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SCAN  

Activităţi – Rezultate – Echipă 

August 2010 – Martie 2011 

ID 

Activitate 
Activitate Perioadă Rezultat prevăzut Rezultat obţinut Echipă 

0 Management de proiect                            1.08.2010 – 31.07.2013 

0.1 Constituirea echipei  1.08.2010 – 31.08.2010 
1 echipa de 

implementare proiect 

1 echipa de 

implementare proiect 
 

0.2 
Reuniune de proiect (start, periodic, 

ad-hoc, final); 

1.08.2010 – 31.08.2010 

1.01.2011 – 31.01.2011 

1.07.2011 – 31.07.2011 

1.01.2012 – 31.01.2012 

1.07.2012 – 31.07.2012 

1.01.2013 – 31.01.2013 

1.07.2013 – 31.07.2013 

7 reuniuni de proiect 

întâlniri cu membrii 

echipei de proiect 

 

Agendele întâlnirilor 

 

0.3 Organizare/ implementare activităţi  1.08.2010 – 31.07.2013 
13 activităţi organizate 

si implementate 

11 activităţi organizate 

şi implementate 
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0.4 Monitorizarea activităţilor  1.08.2010 – 31.07.2013 
12 rapoarte de 

monitorizare 

2 rapoarte de 

monitorizare 
 

0.5 Evaluare intermediară 

1.10.2010- 30.10.2010 

1.01.2011 – 31.01.2011 

1.04.2011- 30.04.2011 

1.07.2011 – 31.07.2011 

1.10.2012- 30.10.2012 

1.01.2012– 31.01.2012 

1.04.2012- 30.04.2012 

1.07.2012 – 31.07.2012 

1.10.2013- 30.10.2013 

1.01.2013 – 31.01.2013 

1.04.2013- 30.04.2013 

11 rapoarte de evaluare 

intermediară 

1 raport tehnico 

financiar 
 

0.6 Audit 

1.10.2010- 30.10.2010 

1.01.2011 – 31.01.2011 

1.04.2011- 30.04.2011 

1.07.2011 – 31.07.2011 

1.10.2012- 30.10.2012 

1.01.2012– 31.01.2012 

1.04.2012- 30.04.2012 

1.07.2012 – 31.07.2012 

1.10.2013- 30.10.2013 

1.01.2013 – 31.01.2013 

1.04.2013- 30.04.2013 

1.07.2013 – 31.07.2013 

12 rapoarte audit 1 raport audit  

c Achiziţii 1.09.2010 – 31.07.2013 4 laptopuri 

consumabile 

Recepţia materialelor 

consumabile şi a 

serviciilor achiziţionate 
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Listă achiziţii 

 Informare şi publicitate 1.08.2010 – 31.07.2013 Apariţii în presă 

80 apariţii în presa 

online 

http://scan.uaic.ro/?lang

=ro&menuselect=3 

 

1 

Desfăşurarea unei campanii de creştere a gradului de conştientizare a comunităţi în vederea prevenirii, reducerii si corectării fenomenului 

de abandon şcolar  

                                                                  1.08.2010 –31.07.2013 

1.1 Realizarea  conferinţelor de presă  

1.09.2010 – 30.09.2010 

1.07.2011 – 31.07.2011 

1.07.2012 – 31.07.2012 

1.07.2013 – 31.07.2013 

27 conferinţe de presa 

12 conferinţe (1 

naţionala, 11 locale) 

 

Liste participanţi, 

fotografii 

 

1.2 

Realizarea materialelor    

promoţionale (pliante, afişe, bannere, 

spot TV&Radio, site) 

1.09.2010 – 30.11.2010 

1.08.2011 – 30.11.2011 

1.08.2012 – 30.11.2012 

10000 exemplare 

materiale de campanie 

1 spot TV 

1 spot radio 

1 site web (6000 

accesări) 

 8000 Materiale 

promoţionale 

 

Fotografii ale 

materialelor 

Procese verbale de 

predare a rechizitelor 

în judeţe 

 

1.3 

Realizarea seminariilor/conferinţelor 

de informare/diseminare: iniţială, 

intermediară şi finală  

1.09.2010 – 30.09.2010 

1.07.2012 – 31.07.2012 

1.06.2013– 30.06.2013 

54 seminarii 

27 seminarii (1 

conferinţă naţională, 5 

conferinţe locale de 

lansare, 6 conferinţe la 

finalul primului an de 

proiect, 1 seminar 

organizat la Miclăuşeni 

cu participarea 

 

http://scan.uaic.ro/
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membrilor echipei de 

implementare, 6 

întâlniri cu directorii 

şcolilor pilot în iulie 

2011, 6 întâlniri pentru 

prezentarea rezultatelor 

la finalul primului an de 

proiect + after-school şi 

outdoor  în septembrie 

2011, 1 seminar 

desfăşurat la Motel 

Bucium pe 3 octombrie 

2011, 1 seminar cu 

participarea echipei 

Maramureş pe 12 

noiembrie 2011 ) 

 

Agende, liste 

participanţi, fotografii 

1.4 
Transfer de know-how intra şi 

interregional 
1.09.2010 – 30.04.2013 

Transferul de know-how 

se realizează permanent 

între membrii echipei de 

implementare. 

 

 

Agendele întâlnirilor, 

schimbul de mesaje, 

documentele încărcate 

în aplicaţia de 

management 
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2 
Cercetarea cauzelor abandonului şcolar, nevoilor şi posibilităţilor de reintegrare.                                     

                                                                 1.09.2010 – 31.05.2013  

2.1 
Identificarea cauzelor abandonului 

şcolar 

1.09.2010 – 31.07.2011 

1.10.2011 – 31.12.2011 

1.10.2012 – 31.12.2012 

4 studii de cercetare 

privind identificarea 

nevoilor şi posibilităţilor 

de integrare a elevilor 

4 chestionare (pentru 

elevi, părinţi, directori, 

reprezentanţi ai 

comunităţii)  

 

2.2 
Monitorizarea păstrării elevilor in 

sistemul de educaţie continuă  
1.09.2010 – 31.05.2013 

Situaţii şcolare 

semestrul I 
 

2.3 
Identificarea posibilităţilor de 

reintegrare şcolară  

1.09.2010 – 31.07.2011 

1.10.2011 – 31.01.2012 

1.10.2012 – 31.01.2013 

13 fişiere încărcate în 

aplicaţie cuprinzând 

eventuale soluţii pentru 

reintegrarea şcolară a 

elevilor cu abandon 

 

3 
Elaborarea de strategii de intervenţie / prevenire a abandonului şcolar                                                         

                                                                1.09.2010 – 30.04.2013 

3.1 Elaborarea instrumentelor cercetării 1.09.2010 – 31.01.2011 

10 strategii de 

intervenţie /prevenire 

3 instrumente 

4000 de elevi testaţi 

 

1 baterie de teste ce 

include cele 3 

instrumente 

 

3.2 Pretestarea instrumentelor  

1.11.2010 – 31.12.2010 

1.07.2011 – 31.07.2011 

1.06.2012 – 30.06.2012 

1.04.2013 – 30.04.2013 

Baza de date cu 

rezultatele pretestării 
 

3.3 Validarea instrumentelor cercetării 

1.02.2011 – 30.04.2011 

1.01.2012 – 31.03.2012 

1.11.2012 – 31.01.2013 

3 instrumente validate 

1593 elevi testaţi 
 

3.4 

Selecţia subiecţilor cu abandon şcolar 

beneficiari ai strategiilor de 

intervenţie 

1.09.2010 – 30.04.2013 

1000 de subiecţi cu 

abandon şcolar 

beneficiari ai strategiilor  

1000 elevi selectaţi  
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4 
Dezvoltarea cadrului metodologic privind prevenirea si combaterea abandonului şcolar                      

                                                                 1.09.2010 – 31.05.2013 

4.1 

Constituirea setului de instrumente de 

evaluare a trăsăturilor de personalitate 

şi a abilităţilor relevante pentru 

reintegrarea şcolară a elevilor cu 

abandon şcolar 

1.09.2010 – 31.07.2011 

1 set instrumente de 

evaluare a trăsăturilor 

de personalitate şi a 

abilităţilor relevante 

pentru reintegrarea 

şcolară a elevilor cu 

abandon şcolar 

Bateria SCAN  

4.2 

Realizarea de instrumente inovatoare 

pentru diminuarea abandonului şcolar 

(ghidul de consiliere, teste, mediatori 

sociali, parteneriate etc.) 

1.01.2011 – 31.05.2013 

5 instrumente 

inovatoare pentru 

diminuarea abandonului 

şcolar 

Aplicaţia PEI  

4.3 

Elaborarea de materiale didactice 

pentru elevii din învăţământul 

secundar superior de stimulare a 

interesului pentru învăţare 

1.01.2011 – 30.09.2011 

15 materiale didactice 

pentru stimularea 

interesului pentru 

învăţare 

20 materiale didactice 

 
 

5 
Realizarea studiului comparativ al analizei nevoilor de reintegrare şcolară/socială RO - Partener Transnaţional                                    

                                                                 1.10.2010 – 31.05.2013 

5.1 

Identificarea exemplelor naţionale de 

bune practici în prevenirea şi 

diminuarea abandonului şcolar 

1.02.2011 – 31.07.2011 

1.02.2012 – 30.06.2012 

1.11.2012 – 30.04.2013 

 
1 structură a studiului 

comparativ 
 

5.2 
Realizarea de schimburi de bune 

practici transnaţionale (UE) 

1.10.2010 – 31.12.2010 

1.10.2011 – 31.12.2011 

1.10.2012 – 31.12.2012 

9 schimburi de bune 

practici transnaţionale 

 

3 vizite de studiu in 

Danemarca 

3 vizite ale experţilor 

danezi in Romania  
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5.3 
Prospectarea tendinţelor de evoluţie a 

cauzelor şi nevoilor de integrare 
1.09.2010 – 31.05.2013 

Studiul tendinţelor de 

evoluţie a cauzelor şi 

nevoilor de integrare. 

1 capitol din studiul 

comparativ va fi dedicat 

acestei chestiuni 
 

6 

Dezvoltarea parteneriatului de tipul 

şcoală – comunitate - părinţi pentru 

prevenirea şi reducerea abandonului 

şcolar în învăţământul secundar 

superior;  

1.01.2011 – 30.04.2013 

40 parteneriate şcoală – 

comunitate 

 

- parteneriate  

6.1 

Formare mediatori sociali din cadrul 

comunităţii pentru elevii în risc de 

abandon si familiile acestora  

1.02.2012 – 31.07.2012 

60 mediatori sociali 

formaţi 

 

-  

6.2 

Realizare activităţi educaţionale 

integrate, în parteneriat, pentru 

creşterea şanselor de succes şcolar 

şi/sau prevenirea abandonului şcolar 

1.06.2011 – 30.04.2013 

210 activităţi 

educaţionale integrate 

pentru creşterea şanselor 

de succes şcolar 

-  

6.3 

Crearea reţelelor virtuale între şcoli, 

instituţii locale, servicii de ocupare, 

servicii sociale şi de sănătate etc., în 

vederea prevenirii abandonului şcolar 

şi pentru reintegrare şcolară, cu 

utilizarea platformei e-learning 

deţinută de aplicant; 

1.06.2011 – 31.03.2013 1 reţea virtuala creata 1 reţea  

6.4 

Formarea şi consilierea psihologică a 

părinţilor/tutorilor pentru a 

conştientiza importanţa educaţiei în 

viaţa elevilor 

1.08.2011 – 30.04.2013 1510 părinţi consiliaţi 

828 părinţi consiliaţi  

Liste participanţi, 

instrumente 
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7 
Dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului implicat în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar                                 

                                                                  1.01.2011 – 30.06.2013 

7.1 

Elaborarea programelor de formare 

pentru categoriile de beneficiari 

implicaţi (cadre didactice, alte 

categorii de specialişti) 

1.01.2011 – 31.07.2011 

 

4 programe de formare 

de lunga durata derulate 

4 programe de formare 

– orar, suport de curs, 

portofoliile cursanţilor, 

atestate eliberate 

 

7.2 
Acreditare CNFP programe de 

formare 
1.03.2011 – 30.04.2011 3 programe acreditate Ordinul de ministru   

7.3 

Formarea cadrelor didactice pentru 

însuşirea strategiei 

activităţilor/acţiunilor  de tip „a doua 

şansă” atât pentru elevi cât şi pentru 

părinţii acestora (utilizarea educaţiei 

non-formale, tehnici de creştere a 

stimei de sine, mediere conflicte, 

realizare parteneriat comunitar pentru 

diminuarea abandonului şcolar)  

1.01.2011 – 30.06.2011 

1.01.2012 – 30.06.2012 

1.01.2013 – 30.06.2013 

150 de cadre didactice 

formate pentru însuşirea 

strategiei 

activităţilor/acţiunilor  

de tip „a doua şansă” 

50 participanţi la cursul 

Strategii de educaţie 

non-formală 

 

7.4 

Dezvoltarea competenţelor cadrelor 

didactice de utilizare a TIC în acţiuni 

de prevenire şi diminuare a 

abandonului şcolar  

1.01.2011 – 30.06.2011 

1.01.2012 – 30.06.2012 

1.01.2013 – 30.06.2013 

150 de cadre didactice 

formate pentru utilizarea 

TIC în acţiuni de 

prevenire şi diminuare a 

abandonului şcolar 

100 participanţi la 

cursul TIC 
 

7.5 

Formarea cadrelor didactice pentru 

stimularea motivaţiei muncii şi 

managementul stresului profesional     

1.01.2011 – 30.06.2011 

1.01.2012 – 30.06.2012 

1.01.2013 – 30.06.2013 

150 de cadre didactice 

formate pentru 

stimularea motivaţiei 

muncii şi managementul 

stresului profesional     

100 participanţi la 

cursul Strategii 

motivaţionale şi 

managementul stresului 
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7.6 

Desfăşurarea atelierelor 

transnaţionale de formare  a cadrelor 

didactice cu partenerul transnaţional  

1.01.2011 – 30.06.2011 

1.01.2012 – 30.06.2012 

1.01.2013 – 30.06.2013 

150 de cadre didactice 

participante la atelierele 

transnaţionale de 

formare 

50 participanţi la cursul 

Outdoor 
 

8 

Realizarea activităţilor de reintegrare a elevilor aflaţi în situaţii de abandon respectând principiul egalităţii de şanse, de gen şi al 

dezvoltării durabile  

                                                                 1.06.2011 – 30.04.2013 

8.1 

 Realizare activităţi de tip  “şcoală 

după şcoală” (after school),"a doua 

şansă", educaţie non-formală (cercuri, 

ateliere de educaţie, echipe sportive, 

cluburi, tabere specializate etc.)                                                        

1.06.2011 – 30.04.2013 

7 tipuri de activităţi de 

reintegrare realizate 

(„şcoală după şcoală”, 

„a doua şansă”, educaţie 

non-formală, tabere, 

învăţare limbi străine, 

învăţare utilizare TIC, 

educaţie socială); 

 

1000 de elevi 

beneficiari de consiliere 

în vederea stimei de sine 

Planificare activităţi 

after school 

Orar 

Liste prezenţă 

 

8.2 
Realizare  activităţi de învăţare a 

limbilor străine pentru elevi 
1.06.2011 – 30.04.2013 

Planificare activităţi 

învăţare limbi străine 

Orar 

Liste prezenţă 

 

8.3 
Realizare activităţi de învăţare a 

utilizării TIC pentru elevi 
1.06.2011 – 30.04.2013 

Planificare activităţi 

învăţare TIC 

Orar 

Liste prezenţă 

 

8.4 

Furnizarea serviciilor de consiliere a 

elevilor în vederea creşterii stimei de 

sine (activităţi de gestionare a 

resurselor, verificarea 

disponibilităţilor şi a potenţialului 

creativ)  

1.06.2011 – 30.04.2013 
1000 elevi beneficiari 

de consiliere 
 

8.5 

Realizare activităţi de educaţie socială 

cu stimularea  iniţiativelor grupurilor 

şi comunităţilor 

1.06.2011 – 30.04.2013 

Lista activităţi 

voluntariat şi educaţie 

socială ISJ-uri 
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8.6 

Realizare activităţi comune de 

voluntariat cu obiective ecologice şi 

civice 

1.06.2011 – 30.04.2013  

8.7 Desfăşurare de tabere specializate  
1.08.2011 – 31.08.2011 

1.05.2013 – 30.06.2013 

80 elevi participanţi la 

tabăra de la Durău în 

august 2011 

 

9 

Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip \\\"a doua şansă\\\". 

1.06.2011 – 31.07.2011 

1.02.2012 – 31.07.2012 

1.10.2012 – 30.04.2013 

9.1 
Înscrierea in Programul „ a doua 

şansă” 

1.06.2011 – 31.07.2011 

1.02.2012 – 29.02.2012 

1.10.2012 – 31.10.2012 

 Dosarele elevilor  

9.2 

Desfăşurarea procesului de 

învăţământ in cadrul Programului "A 

doua şansă" 

1.02.2012 – 31.07.2012 

1.10.2012 – 30.04.2013 
 

Rezultatele şcolare ale 

elevilor 

Catalog prezenţă 

 

9.3 

Evaluarea şi certificarea 

participanţilor la Programul "A doua 

şansă" 

1.02.2012 – 31.07.2012 

1.10.2012 – 30.04.2013 
 Rezultatele evaluărilor  

10 
Acordarea subvenţiilor pentru elevii 

aflaţi în situaţie de risc sau abandon 

1.09.2011 – 30.06.2012 

1.09.2012 – 30.06.2013 
2000 de burse acordate Statele de plată  

11 

Elaborarea unui ghid de bune practici 

adresat specialiştilor implicaţi in 

integrarea/reintegrarea elevilor in 

situaţii de risc/abandon şcolar              

1.09.2012 – 31.03.2013 
1 ghid de bune practici 

(6000 exemplare) 
-  

12 Evaluare finală    1.06.2013 – 31.07.2013 
1 raport de evaluare 

final 
-  

 

http://scan.uaic.ro/

