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INFORMARE
METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA
PROGRAMULUI „A DOUA ŞANSĂ”

PROGRAMUL „A DOUA ŞANSĂ”- ÎNVĂłĂMÂNT PRIMAR
Programul „A doua şansă” - învăŃământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulŃilor
pentru recuperarea învăŃământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii
și care au depăşit cu cel puŃin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei.
Pentru a se putea organiza o clasă în Programul „A doua şansă”- învățământ primar, numărul minim
este de 12 elevi, dar nu mai mult de 20. În situaŃii excepŃionale, se pot organiza clase cu un număr mai mic
sau mai mare de elevi, cu aprobarea inspectoratelor şcolare. Pe durata standard a programului este permisă
funcŃionarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării programului de
pregătire individualizat al elevilor. Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan.
În cadrul Programului „A doua şansă”- învăŃământ primar, învăŃământul primar poate fi parcurs
în doi ani. Durata de şcolarizare se poate micşora sau mări pentru fiecare elev în parte, în funcŃie de
competenŃele dovedite în domeniul educaŃiei de bază, conform prevederilor prezentei metodologii.
În Programul „A doua şansă” – învăŃământ primar se pot înscrie persoane care au depăşit cu cel
puŃin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei şi care se află în una dintre următoarele situaŃii:
• nu au parcurs nici o clasă din învăŃământul primar;
• au abandonat pe parcurs şi au depăsit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învăŃământul primar.
La înscrierea în program, evaluarea iniŃială se aplică doar acelor candidaŃi care solicită înscrierea la alt
nivel decât nivelul I.
În cadrul interviului care precede evaluarea inițíală, candidatul se autoevaluează, în funcŃie de numărul de
clase primare urmate şi de competenŃele personale şi indică nivelul la care dorește să fie (re)înscris.
Evaluarea iniŃială constă în susŃinerea unor probe scrise și orale/practice.
- Pentru cuprinderea candidatului la nivelul II, respectiv nivelul III, evaluarea vizează doar achiziŃiile
fundamentale, corespunzătoare disciplinelor Limba și literatura română şi Matematică.
- Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV sau pentru încheierea studiilor corespunzătoare învăŃământului
primar, evaluarea iniŃială vizează toate disciplinele corespunzătoare acestor niveluri, prevăzute în Planul cadru
pentru Programul „A doua şansă”- învăŃământ primar.
- Un elev cuprins, în urma evaluării, la nivelul III sau IV, are responsabilitatea de a studia individual sau de a
participa la orele de curs ale colegilor înscrişi la nivelurile anterioare, pentru a recupera modulele de limbă
modernă corespunzătoare nivelurilor anterioare de studiu.
- Probele de evaluare se construiesc pe baza standardelor de evaluare pentru fiecare nivel, standarde
specificate în programele şcolare aprobate.
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PROGRAMULUI „A DOUA ŞANSĂ” PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL SECUNDAR INFERIOR
Programul „A doua şansă” are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au
finalizat învăŃământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaŃia de bază din
cadrul învăŃământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obŃinerea unei calificări profesionale într-un
anumit domeniu.
Şcolarizarea în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăŃământul secundar inferior, se
desfăşoară pe durata standard de 4 ani, prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul
educaŃiei de bază cu pregătirea pentru obŃinerea calificării profesionale.
Programul are o durată flexibilă. Durata standard de şcolarizare se poate micşora pentru fiecare elev în
parte, în funcŃie de competenŃele demonstrate atât în domeniul educaŃiei de bază, cât şi în cel al pregătirii
profesionale. În condiŃiile în care elevul nu reuşeşte să achiziŃioneze şi să demonstreze toate competenŃele
necesare, în domeniul educaŃiei de bază şi/sau în domeniul pregătirii profesionale, el poate beneficia de sprijin
suplimentar, pe durata standard a programului sau prin prelungirea acestuia.
Pregătirea pentru obŃinerea calificării profesionale se poate realiza, în situaŃia în care unitatea de
învăŃământ care iniŃiază Programul „A doua şansă” pentru învăŃământ secundar inferior, nu dispune de
resursele necesare, în grupuri şcolare/unităŃi de învăŃământ profesional şi tehnic dotate corespunzător şi/sau la
operatori economici, pe baza unor contracte de parteneriat.
Pregătirea pentru educaŃia de bază şi pregătirea profesională pentru elevii înscrişi în Programul „A
doua şansă” pentru învăŃământul secundar inferior, se organizează avându-se în vedere următoarele principii:
a) asigurarea unui program de pregătire individualizat atât pentru educaŃia de bază, cât şi pentru
pregătirea profesională, în funcŃie de aspiraŃiile şi interesele elevilor;
b) recunoaşterea competenŃelor dobândite anterior – pe căi formale, nonformale şi informale – în
raport cu cerinŃele formulate prin standardele de performanŃă, pentru educaŃia de bază şi standardele de
pregătire profesională, aprobate pentru calificările profesionale şcolarizate în învăŃământul secundar inferior,
pentru pregătirea profesională.
Programul de pregătire se aplică pentru educaŃia de bază, începând cu anul I, şi, pentru pregătirea
profesională corespunzătoare domeniilor de pregătire de bază, respectiv domeniilor de pregătire generale,
începând cu anul II din program.
La sfârşitul anului III, elevul poate opta pentru parcurgerea stagiului de pregătire practică de 720 de
ore, după absolvirea anului IV din cadrul programului „A doua şansă” pentru obŃinerea unei calificări
profesionale de nivel 2.
Oferta de pregătire profesională cuprinde calificările profesionale prevăzute în nomenclatoarele
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul preuniversitar, precum şi durata
de şcolarizare, aprobate prin hotărâre a Guvernului şi aplicate în învăŃământul secundar inferior.
Stagiul de pregătire practică poate fi organizat într-una din unităŃile de învăŃământ profesional şi tehnic
care are cuprinse în planul de şcolarizare stagii de pregătire practică, în cadrul formaŃiunilor de studiu
constituite din absolvenŃi ai ciclului inferior al liceului – filiera tehnologică – sau în cadrul formaŃiunilor de
studiu constituite numai din absolvenŃi ai programului „A doua şansă” pentru învăŃământ secundar inferior.
Clasele din Programul „A doua şansă” pentru învăŃământul secundar inferior, se pot constitui
cu un număr minim de 8 elevi şi un număr maxim de 15 elevi.
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