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ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes 

Obiective: 

 
      OG- Scopul proiectului consta în prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii de 

catre copiii aflați în risc educațional prin dezvoltarea competențelor personale si profesionale 

ale unui numar total de 118 persoane din grupul ținta al proiectului aparținând categoriilor 

personalului didactic, personalului de sprijin si personalului de management, derularea unui 

program de consiliere didactica continua, derularea unor programe de formare continua 

destinat cadrelor didactice si personalului de sprijin, desfasurarea unui program de 

perfecționare destinat echipelor manageriale din scolile ținta, implementarea unui instrument 

de sprijin pentru activitațile/stagiile practice si desfasurarea de evenimente destinate 

diseminarii cunostințelor, metodelor si practicilor de asigurarea a calitații în educație. De 

asemenea, proiectul propune masuri de stimulare a resurselor umane calificate de a lucra în 

scolile defavorizate ținta prin acordarea de stimulente de performanța si prin organizarea de 

competiții de premiere a resurselor umane cu o contribuție deosebita în facilitarea unei 

educații calitative pentru copii aflați în risc educațional. 

      OS1 – Dezvoltarea competențelor pentru un numar de 90 persoane din categoria 

personalului didactic din învațamântul preuniversitar si a unui numar de 18 persoane 

aparținând personalului de sprijin prin derularea unui program de formare continua, derularea 

unui program de perfecționare destinat unui numar de 10 persoane din categoria echipelor 

manageriale din scolile ținta, precum si implementarea unui instrument de sprijin pentru 

activitațile/stagiile de practica dedicate îmbunatațirii competențelor personale si profesionale 

ale resurselor umane pentru asigurarea unor servicii educaționale performante si reducerea 

parasirii timpurii a scolii de catre copii; 

      OS2 - Asigurarea unei mase critice de resurse umane performante si motivate prin 

derularea unui program de consiliere didactica continua si organizarea a 26 de evenimente 

destinate diseminarii cunostințelor, metodelor si practicilor de asigurarea a calitații în 

educație, necesare extinderii orizontului profesional al personalului didactic, personalului de 

sprijin si personalului de management din sistemul educațional preuniversitar si organizarea a 

trei conferințe diseminare a rezultatelor obținute ca urmare a implementarii proiectului; 

      OS3 - Stimularea resurselor umane calificate de a lucra în scolile defavorizate ținta 

implicate în cadrul proiectului prin acordarea de stimulente de performanța (burse) pentru un 

numar de 15 cadre didactice si organizarea a 5 competiții în vederea premierii celor mai 

performante 3 persoane din categoriile personalului didactic, personalului de sprijin si 

personalului de management cu rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de 

calitate pentru copii aflați în risc educațional major. 

 

 


