă.
La 18 ani l-a întâlnit pe actualul soţ. După două luni de când se cunoşteau, erau deja
căsătoriţi. La scurt timp a venit şi copilul. „Sunt foarte mândră de băiatul meu. Are cinci ani
şi este în grupa mare. Băiatul avea 2 ani şi patru luni când a fost diagnosticat cu leucemie. Au
stat în spital, ca să facă citostatice. După un an boala a cedat şi s-au întors acasă. În curând se
vor muta în casa lor, copilul e sănătos şi vessel. Se pregăteşte anul viitor să înceapă şcoala, în
clasa pregătitoare. Ana, mama lui mai are puţin şi termină clasa a X-a, în cadrul programului
“A Doua Şansă”.
Prima oară când a auzit de program a fost la Direcţia de Protecţie a Copilului Tulcea,
unde a ajuns pentru a-şi face dosar de însoţitor pentru fiul meu, care a primit îndemnizaţie de
handicap. “Asistentul social, când a văzut că am doar şapte clase, mi-a spus că trebuie să fac
ceva, că e păcat. Acum mi s-a deschis pofta să învăţ. Vreau să termin liceul la seral şi să fac
postliceala sanitară”. Amănunte suplimentare despre înscrierea în program a aflat de la o
învăţătoare din cadrul Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna” Tulcea. Şi-a pregătiti dosarul, l-a
depus şi a reînceput şcoala. E încântată de ADŞ pentru că este gratuit şi primeşte chiar şi o
indemnizaţie pentru studii, dar şi pentru că vrea să fie un model demn de urmat pentru copilul
mei şi pentru a căpăta mai multă încredere în sine.

3.2.2. Cazul Nicu
Nicu are 22 de ani şi era în clasa a VI-a. Provine din mediul rural, ditr-o familie
monoparentală. A crescut fără tată, dar alături de doi fraţi. „Fraţii mei au 10 şi 12 clase. Eu
am fost tare prăpădit... Abia acum mi-a venit mintea la cap...” Era convins că mama nu-l
iubea ca pe ceilalţi doi. A căzut în mrejele anturajului. Şi-a făcut prieteni mai mari. Mergea
cu ei să caute fier vechi la halda de gunoi. Câştiga 5- 6 lei pe zi, suficient cât să-şi facă iluzia
că poate trăi şi singur, pe picioarele lui, fără ajutorul mamei. Nu a mai vrut să meargă la
şcoală, în speranţa că astfel mama lui se va interesa mai mult de el. Lipsa autorităţii paterne şi
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greutăţile financiare, l-au impins spre absenteism, comparativ cu fraţii lui mai mari. A
abandonat şcoala şi s-a complăcut în aceasta situaţie. A plecat la Tulcea, la unchiul din partea
mamei, sperând că la oraş va avea mai multe şanse de angajare.
Atunci când şi-a găsit un loc de muncă într-o spălătorie din Tulcea, a început să-şi dea
seama că, deşi „îi mergea mintea”, rămânea tot la spălat şi lustruit. Şeful lui l-a sfătuit să-şi
continue şcoala. Aşa a ajuns la Școala Profesională „Danubius” Tulcea, în cadrul
programului ADŞ secundar inferior. „Vreau să am şcoală, să fac o şcoală de soferi, să-mi
găsesc un loc de muncă mai bun”, mărturisea el. A început şcoala şi se părea că viaţa lui
intrase într-o linie dreaptă... până când a primit o ofertă de la un prieten: să plece în
străinătate, pentru mai mulţi bani. Deşi nu era o angajarea propriu-zisă, ci doar nişte
promisiuni, Nicu a hotărât să plece în Italia, abandonând, din nou şcoala. Mirajul unui câştig
mai consistent a înclinat clar balanţa în defavoarea şcolii... Cine ştie... poate îi va mai veni
încă o dată „mintea la cap”...
3.3. Analiza SWOT a programului ADŞ
Programul „A Doua Şansă” îşi atinge scopul. Unităţile şcolare implicate la nivel de judeţ
asigură servicii de calitate în conformitate cu cerinţele legislative impuse şi obiectivele propuse.
Parcurgerea programului asigură la final:
Obţinerea unei diplome de 10 clase, 4 clase;
Eradicarea analfabetismului;
Îmbunătăţirea stimei de sine;
Şanse mai mari în ocuparea unui loc de muncă;
Diminuarea delincvenţei;
Îmbunătăţirea relaţiei şcoală – familie.
PUNCTE TARI





PUNCTE SLABE

forma de organizare;
 adaptarea greoaie la schimbările de natură
durata de şcolarizare;
socială, economică şi demografică induse de
numărul mare de participanţi;
trecerea la economia de piaţă, descentralizată;
module/discipline de studiu obligatorii şi
 reticenţă şi inconsecvenţă din partea unor
opţionale, adaptate nevoilor elevilor,
cadre
astfel încât să faciliteze învăţarea
didactice şi a unei părţi a populaţiei din cartier
transdisciplinară.
pentru integrarea copiilor din grupurile
dezavantajate;
 formalism şi neimplicare din partea unor
instituţii cu atribuţii educative;
 realizare dificilă a feedback-ului cu părinţii,
lipsa unei culturi democratice, a unei bune
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informări în cartier.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 o relaţie foarte bună cu ISJ Tulcea,

 mediul educaţional familial este pentru

MECS a unităţilor şcolare implicate;

mare parte din elevi, necorespunzător (nivelul de

 proiecte finanţate prin fonduri europene; instrucţie al părinţilor este foarte scăzut; 60%
 parteneriate cu reprezentanţii comunităţii dintre aceştia sunt analfabeţi);
locale, disponibilitatea acestora de a veni

 dezechilibru financiar între familiile din

în sprijinul şcolii;

care provin elevii;

 implicarea cadrelor didactice în oferta de

 situaţia economico - socială precară;

programe a ISJ Tulcea, MECS de tipul

 buget local limitat;

„A Doua Şansă”, Educaţie interculturală;

 promovarea non-culturii în afara şcolii;

 posibilitatea circulaţiei informaţiei şi

 insuficienta conştientizare şi implicare a

a comunicării prin metode şi mijloace

familiei în procesul educaţional;
 insuficienta socializare a elevilor;

moderne.

4. Dialogul cu actorii-cheie
Inspectoratul Şcolar al județului Tulcea care joacă un rol cheie în reprezentarea
MECS la nivel local și în asigurarea implementării politicilor naționale, adoptă principiul
egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile individuale – deficiențe fizice sau
mintale, stare socio-economică sau culturală, limba maternă, origine etnică etc. I.S.J. Tulcea
reprezintă actorul-cheie al programului de compensare de tip „A Doua Şansă”. Acest
program, deşi are ca grup țintă persoane care au părăsit sistemul de învățământ şi care sunt în
prezent căsătorite, integrate profesional are şi un impact indirect asupra elevilor din
programul de învățământ la zi. Astfel, părinții acestor elevi care au beneficiat de programul
„A Doua Şansă” valorizează într‐o mai mare măsură educația şi îşi susțin copiii la şcoală, îşi
rețin mai rar sau deloc copiii acasă pentru a‐i ajuta în gospodărie, au stabilit relații mai bune
cu şcoala şi comunică mai bine şi mai eficient cu cadrele didactice.
I.S.J. Tulcea va continua programul ADŞ şi în viitorii ani şcolari, ca element
distinctiv al tuturor activităților compensare legate de reducerea PTȘ şi va monitoriza
sistematic planurilor de acțiune agreate şi a rezultatelor propuse. Va asigura în continuare
sprijin școlilor în programele de compensare a PTȘ.
Casa Corpului Didactic Tulcea, este furnizorul de formare profesională continuă
pentru cadrele didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru educaţia
adulţilor, prin ADŞ.
Școlile reprezintă principala entitate responsabilă cu implementarea programelor
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educaționale ADŞ, lucrând direct cu elevii și cu părinții. Activitatea lor optimă nu poate fi
posibilă fără autoritățile administrație publice locale care joacă un rol important în
suplimentarea finanțării către școli şi asumarea responsabilităţii pentru facilitățile școlare și
înlăturarea obstacolelor în calea accesului la educație.
Este necesară interacţiune continuă a actorilor-cheie în cadrul unor acțiuni coordonate
și într-o schemă de colaborare structurată pentru abordarea PTȘ, prin măsuri de compensare
de tip ADŞ.
5. Concluzii
Programul ”A Doua Șansă” este principala politică de compensare implementată de
MECS. Alte măsuri disponibile includ cursuri serale pentru învățământul secundar și cursuri
cu frecvență redusă pentru învățământul primar și secundar. Figura 2.4, de mai jos, arată că
cele mai mari rate de înscriere la cursurile A Doua Șansă se regăsesc în mediul urban, cu cel
mai mare număr de cursanți în învățământul secundar inferior.
Figura nr. 1 : Înscrierea în programele ”A Doua șansă” (2007-2008 – 2012-2013)

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Programul ”A Doua Șansă” permite finalizarea învățământului obligatoriu, având și o
componentă de pregătire profesională, prin stagiile de pregătire practică. Cu toate acestea,
rata de înscriere scăzută indică faptul că un număr semnificativ de mare al persoanelor sub 20
de ani, care au părăsit școala, nu beneficiază de acest program46. Figura nr. 1 arată că, din
totalul de 8.143 de cursanți înscriși în 2012-2013, două treimi (5.372) au cel puțin 20 de ani.
Realitatea arată că, având în vedere numărul copiilor sub 18 ani, care nu sunt momentan în
școală, inclusiv grupul de vârstă 11-17 ani, al căror succes este esențial pentru satisfacerea
țintelor privind PTȘ.
În ceea ce priveşte impactul direct pe care programul îl are asupra beneficiarilor, faptul
că mulți dintre ei au reuşit să îşi păstreze locul de muncă, este considerat cel mai important
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aspect.
În condiţiile actuale ale aşezării învăţământului românesc pe coordonatele calităţii şi
eficienţei, şcoala îşi propune să fie principalul sprijin al comunităţii în sensul pregătirii
membrilor ei pentru o societate democratică.
Cu toate problemele economice şi sociale (venituri mici realizate pe membru de familie
sau aparţinând grupurilor dezavantajate, mulţi fiind de etnie rromă), mai există resurse
umane responsabile (elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri locali), interesate şi motivate să
se implice în demersul educaţional care să contribuie la asigurarea progresului şcolar, a
calităţii în educaţie, la transformarea unităţii într-o şcoală incluzivă de tip european.
Impactul ADŞ asupra accesului şi succesului în educație vizează următoarele aspecte:
 Cadre didactice care au înţeles scopul şi obiectivele programului ce vizează educaţia
adulţilor;
 Numărul solicitărilor de participare/ continuare şi finalizare a învăţământului
obligatoriu în creştere;
 Disponibilitatea unui număr tot mai mare de cadre didactice de a desfăşura activitatea
în program;
 Înţelegerea şi dorinţa de a valorifica oportunitatea oferită de program;
 Sprijinul

acordat

de

reprezentanţii

autorităţii

locale,

ai

organizaţiilor

nonguvernamentale, mediatori şcolari şi sanitari, consilieri etc. în promovarea şi
informarea beneficiilor.
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