
 

PROIECTE FINANȚATE DIN  
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Beneficiar/ partener: Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
 
 
 

1. POSDRU/23/2.2/G/20267 “Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional” (VISE)  
ID: 20267 

Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – Centre de Educaţie şi Producţie Media 
pentru Prevenirea Abandonului Şcolar – Proiect finantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Perioada de implementare: 01.01.2011 – 31.03.2012 
Parteneri: IRSCA Gifted Education, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del 
lavoro (Italia), Expert Italia (Italia); The Animation Workshop (Danemarca 
Obiectivul general: promovarea şi înfiinţarea de programe educaţionale inovative pentru a creşte 
interesul pentru educaţie şi pentru a mentine în sistemul educaţiei tinerii vulnerabili la abandonul 
şcolar. Proiectul promovează o abordare preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative 
de tipul “şcoală după şcoală” cu scopul de a crea, pentru cei expuşi la abandon şcolar, oportunităţi 
pentru a-şi întări abilităţile de bază (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personală, respectul de 
sine prin metode alternative, creative de învăţare. 

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigură dezvoltarea şi evaluarea pachetelor 
alternative, inovative permiţând celor vulnerabili la abandonul şcolar să aibă acces la noi 
oportunităţi care sprijină participarea lor egală la educaţie. Proiectul deschide în şcoli oportunităţi 
pentru desfăşurarea de activităţi variate şi flexibile încât să motiveze grupul vulnerabil în sensul 
educaţiei şi al învăţării. Prin depăşirea lipsei de interes faţă de metodele tradiţionale de educaţie şi 
de instruire, proiectul va spori participarea şi menţinerea în învăţământul primar a copiilor cu un 
nivel de trai scăzut datorită lipsei sprijinului familiei, al comunităţii. O intervenţie pilot bazată pe 
folosirea instrumentelor multimedia a fost realizată pentru a explora noi abordari preventive în 
educaţia pre-şcolară şi şcolară (activităţi “şcoală după şcoală”). 

Obiective orizontale urmărite în proiect: Egalitate de şanse; Inovaţie şi TIC si Abordare 
transnaţională. 
 

2. POSDRU 162/2.2/S/142167 “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la 
educație” (CORAL) COD SMIS 50628 

Valoarea totală - 8,673,187.98 lei 
Perioada de implementare: 07.04.2014 – 31.12.2015 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-
Musulmani din România.  
Obiectiv general: Creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și care 
finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate, precum și susținerea preșcolarilor și elevilor 
proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța și Tulcea, prin operațiuni integrate 
de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.  
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https://www.isjcta.ro/v-i-s-e/


 

3. POSDRU 190/1.1/S/156899 „Scrisul Face Bine” (SFB) COD SMIS 59410 
Valoare totală: 7,421,178.43 lei 
Perioada de implementare: 29.07.2015 – 31.12.2015 
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Galați, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Asociației 
Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa. 
Obiectiv general: Creșterea participării la educație a 30.000 de elevi din regiunea Sud-Est prin 
promovarea abilităților de exprimare în scris, a lecturii și a utilizării unor instrumente adaptate de 
orientare pentru elevi, în contextul dezvoltării unui parteneriat sustenabil, cu ridicata relevanță 
pentru strategiile educaționale de la nivel national, european, cât și de la nivelul Axei Prioritare 9 
a SUERD- „Investiții în Oameni și Aptitudini”. Astfel, în proiect vor fi implicați 30.000 elevi din 
regiunea SE, dintre aceștia 18.000 provin din Constanța (60 școli), 4.500, din Brăila (15 școli) și 
7.500, din Galați (25 de școli).  

 
4. POSDRU 190/1.1/S/156977 „Competențe cheie pentru implicare civică în sprijinul 

dezvoltării durabile – Energy Smart” COD SMIS 59416 
Valoare totală: 3,735,846.19 lei 
Perioada de implementare: 29.07.2015 – 31.12.2015 
Parteneri:  Universitatea Ovidius din Constanța, S.C. Power Net Consulting S.R.L.  
Obiectiv general: Sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un număr de 15.100 elevi (51 
școli) din ciclul liceal, gimnazial și primar din județul Constanța prin promovarea dezvoltării 
durabile și participarea la concursul tematic Energy Smart. 

 
5. POSDRU/175/2.1/S/149791 „De la liceu la viața activă” 

Valoare totală: 5,340,561.93 lei  
Perioada de implementare: 2015 
Beneficiar: Asociatia Sprijin pentru Tineret 
Parteneri: Inspectoratl Școlar Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa 
Corpului Didactic Argeș 
Obiectiv general: Înființarea de firme de exercițiu în 12 unități școlare din Regiunea Sud-Est; 
facilitarea tranziției de la şcoală la viața activă şi colaborarea cu mediul economic real care să 
limiteze disparitățile dintre sistemul educațional național şi piața muncii din România şi UE; s-a 
urmărit creşterea competitivității pregătirii elevilor/viitorilor absolvenți de liceu pentru accederea 
pe piața muncii. 
 
 

6. POCU/665/6/23/135746  “O nouă ȘANSĂ prin educație și formare” COD SMIS 135746 
Valoare totală : 9,491,302.15 lei  
Perioada de implementare: aprilie 2021 – 31.12.2023 
Parteneri: Casa Corpului Didactic constanța 
Obiectiv general: Creșterea numărului de copii/tineri din categoria celor care au părăsit timpuriu 
școala din județul Constanța care sunt reintegrați în sistemul de educație formală și care 
finalizează, cel puțin, ciclul aferent nivelului la care sunt reînscriși prin facilitarea accesului la 
servicii integrate, adaptate nevoilor acestora, de tip “A doua șansă” și complementare, inclusiv de 
retentive în școală (sistemul educațional). 
 
 
 

2 
 


	PROIECTE FINANȚATE DIN
	FONDUL SOCIAL EUROPEAN
	1. POSDRU/23/2.2/G/20267 “Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional” (VISE)
	ID: 20267
	Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – Centre de Educaţie şi Producţie Media pentru Prevenirea Abandonului Şcolar – Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


