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INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 
Fondul Social European 
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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" 
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

Târgoviște, 28 ianuarie 2015 

                       

 

”  AAcccceess  llaa  ssuucccceess  ——  PPrrooggrraamm  iinnoovvaattoorr  ddee  pprreeggăăttiirree  ssuupplliimmeennttaarrăă  aa  eelleevviilloorr  ppeennttrruu  

eevvaalluuaarreeaa  nnaațțiioonnaallăă” 

 

   AAARRRTTTIIICCCOOOLLL   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVV                     

privind finalizarea programului de pregătire suplimentară a elevilor pe componenta de bază 

și pe componenta opțională în școlile pilot, în cadrul activității 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 

 

În data de 17 ianuarie 2015 s-a încheiat pilotarea programului de pregătire suplimentară a elevilor 

de clasa a VIII-a din școlile pilot, 5 unități școlare din județul Dâmbovița și 5 unități școlare din județul 

Suceava, pe componenta de bază și componenta opțională, în cadrul  proiectului 

POSDRU/153/1.1/S/137127, cu titlul „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a 

elevilor pentru evaluarea națională". 

Activitatea de pilotare a demarat în luna L7 a proiectului (18 octombrie 2014), pentru 575 elevi de 

clasa a VIII-a, din 10 școli pilot din cele două județe implicate în proiect, Dâmbovița și Suceava: 

Dâmbovița:  1. Școala Gimnazială Radu cel Mare Găești 

2. Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni 

3. Școala Gimnazială Constantin Secăreanu Runcu 

4. Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani 

5. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște 

 

 Suceava:   1. Școala Gimnazială Miron Costin Suceava 

                    2. Școala Gimnazială nr. 3 Suceava 
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                    3. Școala Gimnazială nr. 10 Suceava 

                    4. Liceul Tehnologic Cajvana 

                    5. Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni 

In etapa de pregătire a pliotării programului de pregătire suplimentară, experții curricula și cercetare 

au elaborat resursele de învăţare aferente programului de educaţie (Kit-ul elevului și Kit-ul expertului), 

pentru competențele din programă la limba română, matematică, au elaborat programele cursurilor 

opționale (TIC pentru dezvoltare personală, Sensibilizare artistică și exprimare culturală, Better skills for 

better communication in english, Meilleures habiletés pour mieux communiquer en français, Economia și 

succesul. Educație pentru antreprenoriat), sugestii metodologice pentru coroborare competențe și 

conținuturi, planificare module de învățare.  

Pe parcursul implemetării pilotării programului, s-a realizat acţiunea de revizuire a documentelor de 

program, cu scopul determinării variantei finale a programului pilot la nivel multiregional, de educație tip 

„Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor naționale”, respectiv a Metodologiei și 

Ghidului de implementare a programului, a Ghidului de consiliere și orientare școlară.  

Au fost stabilite  moduri de lucru în clase (colective, de grup, individuale) și moduri de lucru pe bază 

de resurse TIC de învățare. Pentru toate formele de învățare elevii au fost îndrumați de experții care au 

beneficiat de cursurile de formare organizate în cadrul proiectului. În perioada octombrie – noiembrie 2014 

s-a derulat programul de formare continuă Metode inovative de pregătire suplimentară pentru 

evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, prin dezvoltarea de competenţe-cheie, în cele 2 

județe partenere – Dâmbovița și Suceava. Au absolvit programul de formare continuă 231 cadre didactice, 

115 cadre didactice în județul Suceava și 116 cadre didactice în județul Dâmbovița.  

În decembrie 2014 a fost acreditat MEN programul de formare adresat consilierilor școlari Elevi 

mai implicați, mai motivați pentru școală. 

  Programul de pregătire suplimentară a fost susținut de resurse de învăţare menite să stimuleze și 

să dirijeze învățarea la elevi, precum și cuantificarea progreselor lor în învățare. In cadrul componentei  

opționale s-a avut în vedere organizarea de experiențe de învățare în medii formale și nonformale cu rol 

de a oferi elevilor posibilitatea de învățare activă și motivantă în cadrul unor vizite tematice, proiecte de 

studii care să implice și părinți, în scopul formării de competențe cheie.  

Pentru evaluarea eficienței programului, au fost aplicate chestionare și instrumente  de evaluare a 

performanțelor, care, împreună cu rezultatele obținute de elevi la testele inițiale, intermediare și finale vor 

face obiectul unei analize ale cărei concluzii vor face obiectul unui raport asupra pilotării programului. 

Potrivit rapoartelor de evaluare și chestionarelor aplicate, de-a lungul programului, elevii au învățat să-și 

organizeze mai bine timpul și materia de învățat, au experimentat și apreciat modalitatea de învăţare în 

grup, alături de colegii lor. Toate acestea au dus la îmbunătăţirea rezultatelor lor în cadrul pregatirii pentru 

examenul de evaluare naţională. 
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 Elevii, în majoritatea lor, au apreciat programul ca având un impact pozitiv asupra rezultatelor lor la 

şcoală: predarea şi explicarea subiectelor de lucrări/teze/examen într-un mod atractiv şi interesant, lucrul 

într-o modalitate practică şi interactivă. 

 Elevii ar recomanda acest program colegilor de generaţie, cît şi elevilor de clasa a şaptea, întrucât 

i-a ajutat să înveţe lucruri noi şi interesante, i-a ajutat să înţeleagă mai bine ceea ce li se cere în subiectele 

de la examen, precum şi să înţeleagă mai bine lecţiile predate la clasă, i-a ajutat să înveţe cum să-şi 

organizeze timpul mai bine pentru învăţare şi cum să organizeze mai bine materia de învăţat pentru 

examenul naţional, li s-a oferit ocazia de a lucra în echipă şi de a se folosi de beneficiile lucrului în echipă 

şi sprijinului reciproc între colegi, iar încrederea în sine şi în capacităţile personale a crescut. 

 

 

 

Responsabil PR, 

                                                                          Prof. Mihaela ANTON  

                                                                           

 

 

 

 

 


