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INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 

Fondul Social European 

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” 

Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională" 

Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

                       

 

”  AAcccceess  llaa  ssuucccceess  ——  PPrrooggrraamm  iinnoovvaattoorr  ddee  pprreeggăăttiirree  ssuupplliimmeennttaarrăă  

aa  eelleevviilloorr  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  nnaațțiioonnaallăă” 

Activitatea A.3.  

Construcția programului educațional la nivel multiregional, de 

educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru 

promovarea cu succes a examenelor naționale” 
 

 

 

In cadrul acestei activități a proiectului POSDRU/153/1.1/S/137127, cu titlul „Acces la succes – 

Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională", demarată în luna L3 de 

proiect (18 iunie 2014), se va realiza construcția psihopedagogică a programului pilot la nivel 

multiregional.  

Programul educaţional va fi organizat pe componente după cum urmează : 

• Componenta de bază (3/4 din ponderea de timp din program), care va include  activități de pregătire 

la limba română și matematică, organizate diferențiat pentru elevi cu rezultate școlare slabe/medii;  

• Componenta opțională (1/4 din ponderea de timp din program), care va cuprinde activități pentru 

formarea competențelor în științe și tehnologii, competențe de relaționare interpersonală şi competențe 

civice, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare culturală şi exprimare artistică;  

• Componenta de consiliere, care vizează competența de a învăța să înveți, dificultăți în învățare, 

orientarea studiilor, consiliere individualizată;  

• Componenta de evaluare (evaluare inițială, evaluare continuă/de progres, evaluare finală).  

Pentru construcția psihopedagogică a programului s-au selectat 20 experți (cadre didactice), 

implicați în dezvoltarea resurselor de învățare pentru componenta de bază și pentru cea opțională şi 5 

consilieri școlari, implicați în  dezvoltarea de resurse de consiliere și orientare scolară, pentru 

componenta de consiliere.  

Expertii au  stabilit cum vor organiza conținuturile ce se vor aborda cu elevii, cu precădere acele 

capitole care provoacă dificultăți în învățare. Pe baza unei planificări, experții  vor stabili resursele de 
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învățare (kit-ul elevului si kit-ul expertului). Vor fi avute în vedere modele de subiecte pentru examene 

naționale la limba română și matematică, fișe de lucru, reexplicarea unor conținuturi neînțelese, 

dezbateri, fișe de consiliere psihopedagogică, teste de cunoștințe, preteste și post-teste de evaluare. 

Pentru a permite și activități independente organizate atractiv, se vor folosi resurse TIC.                 

 
Elaborarea materialelor suport se va finaliza în luna L8 a proiectului, cu elaborarea unei 

metodologii și a unui ghid de implementare a programului de pregătire suplimentară a elevilor, precum și 

a unui ghid de consiliere și orientare școlară. 

În cadrul acestei activități, A.3., vor fi elaborate de asemenea curricula și suportul de curs 

adresate experților care vor fi selectați în pilotarea și implementarea proiectului, programele de formare 

a cadrelor didactice și a consilierilor școlari urmând a fi acreditate M.E.N. 

 

 

Responsabil PR, 

Prof. Mihaela ANTON 

 
  

 

 

 


