
ACC EDesibilizarea ofertei de ucație și formare pentru 

comunitățile scolare defavorizate din județul Tulcea,

 prin u�lizarea resurselor educaționale deschise

 ACCED

BENEFICIAR: PARTENER:

Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de inves�ții: 10.i  Reducerea și prevenirea abandonului școlar �mpuriu 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

 www.acced.isjtulcea.ro

REZULTATELE PROIECTULUI



ACTIVITATEA 2
Formarea specialiș�lor pentru reducerea abandonului școlar 

și prevenirea părăsirii �mpurii a școlii

Obiec�v specific:

Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didac�ce din județul Tulcea, care 
ac�vează în unități de învățământ cu abandon școlar și risc de părăsire �mpurie a școlii, în 
vederea dezvoltării unor servicii educaționale accesibile și inova�ve.

Rezultate obținute:
Ÿ  270 cadre didac�ce par�cipante/cer�ficate la programele de formare ”Integrarea grupurilor 

vulnerabile în mediul școlar” și ”Abilitarea cadrelor didac�ce pentru programul A Doua 
Șansă”, furnizor Casa Corpului Didac�c Tulcea;

Ÿ  13 seminarii interac�ve de dezvoltare profesională organizate online, susținute de experții 
suport dezvoltare profesională, 500 par�cipanți;

Ÿ  260 ches�onare de evaluare a impactului aplicate GT cadre didac�ce, analiză și interpretare 
date furnizate;

Ÿ  12 focus grupuri organizate;
Ÿ  1 raport evaluare impact programe de perfecționare.



                          

Obiec�v specific: Accesibilizarea par�cipării la educație pentru 480 de 

elevi aflați în risc de părăsire �mpurie a școlii, prin  dezvoltarea unor 

programe eduaționale Școala după Școală și a unor ac�vități de 

sprijinire a tranziției de la un ciclu de învățământ la altul.  

A3.2 Derularea si monitorizarea programului de �p „Școala după 

Școală” (ȘDȘ)

12 unități școlare partenere: Școala Profesională „Danubius” Tulcea, 

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

Tehnic „Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială „Constan�n 

Brâncoveanu” Babadag, Școala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân” 

Babadag, Școala Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Beidaud, 

Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială Hamcearca, Școala 

Gimnazială Nalbant/ Nicolae Bălcescu, Școala Gimnazială Izvoarele;

                       

Rezultate obținute: 

· 572 elevi din grupul țintă sprijiniți prin acordarea de subvenții lunare; 

· îmbunătățirea abilităților scris-ci�t, de numerație și calcul matema�c; creșterea 

încrederii în sine; dezvoltarea abilităților sociale și de integrare școlară;

· ac�vități de consiliere cu elevii;

· kituri educaționale acordate școlilor pentru ac�vitățile cu elevii;

· 88 premii în valoare de 300 lei fiecare, acordate elevilor la concursuri.

       ACTIVITATEA 3
Dezvoltarea unui program de prevenție pentru elevi



A3.3 Derularea și monitorizarea ac�vităților 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, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială 

„Constan�n Brâncoveanu” Babadag, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân Babadag” , Școala 

Gimnazială Mihai Bravu, Școala Gimnazială Hamcearca.

Rezultate obținute:

· 287 elevi din grupul țintă sprijiniți prin acordarea de subvenții lunare; 

· îmbunătățirea abilităților scris-ci�t, de numerație și calcul matema�c; creșterea încrederii în 

sine și determinare pentru par�cipare la evaluarea națională și pentru trecerea la un alt ciclu de 

învățământ; îmbogățirea cunoș�nțele și perfecționarea tehnicile de lucru cu cartea; dezvoltarea 

abilităților sociale și de integrare școlară;

· ac�vități de consiliere cu elevii;

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



ACTIVITATEA 4

A4. Dezvoltarea unui Program Suport de educație �mpurie/PSET 

Obiec�vul specific:  Accesibilizarea par�cipării a 260 copii, proveniți din medii sociale 

dezavantajate, în sistemul de educație �mpurie, prin dezvoltarea unui program educațional de 

sprijin, adaptat nevoilor copilului 

9 grădinițe partenere: Grădinița Școlii Gimnaziale ”Constan�n Brâncoveanu” Babadag, Grădinița 

Școlii Gimnaziale Ciucurova, Grădinița Școlii Gimnaziale Hamcearca, Grădinița Școlii Gimnaziale 

Izvoarele, Școala Gimnazială Beidaud - Grădinița Sarighiol de Deal, Școala Gimnazială Nalbant - 

Grădinița Nicolae Bălcescu, Grădinița Liceului Tehnologic Topolog, Grădinița Școlii Profesionale 

„Danubius ” Tulcea

Rezultate obținute:

· 228 preșcolari din grupul țintă par�cipanți la ac�vitățile 

PSET au primit sprijin financiar; 101 din grupul țintă 

par�cipanți la ac�vități de acomodare cu mediul grădiniței au 

primit sprijin financiar;

· ac�vități de educație parentală;

· 1 program suport de educație �mpurie;

· ac�vități de consiliere cu preșcolarii;

· resurse educaționale deschise pentru consilierea 

preșcolarilor în mediul online;

· 64 premii în valoare de 300 lei fiecare, acordate copiilor la 

concursuri.



ACTIVITATEA 5
Dezvoltarea programului „A doua șansă”/ADȘ pentru 

reducerea abandonului școlar

Obiec�vul specific: Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de 
calitate, prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe 
educaționale adaptate, cu scopul reducerii decalajului rural - urban la nivelul județului Tulcea.

7 unități școlare partenere: Școala Gimnazială Ciucurova, Școala Gimnazială Baia, Școala 
Gimnazială Ceamurlia de Jos, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Școala Gimnazială 
„Gheorghe Banea” Măcin – structura Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială Jurilovca, Liceul 
Tehnologic Topolog. 

Rezultate obținute: 

· 251 par�cipanți la programul ADȘ, dintre care 41 au 

urmat doi ani de pregă�re;

· 262 beneficiari ADȘ sprijiniți prin acordarea de 

subvenții lunare; 

· îmbunătățirea abilităților scris-ci�t, de numerație și 

calcul matema�c, formarea și  dezvoltarea de 

competențe specifice unor domenii tehnice, formarea 

unei a�tudini pozi�ve 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.



ACTIVITATEA 6
Dezvoltarea și implementarea conceptului TLeducație

Obiec�v specific: Îmbunătățirea gradului de accesibilizare a resurselor educaționale de calitate, 
prin dezvoltarea unui sistem de difuzare și promovare online a unor programe educaționale 
adapate, cu scopul reducerii decalajului rural - urban la nivelul județului Tulcea.

A6.2 Crearea și difuzarea de conținut educațional video

Rezultate obținute:

· 1 canal de televiune online creat 

h�ps://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos?view_as=
subscriber;

· 1 portal resurse educaționale și transmisii live ;h�p://www.acced.eu/
 1 grilă de programe de difuzare care a cuprins transmisii emisiuni moderate de experții conținut 
didac�c;
 1088 materiale educaționale video de �p resurse educaționale deschise/ transmisii live/emisiuni 
program TL-Viziunea Elevilor, realizate de ECD;

https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC5OXdWsKfv9_QsyX_7Y4Vrw/videos?view_as=subscriber
http://www.acced.eu/


A6.3 Dezvoltarea campaniei de conș�en�zare

 a rolului educației în comunitate - "TL-educația în 

comunitate "

· 9 Ateliere de TLeducație comunitară în Centrele de 

Educație Deschisă/TL-CED din Tulcea, Babadag și 

Topolog, pe teme precum:

- „Costurile abandonului școlar. Mo�ve pentru a te 

reîntoarce la școală” (cca. 160  par�cipanți: elevi, 

profesori, părinți, reprezentanți ai comunității):

- „Colaborare pentru învățare” (cca. 150 profesori 

par�cipanți);

- „Alegeri pentru viață” (cca. 130 elevi); 

· 240 elevi par�cipanți la ac�vități mo�vaționale 

(excursii de 3 zile la Bușteni);

· 372 elevi beneficiari de pachete mo�vaționale 

conținând: ghiozdan, atlas geografic, dicționare de 

limba engelză și limba franceză, dicționar de sinonime, 

minge, trusă geometrică, carioci, kit pictură;

●  studiul sociologic „Ce le place copiilor la 

școală?”;

●  Atelierul de idei „Cum putem face școala mai 

atrac�vă?”;

· pagina de Facebook „Creștem prin educație” 

h�ps://www.facebook.com/Crestemprineduca�e

●  site-ul proiectului, cu o secțiune dedicată campaniei                                          

h�p://www.acced.eu/.
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