
ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare 
defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise

COD proiect: 106346

Derulare proiect : 10 aprilie 2018 – 10 iulie 2021



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

UN 
PROIECT 
PENTRU 

ELEVI

UN PROIECT AL ÎNTREGII COMUNITĂȚI



• 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

• Contract de finanțare: POCU/76/6/18/106346

• Cod SMIS 2014+: 106346

• Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

• Partener: Casa Corpului Didactic Tulcea

• Valoare proiect: 9.320.225,40 lei

• Valoarea cofinanțării UE: 7.922.191,59 lei

• Perioada de implementare: 10 Aprilie 2018 – 10 iunie 2021

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



Obiectivele proiectului

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

• Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din județ

• Accesibilizarea participării la educație pentru 480 de elevi aflați în risc de părăsire
timpurie a școlii prin programe de tip Școală după Școală

• Accesibilizarea participării a 260 de antepreșcolari și preșcolari, proveniți din medii
sociale dezavantajate, printr-un program educațional de sprijin

• Reintegrarea în sistemul de învățământ a 200 de tineri și adulți care au abandonat
școala

• Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, prin
dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online – TLViziunea Elevilor



Activitățile proiectului

A1. Management de proiect

A2. Formarea specialiștilor pentru 
reducerea abandonului școlar și 

prevenirea PTS

A3 Dezvoltarea unui program de 
prevenție pentru elevi

A4. Dezvoltarea unui 
program suport de educație 

timpurie

A5 Dezvoltarea programului ADS 
pentru reducerea abandonului 

școlar

A6. Dezvoltarea și implementarea 
conceptului TLeducație



16 Comunități școlare implicate în proiect

5 semestre de activități

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



TL-CED BABADAG

Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” 
Babadag

Școala Gimnazială ”C. Brâncoveanu” 
Babadag

Școala Gimnazială 
Mihai Bravu

Școala Gimnazială Jurilovca 
Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos

Școala Gimnazială Baia

ACCED
Repartizarea școlilor parteneri-asociați pe cele 3 TL-CED-uri, spații 
educaționale dotate cu tehnologie modernă

1 TL-CED  a funcționat în  C.C.D. Tulcea
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educațională

Materiale 
educaționale



A2. Formarea specialiștilor pentru 
reducerea abandonului școlar și 
prevenirea PTS

• A2.1 Organizarea procesului de 
formare a specialiștilor

• A2.2 Derularea și 
monitorizarea programului de 
formare

• A2.3 Evaluarea impactului 
programelor de formare

Rezultat obținut:

• 270 cadre didactice participante/certificate la programele de
formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” 
și ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A Doua
Șansă”, furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea

Casa Corpului Didactic Tulcea - partener

Rezultat așteptat:
• 240 de persoane care şi-au certificat nivelul de competențe



A3 Dezvoltarea unui program de prevenție pentru elevi
A3.2 Derularea si monitorizarea programului 

de tip „Școală după Școală” (ȘDȘ)

• 12 unități școlare partenere: Școala Profesională „Danubius” 

Tulcea, Liceul Tehnologic Topolog, Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin 

(structura Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Banea” Măcin), Liceul 

Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială „Constantin 

Brâncoveanu” Babadag, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” 

Babadag, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială 

Beidaud, Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială 

Hamcearca, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu (structura Școlii 

Gimnaziale Nalbant), Școala Gimnazială Izvoarele.

Rezultate așteptate: 320 de elevi implicați 

Rezultate obținute:

• 572 de elevi din grupul țintă sprijiniți prin acordarea de 

subvenții lunare;

• îmbunătățirea abilităților scris-citit, de numerație și calcul 

matematic; creșterea   încrederii în sine; dezvoltarea 

abilităților sociale și de integrare școlară;

• activități de consiliere cu elevii;

• kituri educaționale acordate școlilor pentru activitățile 

cu elevii;

• 88 premii în valoare de 300 lei fiecare, acordate elevilor 

la concursuri.



A3 Dezvoltarea unui program de prevenție pentru elevi

A3.3 Derularea și monitorizarea 
activităților suport pentru tranziția de la 
un ciclu de învățământ la altul (AST)

• 8 unități școlare partenere: Școala Profesională „Danubius” Tulcea, 

Liceul Tehnologic Topolog, Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin 

(structura Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Banea” Măcin), Liceul 

Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială „Constantin 

Brâncoveanu” Babadag, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” 

Babadag, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială 

Hamcearca.

Rezultate așteptate: 160 de elevi implicați 

Rezultate obținute:

• 287 de elevi din grupul țintă sprijiniți prin acordarea de 

subvenții lunare;

• îmbunătățirea abilităților scris-citit, de numerație și calcul 

matematic; creșterea încrederii în sine și determinare pentru 

participare la evaluarea națională și pentru trecerea la un alt ciclu 

de învățământ; îmbogățirea cunoștințelor și perfecționarea 

tehnicilor de lucru cu cartea; dezvoltarea abilităților sociale și de 

integrare școlară;

• activități de consiliere cu elevii;

• kituri educaționale acordate școlilor pentru activitățile cu elevii

• 40 premii  în valoare de 300 lei  fiecare, acordate elevilor la 
concursuri



A4. Dezvoltarea unui program suport de educație timpurie (PSET)

• 9 grădinițe partenere:  Grădinița Școlii Gimnaziale ”Constantin 

Brâncoveanu” Babadag, Grădinița Școlii Gimnaziale Ciucurova, 

Grădinița Școlii Gimnaziale Hamcearca, Grădinița Școlii Gimnaziale 

Izvoarele, Grădinița  Școlii Gimnaziale Sarighiol de Deal (structura 

Școlii Gimnaziale Beidaud), Grădinița Școlii Gimnaziale Nicolae 

Bălcescu (structura Școlii Gimnaziale Nalbant), Grădinița Liceului 

Tehnologic Topolog, Grădinița Școlii Profesionale „Danubius ” 

Tulcea

Rezultate așteptate: 260 de copii (200 de preșcolari și 60 
de antepreșcolari) implicați

Rezultate obținute:

• 228 de preșcolari din grupul țintă, participanți la 

activitățile PSET, au primit sprijin financiar; 

• 101 copii din grupul țintă (antepreșcolari), participanți la 

activități de acomodare cu mediul grădiniței au  primit 

sprijin financiar;

• activități de consiliere cu preșcolarii, activități de educație 

parentală;

• 1 program suport de educație timpurie;

• resurse educaționale deschise pentru consilierea 

preșcolarilor în mediul online;

• 64 premii în valoare de 300 lei fiecare, acordate copiilor 
la concursuri.



A5 Dezvoltarea programului ADS pentru reducerea 
abandonului școlar

• 7 unități școlare partenere:  Școala Gimnazială Ciucurova, Școala 

Gimnazială Baia, Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos, Școala 

Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Școala Gimnazială Nr. 1 Măcin 

(structura Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Banea” Măcin), Școala 

Gimnazială Jurilovca, Liceul  Tehnologic Topolog

Rezultate așteptate: 200 de persoane înscrise

Rezultate obținute:

• 251 de participanți la programul ADȘ, dintre care 41 au 

urmat doi ani de pregătire;

• 262 beneficiari ADȘ sprijiniți prin acordarea de subvenții 

lunare;

• îmbunătățirea abilităților scris-citit, de numerație și calcul 

matematic, formarea și dezvoltarea de competențe 

specifice unor domenii tehnice, formarea unei atitudini 

pozitive față de mediul înconjurător, față de menținerea 

propriei sănătăți, asigurarea dezvoltării personale 

necesare integrării în viața socio-economică;

• 1 program de reducere a abandonului școlar în 

programul „A doua șansă”;

• 1 program educațional ADȘ implementat conform 
Metodologiei MEN



A6. Dezvoltarea și implementarea conceptului TLeducație
A6.2 Crearea și difuzarea de conținut 
educațional video

Rezultate așteptate/ 

Rezultate obținute:

• 1 canal de televiune online creat 

https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4

Vrw/videos?view_as= subscriber;

•1 portal      resurse      educaționale      și      transmisii      live      

http://www.acced.eu/; 1 grilă de programe de difuzare care a 

cuprins transmisii emisiuni moderate de experții conținut didactic;   

•1088 materiale educaționale video de tip resurse educaționale 

deschise/ transmisii live/emisiuni program TL-Viziunea Elevilor, 

realizate de ECD.



A6. Dezvoltarea și implementarea conceptului TLeducație

A6.3 Dezvoltarea campaniei de 
conștientizare a rolului educației în 
comunitate - "TLeducația în comunitate

• Alte rezultate obținute: 

• studiul sociologic „Ce le place copiilor la școală?”

• atelierul de idei „Cum putem face școala mai atractivă?”

Rezultate așteptate/

Rezultate obținute:

• 9 Ateliere de TLeducație comunitară în Centrele de 

Educație Deschisă/TL-CED din Tulcea, Babadag și 

Topolog

• 240 elevi participanți la activități motivaționale 

(excursii de 3 zile la Bușteni)

• 372 elevi beneficiari de pachete motivaționale

• pagina de Facebook „Creștem prin educație”

• site-ul proiectului, cu o secțiune dedicată campaniei 

http://www.acced.eu/



Grupul țintă propus/realizat

Primar și gimnazial-9UÎ
• Școala Profesională “Danubius” Tulcea

• Școala Gimnazială Beidaud

• Liceul Tehnologic Topolog 

• Școala Gimnazială Ciucurova 

• Școala Gimnazială Nr 1 Măcin 

• Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea 

• Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân”  
Babadag 

• Școala Gimnazială ”Constantin 
Brâncoveanu” Babadag 

• Școala Gimnazială Hamcearca 

• Școala Gimnazială Izvoarele 

• Școala Gimnazială Nalbant 

• Școala Gimnazială Mihai Bravu 

Categorie Număr 

Antepreșcolari 60/101

Preșcolari 200/228

Primar și 
gimnazial

480/ 859(160/287 
tranziție)

A doua șansă 200/251

Preșcolar și antepreșcolar-9UÎ
• Școala Profesională “Danubius” 

• Școala Gimnazială Beidaud

• Liceul Tehnologic Topolog 

• Școala Gimnazială Hamcearca 

• Școala Gimnazială Nalbant 

• Școala Gimnazială Mihai Bravu

• Școala Gimnazială Izvoarele

• Școala Gimnazială ”C. Brâncoveanu” 
Babadag

• Școala Gimnazială Ciucurova 

A doua șansă-7 UÎ
• Școala Gimnazială Ciucurova

• Liceul Tehnologic Topolog 

• Școala Gimnazială Nr.1 Măcin

• Școala Gimnazială Jurilovca

• Școala Gimnazială Baia

• Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos 

• Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu



Vă mulțumim că 
ați ales să faceți 
parte, alături de 
noi, din marea 
familie a 
proiectului 
ACCED

Echipa de proiect ACCED

ISJ Tulcea

CCD Tulcea

Povestea ACCED - o poveste de SUCCES!


