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FINALIZAREA PROIECTULUI
„ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din
județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise - ACCED”
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță încheierea proiectului „ACCesibilizarea ofertei de
EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea
resurselor educaționale deschise - ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, implementat în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Tulcea în perioada 10 aprilie 2018 – 10 iulie 2021.
Obiectivul general al proiectului a vizat 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.
Rezultatele obținute sunt: 3 programe de formare dezvoltate, 270 de cadre didactice
participante/certificate la programele de formare, 13 seminarii interactive de dezvoltare
profesională, 260 de chestionare de evaluare a impactului programelor de formare, 12 focus grupuri
organizate, 859 de elevi sprijiniți prin acordarea de subvenții lunare pentru a participa la Programul
Educațional de Prevenție (cu activități de tip „Școală după școală” și activități suport pentru tranziția
de la un ciclu de învățământ la altul), 228 de preșcolari și 101 antepreșcolari sprijiniți prin acordarea
de subvenții lunare pentru a participa la Programul Suport de Educație Timpurie, 260 de persoane
sprijinite prin acordarea de subvenții lunare pentru a participa la programul „A Doua Șansă”, 1 rețea
de telecentre de educație deschisă activă, 1 canal de televiziune online creat:
https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos?view_as=subscriber, 1
portal resurse educaționale și transmisii live: http://www.acced.eu/, 1 grilă program de difuzare de
emisiuni cu conținut didactic moderate de experți din proiect, 1088 de materiale educaționale video
create, 9 Ateliere de TLeducație comunitară dedicate elevilor, profesorilor și comunităților, 240 elevi
participanți la activități motivaționale (excursii de 3 zile la Bușteni), 372 de elevi beneficiari de
pachete motivaționale (conținând: ghiozdan, atlas geografic, dicționare de limba engleză și limba
franceză, dicționar de sinonime, minge, trusă geometrică, carioci, kit pictură), pagina de Facebook
„Creștem prin educație”: https://www.facebook.com/Crestemprineducatie, site-ul proiectului:
http://www.acced.eu/
Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 și a avut o valoare totală de 9.320.225,40, din care 7.922.191,59 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă.
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