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Obiectivul general: 

 Creșterea numărului de absolvenți care
promovează examenul de bacalaureat prin
activitățile derulate în cadrul proiectului
”Școala-motivație și atractivitate pentru
realizarea tinerilor” (SMART), iar ţinta
strategică din care derivă acesta constă în
asigurarea unui demers instructiv-educativ
de calitate, care să determine îmbunătățirea
prezenței și a rezultatelor la examenele
naționale, olimpiade, concursuri și activități
extrașcolare



Obiective specifice:

 OS1: Creșterea ratei de absolvire la nivelul fiecărei clase de
liceu cu 2% anual, prin angrenarea grupului țintă în activități
de consiliere și extrașcolare, în vederea sporirii stimei de
sine și a interesului față de învățare, in următorii 4 ani

 OS2: Creșterea numărului de elevi care se înscriu la
examenul de bacalaureat de la 5 la 10 in ultimul an de
proiect, prin activități pedagogice și de sprijin, care să le
sporească interesul și dorința de a performa.

 OS3: Creșterea procentului de promovare a examenului de
bacalaureat cu 2% până la finalul proiectului, prin participarea
grupului țintă la programe de recuperare diferenţiate, dar și
prin implicarea în cadrul unor activități extrașcolare, care să
îmbunătățească nivelul de cunoștințe al elevilor;



Beneficiari direcți – sunt cei 225 de elevi identificați
estimativ pentru participarea la activitățile proiectului
și fac parte din categorii dezavantajate

 48 de elevi din clasele a IX-a – profil tehnic/
calificarea: technician transporturi;

 48 de elevi din clasele a X-a – profil tehnic/
calificarea: tehnician transporturi;

 60 de elevi din clasele a XI-a – profil tehnic/
calificările: tehnician transporturi și tehnician
instalator pentru construcții;

 69 de elevi din clasele a XII-a – profil tehnic/
calificările: tehnician transporturi și tehnician
instalator pentru construcții;



Beneficiari indirecți
 profesorii care vor participa la implementarea

proiectului;

 partenerii şcolii ce se vor implica în proiect;

 ceilalti elevi şi profesorii din şcoală ce vor
beneficia de rezultatele proiectului

 şcoala ca organizaţie şi managerii şcolii;

 părinții și comunitatea în care este amplasată
şcoala;

 şcolile ce vor beneficia de activităţile de
diseminare.



Activități eligibile

 I. Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se
limitează la ore remediale, tutorat, consiliere, îndrumare/coaching,
dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră,
dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități
destinate elevilor din grupuri dezavantajate (elevi de etnie romă,
elevi cu cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de abandon
crescut).

 II. Activități extrașcolare, care includ, dar nu se limitează la vizite
sau excursii de documentare, stagii de practică/internship,
participare la diferite competiții, activități destinate înființării/
dezvoltării de rețele școlare etc.

 III. Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări
interioare de modernizare/reparații a spațiilor de școlarizare, cu
impact redus sau fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de
bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente,
mobilier și alte materiale necesare pentru dotarea spațiilor de
școlarizare).

 IV.Activități de management operațional



A.I.1: Ore de consiliere/ 

dezvoltare personală/coaching

 În cadrul activităților se urmărește conturarea unui stil de viață
sănătos, dezvoltarea motivației față de învățare, managementul
carierei, dar și dezvoltarea personală.

 Fiecare activitate își propune dezvoltarea abilităților de învățare
corelate cu principalii factori care împiedică elevul în
conștientizarea necesității învățării pe tot parcursul vieții, dar și
conștientizarea obținerii diplomelor care să ateste competențele
dobândite prin învățare.

 Activitățile se vor organiza sub formă de grup și vor fi coordonate
de către o persoană specializată, cu ajutorul calculatorului,
videoproiectorului, a testelor și chestionarelor, cu licență, din
domeniul psihologiei. Pentru buna desfășurare a activităților,
coordonatorul activității va realiza un suport de curs pentru fiecare
modul, iar elevii vor lucra pe fișe individuale, foi de flipchart, fiind
motivați să-și exprime liber ideile, părerile, gândurile. De asemenea,
lunar se vor realiza rapoarte asupra activităților desfășurate.



A.I.2: Activități remediale la disciplinele pentru 

care se susțin probe 

în cadrul examenului de bacalaureat

Acest tip de activități au, ca principal scop, creșterea ratei de
participare și a celei de promovabilitate ale examenului de
bacalaureat și vor fi organizate pe grupe de maximum 15
elevi, care vor fi selectați în baza unei proceduri specifice

În funcție de opțiunile elevilor, se pot organiza ore de pregătire
remedială la toate disciplinele la care se susțin probele scrise
ale examenului de bacalaureat, dar și la cele care permit
obținerea certificatelor de competențe lingvistice și digitale.
Chiar dacă promovarea examenului de bacalaureat este
determinată de rezultatele obținute la probele scrise,
considerăm oportună participarea elevilor și la ore remediale
de TIC. Întrucât elevii școlii provin din medii defavorizate și
nu dispun de echipamente și software și, cu atât mai mult, nu
beneficiază de internet, aceștia au carențe în dobândirea
cunoştinţelor de utilizare a calculatorului și a programelor
necesare unor activităţi cu caracter aplicativ, utile în procesul
instructiv educativ.



A.II.: Excursii de documentare

 Prin intermediul activităților extracurriculare de tipul excursiilor

documentare, elevii selectați din grupul țintă vor reuși să se

familiarizeze cu activitățile complexe specifice unei întreprinderi cu

profil tehnic, având posibilitatea de a observa modul de lucru în

cadrul unor companii recunoscute atât pe plan național, cât și

internațional. Totodată vor vizita și instituții de învățământ superior,

pentru a compara activitatea de instruire și cercetare necesare unui

absolvent de facultate.

 Activitățile se vor desfășura pe grupe de 15-18 elevi ce aparțin

grupului țintă, sub coordonarea a două cadre didactice. În primul

rând, se vor selecta elevii participanți, ținând cont de gradul de

implicare în activitățile proiectului, dar și de progresul școlar

înregistrat



A.III.2: Activitate de dotare a 

unui centru de documentare

 Pentru a veni în sprijinul elevilor pentru pregătirea
diverselor teme solicitate de către cadrele
didactice-tutori în cadrul activităților proiectului
și pentru realizarea activităților de raportare a
membrilor echipei de management, dar și pentru
informarea și diseminarea unor activități către
unii reprezentanți ai comunității considerăm
necesară realizarea unui centru de documentare.

 Activitățile ce se vor desfășura în acest spațiu pot
asigura condiții optime pentru implementarea,
monitorizarea și evaluarea proiectului propus.



A.IV. Activitatea de 

management

Activitatea de management a proiectului va 
fi structurată pe:

 proiectarea şi planificarea implementării
activităţilor

 monitorizarea, evaluarea şi controlul
intern al implementarii proiectului

 achizitii publice

 raportarea tehnică şi financiară periodică



Rezultate așteptate:

 creșterea procentului de înscriere la examenul de bacalaureat cu 4%
anual

 creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat
cu 0,5% anual

 creșterea ratei de absolvire la fiecare clasă de liceu cu 2%, în fiecare
an

 integrarea elevilor cu C.E.S. se va realiza în proporţie de 80%.

 scăderea cu 15% a elevilor cu rezultate slabe la învăţătură,
materializată prin diversificarea metodelor şi mijloacelor didactice,
dar și prin organizarea muncii în echipă, la orele de curs într-o
atmosferă amiabilă între cadrele didactice şi elevi,

 participarea unui număr de elevi cu 20% mai mare la activităţile
extracurriculare va spori procentul de promovabilitate al fiecărei
clase

 creșterea stimei de sine și a motivației față de învățare se va
manifesta la 80% dintre elevii grupului țintă



Rolul comunității:

 Implicarea reprezentanților comunității școlare și
locale se va materializa în acțiuni de informare,
monitorizare și diseminare pe perioada
implementării proiectului. Aceștia pot să
întreprindă acțiuni prin care să discute cu elevii
din grupul țintă și cu profesorii tutori, în vederea
obținerii unor informații relevante referitoare la
progresele înregistrate, la atractivitatea
activităților pedagogice și extrașcolare, dar și a
eventualelor dificultăți întâmpinate. Semestrial se
vor organiza reuniuni între membrii echipei de
management și comunitate.



Nu uitați!

Pe site-ul școlii la adresa 

http://www.cnplesoianu.ro/

precum și pe pagina de facebook a școlii 

veți găsi permanent informații privind 

implementarea acestui subproiect

http://www.cnplesoianu.ro/



