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Domeniul Major de Intervenție 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” 
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Prezentul ghid reglementează modul de implementare a activităţilor ce se desfăşoară în 

cadrul Programului „A doua șansă” derulat în cadrul proiectului Împreună pentru o nouă 

șansă ! - POSDRU/188/2.2/S/156009 

 

Programul „A doua șansă” reprezintă o iniţiativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Tineretului și Sportului care vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnită în 

comunităţile defavorizate: existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta 

legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să participe complet     sau     deloc la     propria     

lor educaţie,     la   nivelul     învăţământului     obligatoriu. În acest context, programul 

„A doua șansă” oferă posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi 

necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale. 

 

Programul este structurat doar pe  nivelul: „A doua șansă” – învățământ primar. 

Nu există o limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest 

program.  

Condiţia este ca aceştia să fi depăşit vârsta legală pentru a fi încadraţi (reîncadraţi) în 

învăţământul de masă.  

Pentru a stabili cât mai exact nivelul de cunoştinţe şi competenţe al cursanţilor, şi a 

identifica, în consecinţă, nevoile educaţionale ale acestora, înscrierea în program este 

urmată de organizarea unor interviuri individuale. Acestea servesc la stabilirea achiziţiilor 

anterioare ale cursantului şi, în consecinţă, la elaborarea unui program de pregătire 

individualizat. 

 

Înscrierea în programul „A doua șansă” se poate realiza, în două sesiuni: iulie şi august. 

Limba de predare utilizată în cadrul programului este limba română, dar învăţământul se 

poate organiza  şi  în  oricare  din  limbile  minorităţilor  naţionale,  acolo  unde  există  

solicitări  în  acest  sens. La terminarea cursurilor corespunzătoare învăţământului primar, 

cursantul beneficiază de un Certificat de absolvire 

 

 La finalul programului, cursantii vor beneficia de  creditele  corespunzătoare  parcurgerii  

celor  260  de  ore  de invatare. 

 

Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-

amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile 

cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Durata parcurgerii programului „A doua șansă” 

depinde de achiziţiile anterioare ale cursanţilor, de numărul de module pe care le are 

acesta de parcurs. 

În acest sens, disciplinele de studiu sunt organizate pe module obligatorii şi opţionale 

bazate pe curriculum-ul specific programului „A doua șansă”. Conţinuturile lecţiilor sunt 

centrate pe interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor, au aplicabilitate practică 

imediată, se folosesc exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din realitate. 



 
 

 

 

       

 

Cursanţii, în număr de minim 12 – maxim 20 într-o clasă pentru învățământul primar 

sunt  încurajaţi  să  comunice  atât  între  ei,  cât  şi  cu profesorii; activităţile propuse 

urmăresc dezvoltarea personală, incluziunea socială, formarea pentru învăţarea  pe  

parcursul  întregii  vieţi,   formarea  şi  dezvoltarea  competenţelor-cheie  care  să-i  confere 

tânărului / adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului de 

învăţământ obligatoriu. Predarea  tuturor  disciplinelor  cuprinse  în  curriculumul  „A  

doua  șansă”  se  bazează  pe  materiale educaţionale special elaborate, care includ: 

 

  Ghiduri pentru cursanţi şi Ghiduri pentru cadre didactice; 
 

  Ghiduri de evaluare pentru învăţământul primar. 

 

De asemenea, dat fiind faptul că cei mai mulţi dintre cursanţii „A doua șansă” provin din 

medii defavorizate, iar unii dintre ei se confruntă cu mari dificultăţi de ordin personal sau 

familial, componenta de consiliere reprezintă o prioritate în cadrul programului. Cadrele 

didactice care lucrează în programul „A doua șansă” beneficiază de cursuri de formare, în 

vederea însuşirii atât a noilor tehnici de predare – invatare – evaluare,  cât şi a tehnicilor de 

consiliere şi de educaţie a adulţilor. 

 

Programul „A doua șansă”- învățământ primar, derulat în cadrul proiectului Împreună 

pentru o nouă șansă ! - POSDRU/188/2.2/S/156009 va asigura accesul a 220 persoane 

inscrise in grupul tinta. 

 

Programul „A doua şansă - învăţământ primar” are ca scop sprijinirea 

copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor 

celor care nu au finalizat acest nivel de studii, care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de 

şcolarizare corespunzătoare clasei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       

 

 

Organizarea şi funcţionarea Programului „A doua șansă”în cadrul 

proiectului “ Împreună pentru o nouă șansă !” - POSDRU/188/2.2/S/156009 
 

Programul se va desfăşura în unităţile de învăţământ selectate prin aplicarea criterilor 

specifice de selecţie. 

 

În fiecare unitate de învăţământ în care se organizează programul se vor constitui grupe 

formate din minim 12 - maxim 20 de elevi/cursanți pentru nivel primar . 
 

Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan. 
 

 

În funcție de planul cadru pentru nivelul primar s-a alocat un număr corespunzător de cadre 

didactice care vor asigura activitățile specifice din program. 

                       

Perioada de studiu în Programul „A doua şansă”,  va începe în luna septembrie. 
 

Fiecare modul de  studiu se desfăşoară pe durata stabilită de unitatea de învăţământ, cu 

condiţia respectării numărului de ore din planul-cadru, a notei privind planul-cadru de 

învăţământ pentru programul „A doua şansă”. 
 

Organizarea cursurilor poate fi: 
 

- În regim de zi (cu frecventarea cursurilor în mod zilnic, dimineaţa sau după – 

amiaza); 
 

- În regim intensiv ( la sfârşit de săptămână); 
 

- În regim comasat (în perioada vacanţelor şcolare). 
 

Perioada  de  implementare  a  programului  de  ”A  doua  șansă”  finanţat  în  

cadrul  proiectului 
 

“ Împreună pentru o nouă șansă !”   va  respecta   structura planului cadrului conform 

metodologiei MECTS. Activitatea din program începe în luna septembrie 2015 și se 

închie în luna decembrie 2015. 

  

Activitatile pe care le vor desfasura cadrele didactice in cadrul Programului “ A doua sansa”: 

 

a. Organizarea programului la nivel de grupa/clasa 

 

Anexa A Orar program “ A doua sansa” la nivelu; grupei pe luna 

 

Anexa B Condica programului “ A doua sansa”: la nivelul grupei/clasei 

 

b.      Monitorizarea prezentei elevilor la Programul “ A doua sansa”: 

 



 
 

 

 

       

 

Anexa C: Lista de prezenta elevi/grupa/luna 

 

c. Aplicarea unor instrumente de evaluare intermediara si finala 

 

d. Monitorizarea situaţiei şcolare (promovabilitate şi frecvenţă) a elevilor conform 

documentelor oficiale (Catalog şi Registrul matricol) 

Anexa D: Fişa de monitorizare a frecvenţei şi situaţiei şcolare/elev 

 

e.      Raportarea activităților realizate în cadrul 

programului „A doua șansă” 

 

Lunar: 

1. Raportul lunar de activitate (Anexa 7) 

 

2.  Anexa  A:  Orar  Program  „A  doua  șansă”  la  nivelul  grupei/lună  pentru  luna  

următoare  de implementare 

 

3. Anexa B: Condica Programului „A doua șansă” la nivelul grupei 

4. Anexa C - Listă de prezenţă elevi/grupă/lună 

 

• La finalul perioadei de implementare a proilectului: 

 

1. Anexa D: Fişa de monitorizare a progresului şcolar/elev 

 

2. Portofoliul elevului/disciplină 

 

- teste initiale 

 

- teste intermediare 

 

- fişe de lucru 

 

- caietul de lucru al elevului 

 

- teste finale 

 

Conducerea unităţii de învăţământ va asigura sprijinul cadrelor didactice pentru buna 

desfășurare a activităților cuprinse în program. 
 

Atribuţiile cadrelor didactice în cadrul Programului „A doua șansă”: 
 

a. Participarea la cursurile de formare pentru dezvoltarea şi implementarea programului „A 

doua șansă”; 
 

b.  Organizarea programului „A doua șansă”, cu aplicarea metodologiei în vigoare; 
 



 
 

 

 

       

 

c.  Asigurarea frecvenţei efectivului de elevi înscrişi în program; 
 

d.  Desfăşurarea unor activităţilor de recuperare, de eliminare a lacunelor 

înregistrate de cursanți; 
 

e. Colaborarea cu expertul consiliere, expertul prevenire abandon scolar, expertul 

monitorizare ADS şi directorul unității de învățământ, pe care îi informează despre cazurile 

elevilor/cursanţilor din programul „A doua șansă” care au nevoie de intervenţie specifică 

pentru a rezolva anumite probleme; 

 

f.   Colaborarea cu celelalte cadre didactice implicate în program precum şi cu 

expertul consiliere, expertul prevenire abandon scolar în vederea asigurării unei 

implementări eficiente şi unitare a programului; 

 

g.  Organizarea şi realizarea evalurii curente şi a celei finale conform 

metodologiei MECTS; 
 

h.  Raportarea lunară a rezultatelor, conform descrierii 

activităţii de raportare; 
 

i.   Colectarea unor dovezi legate de evoluţia programului, fotografii etc ce vor fi 

folosite în evaluare; 
 

j.   Raportarea finală a rezultatelor, conform descrierii 

activităţii de raportare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       

 

Activitatea de monitorizare a Programului „A doua șansă” în cadrul proiectului 

Împreună pentru o nouă șansă ! - POSDRU/188/2.2/S/156009 
 

Asociația A.C.O.R şi partenerii acesteia în proiect, prin expertii monitorizare din cadrul 

scolilor , experţii educaţionali şi alţi membri ai echipei de proiect, vor verifica modul în 

care activităţile planificate şi implementate pe parcursul programului se desfășoară 

conform prevederilor din metodologia MECTS și din prezentul Ghid în mod unitar la 

nivelul întregului proiect. 

Experții implicați în program vor utiliza instrumentele de monitorizare furnizate prin 

prezentul Ghid, fără a aduce modificări de fond sau de formă ale acestora. 

Orice altă modificare a prevederilor prezentului Ghid si a anexelor acestuia necesită 

informarea prealabilă şi avizarea modificărilor de către Asociaţia A.C.O.R. 

 

Cadrul legal pentru derularea programului este asigurat de: 

 

1.   Legea 1 din 5 ianuarie 2011 (Legea 1/2011) a educației naționale 
 

2.   Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului (M.E.C.T.S) nr. 

5248/31.08.2011privind aplicarea programului “A doua şansă” 
 

 

 

 

3.   ANEXA 1 la Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/31.08.2011 Metodologia privind organizarea 

Programului „A doua şansă” – învăţământ primar 
 

4.   ANEXA 2 la Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/31.08.2011 Plan cadru de învăţământ pentru 

Programul “A doua sansă” – învățământ primar 
 

5.   ANEXA 3 împreună cu anexele a și b la Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/31.08.2011 

METODOLOGIA privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A 

doua sansă" pentru învățământul secundar inferior 

6.   ANEXA 4 la Ordinul Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/31.08.2011 Planul-cadru de 

învăţământ pentru programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior 
 

7.   ANEXA 4.a la Planul-cadru de învăţământ pentru programul „A doua şansă” pentru 

învăţământul secundar inferior 
 

 

INSTRUMENTE UTILIZATE (ANEXE) 

 

Anexa A: Orar Program A doua șansă la nivelul grupei/lună  

Anexa B: Condica Programului A doua șansă la nivelul grupei  

Anexa C: Listă de prezenţă elevi/grupă/lună 

Anexa D : Fişa de monitorizare a progresului şcolar/elev 

Anexa 7: Raport lunar de activitate 
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