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S-a lansat proiectul STAR - Școală atractivă pentru toți  

Măsuri de educaţie de tip A DOUA ŞANSĂ 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila împreună cu Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui 

şi Casa Corpului Didactic Brăila lansează proiectul STAR - Școală atractivă pentru 

toți, cu o durată de implementare de 36 de luni, începând cu luna ianuarie 

2021. 

Programul „A doua şansă” se adresează copiilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi 

din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au 

finalizat învăţământul primar și gimnazial, din 18 comunităţi defavorizate din 

judeţele Brăila şi Vaslui. Prin acest proiect, 602 persoane au posibilitatea de a 

continua şi finaliza învățământul obligatoriu, unul dintre obiective fiind ca cel 

puţin 10% dintre aceste persoane să obţină şi o calificare profesională. 

Proiectul are ca obiectiv, deopotrivă, dezvoltarea competențelor profesionale a 

520 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din cele două județe, în 

vederea furnizării unor servicii educaționale integrate de tip „A doua şansă”.  

O componentă importantă a acestui proiect este campania de creştere a gradului 

de informare şi conștientizare cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul 

de educație și formare, care se va desfăşura atât în comunitățile selectate în 

proiect, cât și în alte 10 comunități dezavantajate din cele două județe.  

Cursanților li se oferă sprijin material pentru susţinerea participării lor neîntrerupte 

la acest program (kit cu articole de îmbrăcăminte, de îngrijire personală şi rechizite, 

subvențiede absolvire, premii), cadrele didactice vor fi recompensate cu premii la 

concursurile de bune practici, iar partenerii de implementare vor beneficia de 

suport logistic adecvat. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, bugetul total fiind de 9.522.408 lei. 

Detalii: www.isjbraila.ro 

Pentru informații suplimentare, ne puteţi scrie la adresa  proiectstarbraila@gmail.com,  

MANAGER PROIECT Ritzi Silvia Cristina. 
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