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Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin
Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la
educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”
Perioada de derulare: 18 aprilie 2014 – 17
octombrie 2015
Informații suplimentare - pagina web:

http://acces-la-succes.ro

Beneficiar:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
DÂMBOVIȚA
Partener 1:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
SUCEAVA
Partener 2:
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A
ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI –
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița implementează, în calitate de Beneficiar,
proiectul POSDRU cu titlul “ ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire
suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Suceava şi Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar.
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) și
are ca obiectiv creșterea ratei promovabilității la examenele de evaluare națională, prin
derularea unui program educațional de tip pregătire suplimentară, atât la disciplinele la care
se susțin examenele – Matematică și Limba română, cât și la acele discipline care le
facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare progresului școlar și obținerii de
bune rezultate la examenele și concursurile școlare: limbi moderne, TIC, cultură civică.
Pentru pregătirea și promovarea examenelor de evaluare națională elevii beneficiază, de
asemenea, de activități de consiliere și orientare școlară.
G
Grruuppuull țțiinnttăă cuprinde 4102 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din județele
Dâmbovița și Suceava, 231 personal din sistemul național de examinare, evaluare și
curriculum în învățământul preuniversitar și 42 consilieri școlari.

Activități desfășurate
în perioada aprilie – iulie 2015 (L1 – L3/An II)
A.0. Managementul proiectului:
A.0.1 Managementul, monitorizarea și controlul proiectului
A.0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului
A.0.3 Realizarea activităților de achiziții
A.0.4 Realizarea activităților de audit
A.1. Informare și publicitate:
A.1.1. Realizarea și actualizarea site-ului web al proiectului
A.1.3. Alte evenimente mass-media
A.5. Furnizarea programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu
educațional suport de pregătire suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a
examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a
A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale pentru schimb de bune practici
A.6 Derularea programului multiregional de educație tip „Pregătire suplimentară și
psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” cu elevii de
clasa a VII-a şi a VIII-a
A.7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului de pregătire suplimentară
și psihopedagogică a elevilor pentru promovarea cu succes a examenelor naționale de
la final de clasa a VIII -a
A.7.2. Elaborarea instrumentelor de cercetare, aplicarea lor, prelucrarea și interpretarea
datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare
A.7.3. Analiza rezultatelor implementării programului educativ de pregătire suplimentară și
psihopedagogică la nivel multiregional, pentru evaluarea eficienței programului și ajustarea
resurselor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea extinderii acestuia
și în alte județe din cele 2 regiuni
A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului
A.8.1. Schimburi de experiență și de modele de bune practici la nivel multiregional –
workshop-uri
A.8.2. Campanie on-line și întâlniri locale cu actori relevanți cu scopul împărtășirii
rezultatelor implementării proiectului

A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale
pentru schimb de bune practici

În data de 24 aprilie 2015 a fost organizat un al doilea seminar pentru transfer
de expertiză și schimb de bune practici la nivel multiregional. Agenda seminarului a
cuprins prezentarea stadiului proiectului, repere în implementarea programului de
pregătire suplimentară a elevilor, exemple de bune practici în implementarea
programului, concluzii în urma vizitelor efectuate de membrii echipei de proiect în
școlile implicate în proiect, întrebări, răspunsuri.
Au avut intervenții membrii echipei de management și de implementare, experţi
educaţie şi învăţare din şcolile în care se derulează programul în județele Dâmbovița
și Suceava, reprezentanți ai partenerului P2 – Federația Națională a Asociațiilor de
Părinți – Învățământ Preuniversitar.

Concluziile participanților la seminar privind beneficiile programului de pregătire
suplimentară a elevilor:
Elevii implicați în proiect sunt mult mai optimiști, au căpătat încredere în sine, în
capacitatea lor de a învăța, nu mai sunt stresați de termenul examen.
A crescut motivația pentru școală și au învățat să își organizeze mai bine timpul
personal, să citească cu atenție pentru a înțelege cerințele subiectelor din testări/ teze/
examene.
Cadrele didactice au adaptat demersul didactic la diferitele stiluri de învățare ale elevilor,
printr-un mod interactiv de predare.
Activitățile de consiliere și orientare școlară au avut un rol hotărâtor, cu accent pe
modelarea personalității copiilor.
Sălile de curs au fost amenajate corespunzător, unitatea școlară fiind dotată cu
rechizite, consumabile, laptop.
Atmosfera în care s-au desfășurat activitățile a devenit astfel prietenoasă, propice
pentru activitățile propuse.

A.6 Derularea programului multiregional de educație
tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică
pentru promovarea cu succes a examenelor
naționale” cu elevii de clasa a VII-a şi a VIII-a

În perioada 18 aprilie – 17 iunie 2015 s-a continuat și finalizat etapa de derulare a
programului de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a pe componente (de
bază, opțională, componenta de consiliere, componenta de evaluare a performanțelor),
preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (profesori-elevi, elevielevi), precum și prin intermediul resurselor de învățare. Programul a fost furnizat în varianta
optimizată elevilor din 20 școli din județul Dâmbovița și 20 școli din județul Suceava. S-au
realizat evaluări de progres și evaluări finale ale elevilor din grupul țintă și monitorizări ale
modului de implementare a serviciului educațional în unitățile școlare.
A fost creat portalul proiectului, http://examenon.acces-la-succes.ro, aplicație eLearning
de pregătire pentru examen, în care elevii pot accesa resurse de învățare, filme de predare,
probleme și exerciții rezolvate în pași, teste de evaluare, teste fulger și simulări de examen, în
vederea pregătirii complete a examenului de Evaluare Națională. Profesorii au putut monitoriza
activitatea elevilor în aplicație, verifica accesarea resurselor educaționale și rezultatele obținute
la teste. In această perioadă portalul a fost accesat de peste 2500 elevi și peste 200 profesori.

DIN MĂRTURIILE ELEVILOR:

•

Am realizat, încă din primele ore de pregătire, că am uitat noţiuni de română,
matematică ce nu credeam că le voi uita. Acum sunt mai sigur pe mine şi nu voi
avea probleme la examen! (ZR)

•

Deşi sunt clasa a VII-a, am realizat cât de importantă este pregătirea pentru un
examen. Săptămânal am lucrat şi pot spune că nu mi s-a părut un stres. (VA)

•

Opţionalul m-a făcut să îmi doresc ceva: voi fi un om de afaceri, un lider! (MF)

•

De ce nu lucrăm la toate materiile cu o astfel de platformă? Cred ca am fi mult
mai interesaţi! (CR)
•

Recomand elevilor din clasele mai mici acest program! Este cool! (CA)

Activități prevăzute pentru perioada
august - octombrie 2015 (L4 – L6/An II)
A.0. Managementul proiectului:
A.0.1 Managementul, monitorizarea și controlul proiectului
A.0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului
A.0.3 Realizarea activităților de achiziții
A.0.4 Realizarea activităților de audit
A.1. Informare și publicitate:
A.1.1. Realizarea și actualizarea site-ului web al proiectului
A.1.2. Organizarea conferinței de închidere a proiectului
A.1.3. Alte evenimente mass-media
A.5. Furnizarea programului pilot de pregătire suplimentară, în vederea susținerii cu
succes a examenelor de evaluare națională de la final de clasa a VIII-a
A.5.3. Organizarea de seminarii trimestriale pentru schimb de bune practici
A.7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului de pregătire
suplimentară și psihopedagogică a elevilor pentru promovarea cu succes a
examenelor naționale de la final de clasa a VIII -a
A.7.2. Elaborarea instrumentelor de cercetare, aplicarea lor, prelucrarea și interpretarea
datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare
A.7.3. Analiza rezultatelor implementării programului educativ de pregătire suplimentară
și psihopedagogică la nivel multiregional, pentru evaluarea eficienței programului și
ajustarea resurselor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea
extinderii acestuia și în alte județe din cele 2 regiuni

A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului
A.8.1. Schimburi de experiență și de modele de bune practici la nivel multiregional –
workshop-uri
A.8.2. Campanie on-line și întâlniri locale cu actori relevanți cu scopul împărtășirii
rezultatelor implementării proiectului

În ultimele trei luni de implementare a
proiectului, principalele activități
vizează:

A.0. – Managementul proiectului: organizarea şi gestionarea
activităților şi resurselor, în scopul atingerii obiectivelor stabilite și a
indicatorilor prevăzuți, având în vedere prevederile contractului de
finanţare, reglementările AMPOSDRU şi OIPOSDRU

A.1. – Informare și publicitate: actualizarea periodică a paginii web a
proiectului cu informaţii despre desfăşurarea activităţilor proiectului şi
promovarea experienţelor pozitive, organizarea conferinței de încheiere
a proiectului

A.7. – Evaluarea performanțelor în implementarea programului de
pregătire suplimentară și psihopedagogică: realizarea studiului care
va cuprinde propuneri de acțiune pentru valorificarea rezultatelor și
integrarea modelului pilot în strategii educaționale regionale și județene
A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a
programului: diseminarea rezultatelor implementării la nivel
multiregional a programului, prin organizarea unei campanii online și a
unor întâlniri locale cu actori relevanți din cele 2 județe partenere, a
unor workshop-uri pentru transferul de expertiză și de modele de bune
practici la nivel multiregional.

Contact:
Prof. LUMINIȚA PREDA – Manager de proiect
Telefon: 0733738917
e-mail: luminitapreda31@yahoo.com
Prof. MIHAELA ANTON – Responsabil PR
Tel. 0728929961
e-mail: miha_anton@yahoo.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Responsabil PR, Mihaela ANTON

