
• ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare 
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deschise
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• Derulare proiect : aprilie 2018 – aprilie 2021

ACCED



TL-CED Tulcea

Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea

Școala Profesională ”Danubius” Tulcea

Școala Gimnazială Nalbant 

Școala Gimnazială Izvoarele

Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu

TL-CED Babadag

Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag

Școala Gimnazială ”C-tin Brâncoveanu” 

Babadag

Școala Gimnazială Mihai Bravu

Școala Gimnazială Jurilovca

Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos

Școala Gimnazială Baia

TL-CED Topolog

Liceul Tehnologic Topolog

Școala Gimnazială Ciucurova

Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin

Școala Gimnazială Hamcearca

Rețeaua școlilor ACCED



A3 Dezvoltarea unui program 
de prevenție pentru elevi

12 școli partenere ȘDȘ

6 școli partenere AST

A4. Dezvoltarea 
unui program 

suport de 
educație 
timpurie

8 școli partenere

A5 Dezvoltarea programului ADȘ 
pentru reducerea abandonului școlar

8 școli partenere ADȘ (5- an I)

Măsurile educaționale dezvoltate în 
cadrul proiectului vor asigura o creștere a 

participării elevilor și preșcolarilor 
identificați a fi în situații de risc de 

părăsire timpurie a școlii, pe o perioadă 
lungă de timp, va asigura reintegrarea în 

sistemul de educație a tinerilor și adulților 
care nu și-au finalizat studiile, creând 
premisele unei integrări mai bune a 

acestor persoane în societate. 

Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și

a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin

dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a

educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri

dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala,

pentru a dezvolta o comunitate incluzivă



Activitatea A3 
Dezvoltarea unui Program Educațional de Prevenție/PEP

Rezultate an I: 13 grupe ŞDŞ, 6 grupe AST

1 program de prevenție proiectat pe două 
componente, ȘDȘ și AST ce  cuprinde: planificări 
săptămânale/grupe, proiectări semestriale/tipuri de 
activități

1 metodologie de acordare subvenții

sprijin financiar pentru 383/480 elevi

258/320 elevi participanți la program ȘDȘ

123/160 elevi participanți la program AST

1 kit școlar pentru fiecare grupă

65 premii Concurs “Locul meu în comunitate”

238 elevi participanți la activitățile
motivaționale (excursii)

…..în scopul asigurării unui suport și susținere pentru elevii aflați în
dificultate, facilitând parcurgerea ciclurilor de învățământ până la
finalizarea studiilor obligatorii prin Programul Școala după Scoală și
activități de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul.



Activitatea A3 
Dezvoltarea unui Program Educațional de Prevenție/PEP

Rezultate an I:
Program PEP Nr. elevi înscrişi în 

PEP sem I
Nr. elevi care au 
finalizat sem I 
în PEP

Nr. elevi
înscrişi în PEP
sem al II-lea

Nr. elevi care au 
finalizat sem al 
II-lea în PEP

Nr. elevi care au 
finalizat două 
semestre în PEP

Nr. elevi care au 
finalizat cel 
puţin un 
semestru în PEP

TOTAL
ŞDŞ

248 247 245 243 232 258

TOTAL
AST

126 121 121 120 118 123

TOTAL
PEP

374 368 366 363 350 381

38 experți 
educaționali 

PEP



Activitatea A3 
Dezvoltarea unui Program Educațional de Prevenție/PEP

• La finalul semestrului al II-lea din cadrul Proiectului ACCED, la nivelul Programului
Educațional de Prevenție/ PEP, pe cele două subactivități A3.2/ ȘDȘ și A3.3/ AST, experții
educaționali de prevenție/ EEP au completat 2 grile de măsurare a progresului elevilor în urma
parcurgerii a 1 sau 2 semestre în cadrul programului.

• Prin cele două grile s-a urmărit pe de o parte progresul /evoluția școlar/ă, iar pe cealaltă parte,
evoluția gradului de participare, de implicare a elevilor în activitățile de învățare sau a celor
nonformale.

Analizând pe cicluri de învățământ datele colectate se pot trage anumite concluzii (învățământ 
primar și gimnazial):

În ceea ce privește progresul școlar, indicatorii care au fost atinși cel mai mult, în ordine
descrescătoare, sunt:

• Elevul și-a dezvoltat capacitatea de lucru în echipă.

• Elevul poate să desfășoare o activitate practică şi funcţională cu ajutor.

• Elevul și-a dezvoltat competențele de relaționare interpersonală.



Măsurarea progresului elevilor
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Măsurarea progresului elevilor
• În ceea ce privește gradul de participare și implicare în activitate, au fost urmăriți următorii indicatori:

• Ascendenţă (capacitatea de afirmare, iniţiativă şi capacitate de influenţare) 

• Stabilitate emoţională (autocontrol, controlul emoţiilor, stabilitate, instabilitate emoţională, hipersensibilitate, 
anxietate, încordare, mânie/furie)

• Dinamismul (energie, disponibilitate pentru efort, activism, tempou ridicat, capacitate bună de mobilizare)

• Sociabilitate (extraversiune, ușurință  în stabilirea de contacte sociale, în munca cu ceilalți

• Independență ( tendința de  afirmare independent, fără susținere, libertate de acțiune și decizie, dreptul de a face ce 
vrea, încalcă regulile)

• Perseverență

• Responsabilitate ( asumarea  și urmărirea sarcinilor în curs de realizare)

• Circumspecție (prevedere, reflecție, deliberare în luarea deciziilor, inițativei, asumare de riscuri)

• Stima de sine (autovalorizare,  încredere în sine, reprezentări pozitive despre sine, despre propriile realizări)

• Autodisciplină



Măsurarea progresului elevilor
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Analizând pe cicluri de învățământ datele colectate, se pot trage anumite concluzii:
Indicatorii care au fost atinși cel mai mult, în ordine descrescătoare, sunt:

Dinamismul (energie, disponibilitate pentru efort, activism, tempou ridicat, capacitate bună de mobilizare)
Sociabilitate (extraversiune, ușurință  în stabilirea de contacte sociale, în munca cu ceilalți
Stima de sine (autovalorizare,  încredere în sine, reprezentări pozitive despre sine, despre propriile realizări)
Autodisciplină

Concluzionăm prin a spune că, dacă evoluția în planul rezultatelor școlare este timidă, în 
planul achizițiilor psihosociale, acestea sunt vizibile, cei mai mulți dintre elevi, chiar dacă la 
început au fost sceptici, pe parcurs au căpătat încredere în școală și mai ales în propriile forțe.



Programul excursiei a cuprins vizitarea următoarelor obiective 

turistice: Castelul Peleş din Sinaia, Cetatea Râşnov, compexul de agrement 
“DinoParc” Râşnov, Grădina Zoologică din Brașov.



Dezvoltarea unui Program Educațional de Prevenție/PEP



Dezvoltarea unui program de sprijin pentru educație timpurie/PSET
Rezultate an I: 8 grupe PSET

1 program suport de 
educație timpurie

148 preșcolari selectați și 
înscriși în GT

12 antepreșcolari
selectați și înscriși în 

GT

sprijin financiar 
pentru 161/260 de 

preșcolari

1 metodologie de acordare subvenții

sesiuni de educație 
parentală lunare

1 kit școlar pentru fiecare grupă;

32 premii Concurs “Eu
şi comunitatea mea” 10 activităţi de vacanţă (voluntariat);

Proiectul Dăruri mici din suflet
mare -activități caritabile pentru
sprijinirea copiilor din PSET
realizat de unităţi de învăţământ
din municipiul Tulcea

….în scopul asigurării unui debut optim al școlarității, care să le
faciliteze participarea cu succes la activitățile școlare și a eliminării
riscului de părăsire timpurie a sistemului de educație.



Situație beneficiari (preșcolari) în cadrul Programului suport de educație timpurie - an proiect 
2018-2019

Nr.

crt.

Nume și prenume EET/

Unitatea de învățământ

Nr preșcolari 

înscriși în 

program sem 

I

Nr preșcolari 

care au 

finalizat sem I 

în program 

Nr preșcolari 

înscriși în 

program sem al 

II-Iea

Nr preșcolari 

care au 

finalizat sem al 

II-Iea în 

program

Nr preșcolari 

care au finalizat  

două semestre în 

program

1. Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Babadag
(15+ 5) 20

(15+ 5) 20
(15+ 5) 20 (14+ 5) 19 (14+ 5) 19

2. Școala Gimnazială Beidaud/Sarighiol de Deal
20

20
20 20 20

3. Școala Gimnazială Ciucurova 
20 20 20 20 20

4. /Școala Gimnazială Hamcearca
20 20 20 20 20

5. Școala Gimnazială Mihai Bravu
20 20 20 20 20

6. Școala Gimnazială Nalbant/N. Bălcescu
20 20 20 20 20

7. Liceul Tehnologic Topolog (17+ 5) 22 (17+ 5) 22 (17+ 5) 22 (17 + 5) 22 (17 + 5) 22

8. Școala Profesională Danubius 20 19 20 20 19

TOOTAL 162 161 162 161 160



Program de sprijin pentru educație timpurie/PSET



Program de sprijin pentru educație timpurie/PSET

Nr.crt.

Unitatea de 

învățământ

Nr. grupe

an șc.2018-

2019

Nr.prescolari PSET

an șc.2018-2019

care au intrat în cls. preg. în  anul

școlar 2019-2020

1 Scoala Gimnaziala Hamcearca 1 4

2 Scoala Gimnazială Nalbant 1 9

3 Scoala Gimnaziala Mihai Bravu 1 9

4 Liceul Tehnologic Topolog 1 8

5 Scoala Gimnaziala Ciucurova 1 2

6 Şcoala Profesională ,,Danubius'' 1 6

7 Şcoala Gimnazială Beidaud 1 6

8 Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Babadag 1 8

TOTAL 8 52
16 experți 

educaționali PSET



Aprecierea rezultatelor preşcolarilor a fost realizată în funcţie de obiectivele stabilite la începutul 
programului educațional -Centralizator evoluție școlară ) 

• Analizând indictorii din Grila de măsurare a progresului copilului rezultă că la sfârşitul anului şcolar 
2018 – 2019:

• preșcolarii și-au dezvoltat competențele de comunicare în procent de: 33,75% ( excelent), 36,88% (foarte
bine), 18,12% (bine), 10% ( satisfăcător) și 1,25% (foarte puțin);

• preșcolarii și-au dezvoltat competențele de relaționare interpersonală prin implicarea adecvată în
interacțiuni cu adulți şi cu copii, prin manifestarea de inițiativă şi aplicarea unor reguli simple de
comunicare și relaționare în procent de: 30,63% ( excelent), 40% (foarte bine), 23,13% (bine), 5 % (
satisfăcător) și 1, 25% (foarte puțin);

• preșcolarii și-au dezvoltat competențele de utilizarea a informațiilor despre mediul înconjurător și lume în
procent de: 26,88% ( excelent), 42,5% (foarte bine), 20 % (bine), 8,13% ( satisfăcător) și 2,5% (foarte
puțin);

• preșcolarii manifestă autonom deprinderi de păstrare a sănătății și a igienei personale în procent de:
34,38% ( excelent), 42,5% (foarte bine), 17,5 % (bine) și 5,63% ( satisfăcător).



Gradul de participare și implicare în activitate

• Analizând indictorii din Grila de apreciere a gradului de participare și implicare în activitate se
evidențiază că preșcolarii și-au dezvoltat:

• curiozitatea şi interesul în procent de: 28,75%(excelent), 38,75%(foarte bine), 26,25% (bine), 6.25%
( satisfăcător);

• inițiativă în interacțiuni şi activități în procent de: 25% ( excelent), 40,63% (foarte bine), 21,87%
(bine), 11,25% ( satisfăcător) și 1,25% (foarte puțin);

• capacitate de concentrare şi persistență în realizarea unor activități de învățare în procent de: 30% (
excelent), 36,88% (foarte bine), 18,75% (bine), 12,5-% ( satisfăcător) și 1,87% (foarte puțin);

• creativitate în jocuri şi activități în procent de: 21,87% ( excelent), 30% (foarte bine), 40% (bine),
7,50% ( satisfăcător) și 0,62% (foarte puțin).



Aprecierea comportamentului

• Analizând indictorii din Grila de apreciere a comportamentului constatăm că preșcolarii și-au dezvoltat
comportamente precum:

• Cooperarea cu alți copii în activitățile în grupuri mici în procent de: 62,38% ( excelent), 41,25%
(foarte bine), 11,88% (bine), 8,13% ( satisfăcător);

• Respectarea regulilor în activitățile de grup în procent de: 30% ( excelent), 46,25% (foarte bine),
15% (bine), 7,50% ( satisfăcător) și 1,25% (foarte puțin);

• Acceptarea rolurilor diferite în joc și activități în procent de: 30,63% ( excelent), 43,13% (foarte
bine), 15,63% (bine), 9,38% ( satisfăcător) și 1,25% (foarte puțin);

• Prin desfășurarea activităților din cadrul PSET s-a intensificat și a devenit mai eficientă colaborarea
grădiniță-familie în sprijinul dezvoltării copilului în procent de: 52,50 % ( în foarte mare măsură) și
46,88% (în mare măsură).



Activitatea A5.
Dezvoltarea programului A doua șansă/ADȘ 

Rezultate an I :

1 program 
educațional ADȘ 

implementat conform 
Metodologiei MEN

1 metodologie de 
acordare subvenții

sprijin financiar 
pentru 27 cursanți

174 de tineri și adulți 
participanți la program 
ADȘ, persoane înscrise 

și reintegrate în 
sistemul de educație

………..oportunitatea reintegrării în
sistemul de educație și finalizării
studiilor obligatorii pentru o
categorie vulnerabila de persoane,
supuse excluziunii sociale.

1 metodologie 
de 

monitorizare a 
Programului 

ADȘ

1 kit școlar 
pentru fiecare 

grupă

Program de 
reducere a 

abandonului 
școlar din cadrul 

proiectului
ACCED”

Programul A 
doua şansă



Nr. cursanti – 30 septembrie
Au finalizat: 4 grupe înv. primar: 
1 grupă Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin – 11 cursanți
1 grupă Școala Gimnazială Ciucurova – 16 cursanți
1 grupă Școala Gimnazială Jurilovca – 14 cursanți
1 grupă Liceul Tehnologic Topolog – 17 cursanți
TOTAL = 58 cursanți, din care 27 au obținut subvenție

Nr. total cursanți de la începutul programului: 176
Distribuție pe grupe:
6 grupe învățământ primar, 91 cursanți
4 grupe învățământ secundar inferior, 85 cursanți

24 experți 
educaționali ADȘ



Activitatea A5.
Dezvoltarea programului A doua șansă/ADȘ 



SUBVENTII ACORDATE IN ANUL 2019 LA DATA DE  
30.09.2019

PROGRAM 

PROIECT

SEMESTRUL I SEMESTRUL II TOTAL 

numar

elevi

numar

subventii

numar

elevi

numar

subventii
numar elevi numar subventii

PSET 161 642 162 646 323 1288

SDS 248 991 245 978 493 1969

AST 121 484 121 481 242 965

ADS 0 0 27 108 27 108

TOTAL 

GENERAL 530 2117 555 2213 1085 4330

PREMII ACORDATE IN  ANUL 2019 LA DATA DE 30.09.2019

PROGRAM 

PROIECT

Anul scolar 2018-2019

numar 

elevi

valoare 

premiu

PSET 32 300

AST/SDS 65 300

TOTAL 

GENERAL 97 600



„În fiecare om sălășluieşte un soare, totul e

să-l lăsăm să ardă.”— Socrate

Educaţia face medierea între ceea ce s-ar putea 

(ereditatea) şi ceea ce se oferă (mediul).

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/socrate/



