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Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei promovabilității la 

examenele de evaluare națională, ce se desfașoară la finalul clasei a 

VIII-a, prin implementarea unui program educațional la nivel 

multiregional, de elaborare și derulare a unor activități inovative și 

unitare, pentru dezvoltarea și evaluarea procesului de formare a 

competențelor cheie ale elevilor din învățământul gimnazial din județele 

Dâmbovița și Suceava 

 

Obiective specifice: 

1. Instituirea unui sistem eficient și durabil de formare a competențelor 
cheie pentru minim 4100 de elevi din învățământul gimnazial în 
județele Dâmbovița și Suceava (în special, competențe în limba 
maternă, competențe în matematică, competența de a învăța eficient), 
prin implicarea lor activă în proiectarea, testarea și derularea propriu-
zisă a unui program multiregional, de educație tip „pregătire 
suplimentară”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de 
evaluare națională de la sfârșitul clasei a VIII-a.  

2. Perfecționarea competențelor profesionale ale celorlalte categorii de 
membri ai grupului-țintă, prin instrumente inovatoare și activități 
adresate lor, astfel încât aceștia să poată contribui eficient la formarea 
competențelor cheie ale elevilor din învățământul preuniversitar. 

3. Optimizarea resurselor de învățare destinate persoanelor din grupul 
țintă, prin utilizarea unei aplicații web de pregătire asistată pentru 
examene naționale, precum și a formelor de instruire moderne și 
curricule, în vederea adaptării la nevoile de formare, asistență 
psihopedagogică și orientare școlară ulterioară. 

4. Creșterea implicării actorilor sociali relevanți la nivel multiregional în 
programul educațional pilot de susținere a procesului de formare a 
competențelor cheie la elevii din învățământul gimnazial, prin 
organizarea și derularea de activități norformale de educație, precum și 
prin instituirea de rețele interinstituționale, în vederea îmbunătățirii 
calității ofertelor de educație.  

 

   

Egalitatea de șanse 
 Asigurarea egalității de șanse reprezintă un principiu intrinsec 

care stă la baza întregii construcții a proiectului. Echipa de proiect 
este alcatuită echitabil din femei și bărbați, fără a se avea în vedere 
criterii ce țin de statutul social, etnie, orientare religioasă etc. 
Distribuția sarcinilor în cadrul echipei se bazează pe criteriul 
competenței și valorifică experiența fiecărui membru în afara oricăror 
prejudecăți de gen, vârstă sau de statut. Conținuturile formării și 
resursele digitale de învățare dezvoltate în cadrul proiectului se 
referă la facilitarea formării unor competențe cheie care să 
îmbunătățească șansele de reușită școlară ale tuturor elevilor, 
indiferent de gen, mediu de proveniență, etnie sau stil de învățare.  

Principiul egalității de șanse a fost respectat în mod explicit 
prin selecția beneficiarilor proiectului, în funcție de criteriul mediu de 
apartenență, școlile pilot fiind alese deopotrivă din mediul urban și 
cel rural. În mod similar, la înscrierea în programul de formare a 
cadrelor didactice - personal din sistemul de examinare, evaluare si 
curriculum national care au fost certificaţi şi care au implementat 
programul educaţional, s-a insistat asupra promovării principiului 
egalităţii de gen şi de şanse.  

 

Aplicarea principiilor dezvoltării durabile 

Activităţile proiectului s-au încadrat în direcţiile principale de 
acţiune ale Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 
României pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării 
durabile. Echipa de implementare și-a propus achiziționarea și 
utilizarea de echipamente având caracteristici conforme cu cerințele 
actuale de mediu, utilizarea eficientă a hârtiei, utilizarea resurselor în 
mod raţional şi eficient, arhivarea electronică, asigurarea unui 
consum eficient de energie și promovarea unor comportamente 
„verzi”. 

 

Inovaţie şi TIC 

Proiectul a utilizat ca suport de pregătire a elevilor cele mai 
moderne și inovative instrumente didactice bazate pe resurse 
digitale. Totodată, atât programul de formare adresat cadrelor 
didactice, cât și programul de pregătire a elevilor au vizat și un modul 
de utilizare a TIC în învățare.     

Comunitatea online creată în proiect în scop de informare și 
învățare reprezintă, de asemenea, un instrument care îmbină 
inovația cu învățarea prin tehnologiile informației pentru a determina 
o educație de mai bună calitate.   



 

   

Sustenabilitatea proiectului 

 

Proiectul contribuie semnificativ, prin toate categoriile de 

beneficiari, la dezvoltarea unei culturi a învățării adecvate nevoilor și 

intereselor vârstelor elevilor de gimnaziu. Rezultatele proiectului vor 

fi transferate pentru a extinde oferta de învățare și formare de 

competențe cheie necesare elevilor si la nivelul celorlalte județe din 

cele 2 regiuni implicate în proiect.  

Oportunitatea păstrării funcționalităților comunității online cu 

costuri curente reduse după încheierea proiectului este un alt 

argument în favoarea sustenabilității. Totodată, membrii grupului 

țintă care au beneficiat de cursuri de formare și au participat la 

implementarea programului inovator de pregătire suplimentară vor 

putea utiliza competențele dobândite și în cadrul altor inițiative 

similare. Abordarea strategică pe care o propune proiectul vizează 

dezvoltarea unui sistem unitar și coerent de asigurare a formării și 

evaluării de competențe cheie la elevii de gimnaziu. 

Programul suplimentar de pregătire a elevilor va fi integrat în 

strategii educaționale regionale și județene. 

 

 

 

 

 Perioada de desfăşurare: 18.04.2014 – 17.10.2015 

  Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

  Parteneri:  -  Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava 
-  Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – 

Învățământ Preuniversitar (FNAP-ÎP) 
 
  Valoarea proiectului : 6.394.859,14 lei  
  Asistenţă financiară nerambursabilă: 4.796.081,41 lei 

 

 
 
 

Contextul proiectului 
 

Proiectul propune dezvoltarea unor instrumente pentru 
asigurarea accesului la educație de calitate și la competențe cheie si 
profesionale pentru toți, prin intermediul unui program suplimentar de 
pregătire adresat elevilor din ciclul gimnazial, în vederea susținerii 
examenelor naționale, precum și servicii de orientare și consiliere 
școlară care să sprijine creșterea participării la educație și formare 
profesională,  precum și îmbunătățirea performanțelor școlare. 
 Proiectul generează efecte pozitive pe trei paliere: susținerea 
elevilor claselor a VII-a și a VIII-a pentru promovarea examenelor de 
evaluare națională, prin elaborarea, testarea și implementarea unui 
sistem unitar tip „Pregătire suplimentară” și prin activități de consiliere și 
orientare școlară, formarea competențelor profesionale ale cadrelor 
didactice, în scopul pregătirii acestora pentru organizarea și 
desfășurarea, pe termen lung, de programe tip „Pregătire suplimentară”, 
formarea consilierilor școlari în vederea susținerii activităților de 
asistență psihopedagogică cu rol de pregătire pentru examenele 
naționale.   



 

 

Grupul ţintă 

  
 

 

           GGGrrruuupppuuulll    țțțiiinnntttăăă cuprinde 4102 elevi din clasele a VII-a 

și a VIII-a, din județele Dâmbovița și Suceava, 231 profesori și 42 

consilieri școlari. 
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S-au realizat analiza şi sintetiza datelor  pe domenii - 

componentele unei competenţe cheie:  

 - cunoştinţe (rezultatele centralizate ale  testelor de 
cunoştinţe);   

 - deprinderi (concluziile centralizate ale procesului de 
observare sistematică);  

 - atitudini (răspunsurile centralizate la  chestionare şi 
interviuri).  

 
 
                   

                
 

 



 
 

 
Evaluarea performanțelor în implementarea  

programului de pregătire suplimentară a elevilor 
 

 
Evaluarea implementării programului de pregătire suplimentară 

și psihopedagogică a elevilor a fost una de tip continuu, pentru 

urmărirea progresului și evoluției școlare a elevilor din grupului țintă.  

Monitorizarea și evaluarea s-au realizat de către o echipă de 

experți psihopegagogi, care au utilizat metode de cercetare 

specifice. Pe baza interpretării rezultatelor, s-a realizat un studiu care 

va constitui un instrument de analiză privind eficiența programului 

pilot implementat, în vederea extinderii acestuia și în alte județe din 

cele 2 regiuni, Sud-Muntenia și Nord-Est, raport care cuprinde, de 

asemenea, propuneri de acțiune pentru valorificarea rezultatelor și 

integrarea modelului pilot în strategii educaționale regionale și 

județene.  

 
 

Au fost elaborate teste de evaluare iniţială, intermediară și 

finală, bareme aferente testelor, centralizatoare pentru  înregistrarea 

rezultatelor, grile de identificare a tipurilor  de probleme. Au fost 

aplicate chestionare de opinie, grile de interviu,  s-a realizat 

observarea sistematică a activităţii din program, au fost completate 

liste de verificare, interpretate datele colectate prin chestionare, 

interviuri şi observare sistematică. 

 
 

 
Unitățile școlare în care s-a implementat programul de 

pregătire suplimentară a elevilor : 
 

                Dâmbovița: 
1. Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani  
2. Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni 
3. Școala Gimnazială Radu cel Mare Găești  
4. Școala Gimnazială Constantin Secăreanu  Runcu 
5. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște  
6. Liceul Tehnologic Udrea Baleanu Băleni 
7. Școala Gimnazială Cojasca 
8. Școala Gimnazială Corbii Mari 
9. Școala Gimnazială Crevedia 
10. Școala Gimnazială Fântânele Cojasca 
11. Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Găești 
12. Școala Gimnazială Iedera de Jos 
13. Școala Gimnazială nr. 4 Moreni 
14. Școala Gimnazială Ocnița 
15. Școala Gimnazială Potlogi 
16. Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa 
17. Școala Gimnazială Tărtășești 
18. Școala Gimnazială Paul Bănică Târgoviște 
19. Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu 
20. Școala Gimnazială nr. 2 Titu Tîrg 

                    
                 Suceava: 

1. Liceul Tehnologic Cajvana 
2. Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni  
3. Școala Gimnazială Miron Costin Suceava  
4. Școala Gimnazială nr. 3 Suceava 
5. Școala Gimnazială nr. 10 Suceava 
6. Școala Gimnazială Bosanci 
7. Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc 
8. Școala Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni 
9. Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 
10. Școala Gimnazială Teodor Bălan Gura Humorului 
11. Liceul Tehnologic I. V. Liteanu Liteni 
12. Școala Gimnazială Nicolae Labiș Mălini 
13. Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Putna 
14. Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți 
15. Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți 
16. Școala Gimnazială Salcea 
17. Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
18. Școala Gimnazială nr. 8 Suceava  
19. Școala Gimnazială Acad. H. Mihăescu Udești 
20. Școala Gimnazială Voitinel 

 



       Activităţile proiectului 

 

A.0. Managementul proiectului 

A.1. Informare și publicitate 

A.2. Diagnosticarea factorilor care influențează formarea 
efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie 
necesare pentru susținerea examinărilor naționale la elevii 
din învățământul gimnazial  

A.3. Construcția programului educațional la nivel 
multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și 
psihopedagogică pentru promovarea cu succes a 
examenelor naționale” 

A.4. Pregătirea derulării programului la nivel multiregional 

A.5. Pilotarea programului la nivel multiregional, de educație 
în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor 
naționale de la final de clasa a VIII-a  

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 
la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire 
suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu 
succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII-a 

A.8. Diseminarea rezultatelor implementării la nivel 
multiregional a programului    

 

 
 
MODUL 3 – Planificarea carierei 

            

            În cadrul acestui modul, elevii... 

 Îşi dezvoltă abilitățile de autocunoaştere 

 Identifică / colectează informatii despre oportunităţile  

educaţionale şi  ocupaţionale 

 Exersează abilitățile de luarea deciziei   privind viitorul 

traseu educaţional/ ocupaţional 

 Exersează abilităţile de planificare a carierei 

 Îşi dezvoltă abilitățile de marketing  personal 

 

 

 



        

KIT-UL ELEVULUI  
  

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ 
 

MODUL 1 – Comunicare şi abilităţi sociale 

           În cadrul acestui modul, elevii… 

 Îşi dezvoltă abilităţi de management al emoţiilor; 

 Exersează şi dezvoltă atitudini şi abilităţi prosociale; 

 Exersează şi aplică abilităţile de comunicare; 

 Analizează roluri asumate în familie şi promovează un stil 

partenerial pentru o viaţă de familie. 

 

 
 

       
      MODUL 2 – Managementul informaţiilor şi al învăţării 

            

           În cadrul acestui modul, elevii... 

 Îşi dezvoltă abilități de identificare / cautare a informatiilor; 

 Exersează abilități de evaluare si prelucrare a informatiei; 

 Aplică abilități de utilizare eficientă a informației; 

 Exersează abilităţi de planificare a învăţării. 

 

 

 

Rezultate anticipate 

A0: sistem de management, monitorizare și control al proiectului  

A1: site web al proiectului; 6 newslettere; conferințe de lansare și 
de încheiere a proiectului; materiale promoționale 

A2: workshop multiregional; 200 chestionare aplicate părinților, 
cadrelor didactice, elevilor; 1 raport de prelucrare a datelor și 
interpretare a rezultatelor chestionarelor; 1 raport de diagnoză 
inițială  

A3: 1 program pilot la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire 
suplimentară pentru promovarea cu succes a examenelor 
naționale”  

A4: 40 unități școlare selectate pentru etapa de pilotare și pentru 
derularea efectivă a programului  

A5 : 1 program „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu 
succes a examenelor naționale” la nivel multiregional, pilotat cu 
520 elevi de clasa a VIII-a; 520 de elevi consiliați în cadrul 
programului; 520 elevi pregătiți pentru examenele naționale; 4 
seminarii organizate și derulate, în scopul realizării transferului de 
expertiză și schimbului de bune practici la nivel multiregional 

A6 : 1 program „Pregătire suplimentară pentru promovarea cu 
succes a examenelor naționale” la nivel multiregional, implementat 
cu 3580 elevi de clasele a VII-a și a VIII-a, din ambele județe  

A7 : 1 raport de analiză a fazei pilot;1 raport de cercetare pentru 
faza de derulare a programului  

A8 : 2 workshop-uri regionale; 1 campanie online; 4 întâlniri 
regionale cu actori relevanți 

 

 

 

 

 



 

Programul de pregătire suplimentară a elevilor 
 

Programul educaţional a fost organizat pe următoarele 
componente: 
 
• Componenta de bază (3/4 din ponderea de timp din program) 
include  activități de pregătire la limba română și matematică, 
organizate diferențiat pentru elevi cu rezultate scolare slabe/medii;  
 
• Componenta opțională (1/4 din ponderea de timp din program) 
include activități pentru formarea competențelor în științe și 
tehnologii, competențe de relaționare interpersonală (sociale) şi 
competențe civice, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, 
sensibilizare culturală şi exprimare artistică;  
 
• Componenta de consiliere vizează competența de a învăța să 
înveți, dificultăți în învățare, orientarea studiilor, alte probleme de 
consiliere individualizată; 
  
• Componenta de evaluare.  

 

Pentru implementarea programului, organizat pe cele 

patru componente, au fost elaborate proceduri, fișe de lucru, fișe 

și instrumente de evaluare, fișe de consiliere psihopedagogică, 

teste de cunoștințe, preteste și post-teste de evaluare, în cadrul  

unei metodologii și al unui ghid de implementare a programului 

de pregătire suplimentară a elevilor, precum și al unui ghid de 

consiliere și orientare școlară.  

Ghidul de implementare a programului de pregătire 

suplimentară a elevilor cuprinde componente pentru disciplinele 

de bază – limba română și matematică, precum și pentru 

cursurile 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 

 

 

 

 
Kitul elevului precizează, de asemenea, competențele generale, 

detalierile lor în competenţele specifice şi conţinuturile asociate, din 
programele şcolare pentru disciplinele din componenta de bază – limba 
română și matematică, precum și pentru cursurile opționale:  

 
Sensibilizare artistică și exprimare culturală: cursul îşi propune o 

incursiune în lumea artei și a unui curent specific, având un caracter 
interdisciplinar şi are ca scop receptarea creativă a operelor din diverse 
arte (literatură, muzică, pictură, sculptură, teatru). Descoperirea unui  
univers diferit oferă atât posibilitatea formării unei viziuni complexe 
asupra unor domenii artistice mai puţin abordate în programa școlară, 
cât și receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în 
scopuri diverse și utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în 
producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri 
diverse. 

TIC pentru dezvoltare personală: ”Am un prieten nou, 
Calculatorul!”, ”Ştiu să editez un document!”, ”Excel – mă înţeleg cu el!”, 
”Lumea e magică în prezentarea mea!”, ”Internetul – mă informez şi 
comunic”. 
   Better skills for better communication in english: cursul vizează 
perfecţionarea şi dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi utilizare a 
limbii engleze prin exerciţii şi activităţi de comunicare care se bazeazã 
pe cunoştinţele anterioare, în următoarele domenii de interes: Universul 
personal, Mijloace de comunicare în societatea modernă, Incursiuni în 
lumea artei, Progres şi schimbare, Mediul înconjurător, Cultură şi 
civilizaţie. 

Meilleures habiletés pour mieux communiquer en français: cursul 
vizează dezvoltarea celor patru competențe de bază prevăzute în Cadrul 
European Comun de Referință pentru Limbile Moderne, pe domeniile 
Maison.Famille, Correspondance, Loisirs préférés, Médias, Voyages, La 
Francophonie, Le Calendrier des fêtes françaises, Invitation au film, 
Chanteurs francophones. 
            Economia și succesul. Educație pentru antreprenoriat: cursul 
vizează dezvoltarea a  două competențe generale: Aplicarea 
comportamentului civic și a valorilor democratice în propria experiență și 
în acțiuni desfășurate împreună cu ceilalți și în comunitate și Aplicarea 
achizițiilor specifice antreprenoriatului în analiza posibilitătilor de 
dezvoltare personală, precum și în situații caracteristice economiei de 
piață. 
 

 



 

Kit-ul elevului 

 

 
 

Experții curricula și cercetare din cadrul proiectului au elaborat 

Kit-ul elevului, ce cuprinde resursele de învăţare aferente 

programului de educaţie, vizând competențele din programa pentru 

limba română, matematică, din 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), precum și pentru 

componenta de consiliere și orientare psihopedagogică, sugestii 

metodologice pentru coroborarea competențelor și conținuturilor, 

planificarea modulor de învățare. 

 

 

 

Activitatea de formare 
 
 

În perioada octombrie - noiembrie 2014 s-a desfășurat cursul 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. 

S-au înscris și au absolvit programul de formare continuă 231 cadre 

didactice, 115 cadre didactice în județul Suceava (4 grupe) și 116 cadre 

didactice în județul Dâmbovița (4 grupe).  

 

În perioada februarie – aprilie 2015 s-au desfășurat cursurile de 

formare adresate consilierilor școlari ”Elevi mai implicați, mai motivați 

pentru școală”, beneficiari ai acestui curs fiind 42 consilieri școlari. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Furnizarea programului pilot de pregătire 
suplimentară 

 
Programul de pregătire suplimentară a fost pilotat în 10 școli, 

câte 5 din fiecare județ, Dâmbovița și Suceava, în perioada 

octombrie 2014 – aprilie 2015. Programul a fost susținut de resurse 

de învăţare menite să stimuleze și să dirijeze învățarea la elevi și 

care au asigurat cuantificarea progreselor lor în învățare.  

Pentru evaluarea eficienței programului, au fost aplicate 

chestionare și instrumente  de evaluare a performanțelor, potrivit 

cărora, de-a lungul programului, elevii au învățat să-și organizeze 

mai bine timpul și materia de învățat, au experimentat modalitatea de 

învăţare în grup, alături de colegii lor. 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, iar încrederea în sine şi în capacităţile personale a 

crescut. 

Pe parcursul pilotării, au fost revizuite resursele de învățare, 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, pe baza feedback-ului oferit de 

beneficiarii direcţi (elevi şi profesori din şcolile pilot), în faza de 

derulare fiind implementată varianta optimizată a programului.  

Pentru stimularea performanțelor elevilor participanți la 

program, au fost organizate excursii la licee şi agenți economici și 

concursuri școlare pe temele: Creator literar de succes!, Matematica 

și viața cotidiană!, Un mărțișor – o bucurie –  un zâmbet, HOW TO 

STAY HEALTY!, Sunt artist în cunoașterea drepturilor și 

responsabilitătilor mele! 

 

 

 

 

 

 
Implementarea programului de pregătire 

suplimentară a elevilor 
 

Elevii au apreciat 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, precum şi sfaturile şi încurajările primite din partea 

consilierului şcolii şi a dirigintelui/profesorilor. 

Ca urmare a participării la acest program, elevii afirmă că au 

devenit mai optimişti şi că nivelul de stres în legătură cu şcoala a scăzut. 

Motivaţia lor pentru şcoală a crescut, iar rezultatele şcolare au început 

să se îmbunătăţească. Participarea la program i-a ajutat pe cei mai mulţi 

dintre elevi să îşi gestioneze mai bine stresul, să îşi organizeze mai bine 

timpul, să înţeleagă mai bine cerințele subiectelor de la evaluarea 

națională, să devină mai motivaţi în obţinerea de rezultate bune la 

şcoală, să îşi dea seama ce activitate doresc să urmeze după 

terminarea liceului.  

Feedback-ul obținut de la majoritatea școlilor pe parcursul 

derulării proiectului a fost unul pozitiv în ceea ce privește atitudinea 

elevilor față de procesul de învățare. S-a analizat și impactul formării 

profesorilor și consilierilor asupra progresului elevilor. S-a constat 

creșterea gradului de implicare al cadrelor didactice în procesul didactic, 

adaptarea la diferitele stiluri de învățare printr-un mod interactiv de 

predare. 

 



 

 

 

Platforma e-learning 
 

 
 

 

În cadrul proiectului 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 4000 elevi și profesori. 

 

 

 

 

 

 

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 desfășurat etapa de 

implementare 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, 

elevi-elevi), 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. 

 

 

 
 

 

 

 

http://examenon.acces-la-succes.ro/


 

Ce spun elevii:  

”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!”  

”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.”  

”Opţionalul m-a făcut să îmi doresc ceva: voi fi un om de afaceri, 

un lider!”  

”De ce nu lucrăm la toate materiile cu o astfel de platformă? Cred 

ca am fi mult mai interesaţi!”  

”Recomand elevilor din clasele mai mici acest program! Este 

cool!”  

 

Ce spun profesorii:  
“Cel mai important e să-l înțelegem pe cel din fața noastră, 

să-i cunoaștem nevoile, ca apoi să acționăm în direcția dorită.” 

 
“Am înțeles necesitatea modificării stilului de a comunica cu elevii. 

Nu mai văd doar părțile negative.” 

 
“Am avut de învățat ceva nou. Exemplele date mă fac să mă apropii 

mai mult de elevi.” 

 
“Am aflat noi metode de abordare a elevilor, mai ales a celor 

dezinteresați de procesul de învățare.” 

 
”Am mai multă răbdare cu elevii. Am învățat să nu le dau eu soluții 
pentru rezolvarea problemelor lor, ci să ajut elevii să se cunoască 

pe ei înșiși”. 

 
“Prin schimbarea rolurilor (joc de rol) - putem învăța multe lucruri 

de la copii.” 

 

Ce spun experții 
 

“Mă bucur că, prin Acces la succes, FNAP-IP și Inspectoratele 

Școlare Județene din Dâmbovița și Suceava au fost deschise la 

metode noi și, astfel, am reușit să dăm mai departe experiența 

noastră către sute de profesori, pentru mii de copii din România” 

“Am apreciat faptul că unii dintre participanți au început să aplice 

imediat în activitatea lor adaptarea la stilurile de învățare, abordarea 

mai deschisă din coaching sau de lucru în echipă. Alții au 

conștientizat că aplică deja metode interactive similare și au avut 

prilejul să împărtășească acest lucru cu colegii lor. Un pas simplu 

pentru ca o școală să aibă performanțe mai bune este ca profesorii 

să lucreze în echipă și să discute periodic despre ce aplică și ce 

funcționează pentru a obține rezultate mai bune cu elevii lor”  

“Am experimentat, împreună cu profesorii cum, prin coaching, se 

pot schimba relațiile dintre oameni și putem readuce bucuria în 

activitatea și în viața noastră”  

“Am participat la cursurile din cadrul proiectului și sunt fericită și 

recunoscătoare pentru că am întâlnit oameni extraordinari, care mi-

au aratat că încă mai există dascali adevărați! Mi-a crescut 

respectul pentru oamenii care sunt în sistemul de învățământ și m-

am bucurat foarte mult să văd în ochii lor acea sclipire a pasiunii și 

bucuriei, pe care credeam că au pierdut-o. Am toata admirația 

pentru acești oamenii minunați, care reușesc să își facă cu pasiune 

meseria de dascăl, în condițiile actuale, care nu le sunt deloc 

favorabile”  

 

 

 


