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„Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară 
a elevilor pentru evaluarea națională” 

 

Perioada de desfăşurare: 18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015 

 

 

 

Partener 1:  
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Suceava 
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Federația Națională a 

Asociațiilor de Părinți – 

Învățământ preuniversitar 

 

Beneficiar: 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 



Obiectivul general al proiectului:  

 

 creșterea ratei promovabilității la Evaluarea 

națională, prin derularea unui program de 
pregătire suplimentară, atât la disciplinele la care 

se susțin examenele – Limba română și 
Matematică, cât și la acele discipline care le 

facilitează elevilor formarea de competențe cheie 
necesare progresului școlar: limbi moderne, TIC, 

cultură civică, consiliere și orientare școlară 
 



 

 
 

 

Grupul țintă  

 4102 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din 

județele Dâmbovița și Suceava 

 231 profesori 

 42 consilieri școlari 
 



În primul an al proiectului  s-au desfășurat activități privind: 

 
 diagnosticarea factorilor care influențează formarea efectivă a 

competențelor cheie necesare pentru susținerea evaluării naționale 
la elevii din învățământul gimnazial 

 elaborarea materialelor suport și a resurselor de învățare aferente 
programului de pregătire suplimentară a elevilor (Kit-ul elevului și 
Kit-ul expertului) 

 elaborarea și acreditarea suporturilor de curs adresate cadrelor 
didactice și consilierilor școlari selectați în pilotarea și implementarea 
programului 

 formarea cadrelor didactice și  a consilierilor școlari 

 
 

 



 

În primul an al proiectului  s-au desfășurat activități privind: 

 
 selectarea celor 40 școli din județele partenere, Dâmbovița și Suceava 

 pilotarea programului în 10 școli, câte 5 din fiecare județ 

 derularea activității de implementare a programului de pregătire 
suplimentară a elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a, în varianta 
optimizată după pilotare 

 organizarea și desfășurarea unor concursuri cu premii și excursii pentru 
elevii din școlile în care s-a pilotat programul 

 organizarea și desfășurarea unor seminarii de transfer de expertiză și 
schimb de bune practici, la care au participat cadrele didactice experți în 
proiect 

 
 

 



Evaluarea performanțelor în implementarea 
programului  de pregătire suplimentară 

 

Analiza rezultatelor arată că elevii au progresat semnificativ 
în ceea ce privește comunicarea în limba română și 

competențele matematice 

 

 Unele școli au ales ca opțional TIC, ceea ce a condus la 
progrese privind competența digitală a elevilor 

 

Alți elevi au ales ca opțional Sensibilizare și exprimare 
culturală, Better skills for better communication in 

english  sau Meilleures habiletés pour mieux 
communiquer en français 

 



Evaluarea performanțelor în implementarea 
programului  de pregătire suplimentară (2) 

Relevantă pentru proiect este competența–cheie “a învăța să 
înveți”, incluzând prezentarea și organizarea materiei, 

precum și gestionarea timpului 

 

 Progresele obținute în această privință s-au reflectat în mod 
direct asupra creșterii motivației elevilor, a încrederii în sine 
și, în final, a rezultatelor școlare obținute la diverse materii 

 

În școlile implicate în proiect, numărul elevilor care au obținut 
medii mai mari de 5,00 a crescut cu aproape 10 procente (de 

la 55,90% la 65,60%) 

 

 



Evaluarea performanțelor în implementarea 
programului  de pregătire suplimentară (3) 

Feedback-ul obținut 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 profesorilor în 
procesul didactic, adaptarea la diferitele stiluri de 

învățare printr-un mod interactiv de predare 
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Vă mulţumim pentru atenţie! 
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„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României” 
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