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

 

ACCesibilizarea ofertei de EDucație și 

formare pentru comunități școlare 

defavorizate din județul Tulcea, prin 

utilizarea resurselor educaționale deschise  
POCU/74/6/18/106346 

INSPECTORATUL                                   
ȘCOLAR                                   
JUDEȚEAN                                    
TULCEA

CASA 
CORPULUI  
DIDACTIC                                    
TULCEA 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții: 10.i  Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și 

informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Titlul proiectului:  ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul 

Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”  

Contract de finanțare POCU/74/6/18/106346  Nr.înregistrare: 24033/10.04.2018 

Cod SMIS 2014+: 106346 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea 

         
                                         

 

Programul A doua șansă,  
o nouă șansă de a crește prin educație 

 
 

 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  JURILOVCA 
 Nivelul de studiu:  

 Învățământ secundar  inferior-Anul  I 

  Materia de studiu:Limba  și literatura  română 

  Nr. cursanți:17 

  Intervalul de vârstă al cursanților: cursanții au 

între 29 și 61 de ani 

  Descrierea succintă a activității surprinse în 

fotografii: Jurnalul. Scrierea  reflexivă; 

 

 

 

 

 

 

 

  Alte detallii despre activitate: 

        O activitate desfășurată în condiții optime,cu participare 

activă din partea cursanților.În partea a doua a activității 

cursanții scriu un eseu despre orele de română. 
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 Impresii/mărturii ale participanților la curs: 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA 

 Nivelul de studiu:  

Anul I secundar inferior 

  Materia de studiu: 

Științe 

  Nr. cursanți: 16 

  Intervalul de vârstă al cursanților: 

   Cursanții au vârsta cuprinsă între 39 și 64 de ani. 

  Descrierea succintă a activității surprinse în fotografii: 

Activitatea are numele: Alcatuirea organismului 

Cursanții ADS au avut de indeplinit următoarele sarcini: 

Să identifice organele interne pe mulaj 

Sa asocieze organele cu sistemele din care fac parte 

Sa caracterizeze un organ 

  Alte detalii despre activitate: 

Ora s-a dedfasurat sala de clasa. A fost folosit un mulaj 

reprezentand corpul uman. Cursanții au fost ajutați în 

activitate, chiar de copiii lor. 

  Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

Au fost impresionati  de faptul ca inima este situata intre cei doi plamani si nu in partea stanga a corpului 

uman., precum si de faptul ca pancreasul produce insulina. 

  Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

Prof a fost impresionat de curiozitatea participantilor la curs, a fost multumit ca si-a atins obiectivele, 

cursanții au plecat mulțumiți și incântați de activitate, împreună, ieșind astfel din rutina zilnica 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA 

 Nivelul de studiu:  

 Învățământ secundar inferior-Anul  I 

  Materia de studiu: Consiliere  și  

orientare-M0  

  Nr. cursanți: 10 

  Intervalul de vârstă al cursanților: 

cursanții au între 24 și 53 de ani 

  Descrierea succintă a activității 

surprinse în fotografii: 

        Tema activității  –Eu și 

sentimentele  mele  

        Consiliere și orientare –M0 

       Alte detalii despre activitate: 

          La această  activitate   s-a discutat  despre sentimentele  care  ne încearcă în diferite  momente, 

ipostaze. Cursanții lucrează pe grupe, participarea este activă, răspunsurile sunt  reprezentate  grafic pe 

tablă. Sunt identificate cauzele producerii sentimentelor pozitive și negative. 

       

   Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

 

 Parcă  mă simt mai puternică după ce am 

discutat despre mine, sentimentele mele. 

 Mi-e rușine să vorbesc  despre mine, 

despre ceea ce simt...mi-a plăcut lecția și 

doamna profesoară. 

 Am venit la școală să am 8 clase, să mă 

angajeze cineva. După ce am discutat 

despre sentimente  am înțeles  cât de  bine 

este la școală. 

 

 

          Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

 Este plăcut să abordezi  teme  de interes major 

pentru cursanți care au abandonat cândva școala și îi 

încearcă sentimente pe care nu le pot explica, înțelege.   

Sper  ca această activitate să-i  facă să-și dorească să meargă 

mai departe ,să nu mai abandoneze școala. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS 

 Nivelul de studiu:  

    ANUL I-secundar inferior   

  Materia de studiu: 

       STIINTE 

  Nr. cursanți: 13 prezenti/2 absenti 

  Intervalul de vârstă al cursanților: 

  Cursantii au intre 24 si 50 de ani  

  Descrierea succintă a activității surprinse în 

fotografii: 

Subiectul lectiei predate a fost: Amestecuri. 

Separarea amestecurilor                                                     

Cursanții au avut de separat amestecul  apa-nisip 

prin decantare,amestecul apa-pulbere de carbune 

prin filtrare si saramura prin cristalizare.     

 Alte detalii despre activitate: 

Metoda de predare-invatare  folosita-experiment 

S-au folosit ustensile de laborator: pahare Berzelius, palnie de filtrare, hartie de filtru, suport universal cu 

cleme, spirtiera, trepied, sita de azbezt, cristalizator. 

 

  Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

Cursantii  au fost incantati deoarece au descoperit ca metodele folosite in laboratoarele de chimie pentru 

a separa substantele sunt foarte folosite in viata de zi cu zi in diverse domenii cum ar fi in bucatarie  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA 

 Nivelul de studiu:  

Nivel II primar  

  Materia de studiu: 

Limba si literatura romana - Cartea 

  Nr. cursanți: 16 

  Intervalul de vârstă al cursanților: 

   Cursanții au vârsta cuprinsă între 39 și 64 de ani. 

  Descrierea succintă a activității surprinse în fotografii: 

Activitatea are numele: Cartea-elementele componente 

ale unei carti 

Cursanții ADS au avut de indeplinit următoarele sarcini: 

Să aleagă o carte din bibliotecă 

Sa prezinte elemenele componente ale cartii 

Sa citeasca un fragment la alegere 

  Alte detalii despre activitate: 

Ora s-a dedfasurat in biblioteca scolii, invitată fiind și bibliotecara școlii. Cursanții au fost ajutați în 

activitate, chiar de copiii lor. 

  Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

Impresionati 

Emotionati 

  Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

Prof a fost multumit ca si-a atins obiectivele, cursanții au plecat mulțumiți și incântați de activitate, 

împreună, ieșind astfel din rutina zilnica. 
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LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG 

 Nivelul de studiu: 

Învățământ primar, Nivelurile I,II,III și IV 

 Materia de studiu: 

Opțional: Educație ecologică și de protecție a mediului 

 Nr. cursanți: 18 

 Intervalul de vârstă al cursanților 

23-46 de ani  

 Descrierea succintă a activității surprinse în fotografii: 

În cadrul activității s-a înțeles importanța refolosirii deșeurilor prin refabricare, cât de important este ca 

deșeurile să nu fie aruncate , ci colecționate, refabricate și refolosite. A existat și o activitate de sortare a 

deșeurilor existente în acel moment in clasă. Au fost separate din coșul de gunoi hârtia de plastice sau dozele 

din aluminiu.  

 Alte detalii despre activitate: 

Ora de curs a fost o oră interactivă, folosindu-se metode activ-participative, cu foarte mult material 

didactic. 

  Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

Cursanții au fost foarte receptivi  și încântați  întrucât au participat activ și cu plăcere la întreaga activitate.  

Au creat afișe pentru protecția mediului și au înțeles importanța menținerii unui mediu curat . 

 Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

Doamna învățătoare a fost foarte mulțumită deoarece cursanții au fost activi , au rezolvat bine sarcinile 

date și fișele de lucru. Au pus întrebări și au colaborat frumos în vederea atingerii scopului lecției. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA 

 Nivelul de studiu:  

 Învățământ primar/simultan 

  Materia de studiu: Matematică 

  Nr. cursanți: 14 

 Intervalul de vârstă al cursanților: cursanții au între 29 și 57 de ani 

  Descrierea succintă a activității surprinse în fotografii: 

 Nivel I –Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 10-20; 

 Nivel II-Rezolvarea de probleme care induc folosirea adunării; 

 Nivel  III-Adunarea și scăderea fără trecere peste ordin; 

 Nivel  IV-Împărțirea unui număr natural de 2-3 cifre. 

  Alte detalii despre activitate: 

   La această  activitate și pe parcursul întregii zile a participat un copil al unui cursant , motivația  acestei 

participări fiind faptul că rămân minorii nesupravegheați acasă  .Atmosfera  de lucru este una plăcută, 

cursanții sunt activi și foarte  interesați. 
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  Impresii/mărturii ale participanților la curs: 

    ,,E interesantă matematica , acum pot să 

calculez singur lungimea gardului...” 

 

             ,,Cu  tata la școala...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,,Îmi place logica la matematică , calculul îl pot face și 

cu calculatorul din telefon.”              

 

• Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

Este plăcut să lucrezi matematică cu oameni care îi 

găsesc aplicații practice în viața de zi cu zi. 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA 

 Nivelul de studiu:  

Nivel 1, 3,4 

  Materia de studiu:  

Matematica 

  Nr. cursanți: 17 

  Intervalul de vârstă al cursanților: 

   Cursanții au vârsta cuprinsă între 39 și 64 de ani. 

  Descrierea succintă a activității surprinse în fotografii: 

Activitatea are numele: Adunarea numerelor naturale in 

concentrul 0-100 
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Cursanții ADS au avut de indeplinit următoarele sarcini: 

Să stabileasca proprietatile adunarii 

Sa cunoasca unitatile si zecile 

Sa cunoasca termenii adunarii 

  Alte detallii despre activitate: 

Ora s-a dedfasurat sala de clasa. Au fost folosite fise de lucru cu exercitii de adunare.Cursantii au fost 

activi la ora, efectuand exercitii la tabla si rezolvand ifisele de lucru. 

  Impresii/mărturii ale participanților la curs:   

Au fost multumiti ca au inteles adunarea. 

  Impresii/mărturii ale profesorilor care predau: 

Prof a fost impresionat de curiozitatea participantilor la curs, a fost multumit ca si-a atins obiectivele, 

cursanții au plecat mulțumiți și incântați de activitate, împreună, ieșind astfel din rutina zilnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programul ”A doua șansă” se derulează în 7 unități de învățământ: Școala Gimnazială Baia, Școala 

Gimnazială Ceamurilia de Jos, Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială Jurilovca, Școala Gimnazială Nr.1 

Măcin, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu și Liceul Tehnologic Topolog, cu finanțare asigurată prin proiectul 

”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin 

utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”, implementat de către Inspectoratul Școlar Județean 

Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea. În cadrul programului, cursanții primesc subvenții, iar 

pentru fiecare grupă de cursanți s-a asigurat un kit educațional, care să facă procesul de predare-învățățare mai 

eficient și mai atractiv. 

 


