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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE 
Nr.11/27.09.2017 

AVIZUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AVIZUL FACILITATORULUI 

Județ/Municipiu: 

_____________________________________ 
Nume, prenume facilitator: Neagu Mihaela 

Discutat și avizat în ședința Consiliului de 

Administrație din data de: _______________ 

Semnătură: 

_____________________________________ 

Nume, prenume reprezentant legal ISJ/ISMB: 

_____________________________________ 

Data: 

_____________________________________ 

Semnătura și ștampila: 

_____________________________________ 
 

FORMULAR DE APLICAȚIE 

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE APLICANT 

A1. DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Denumire unitate de învățământ 
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 
”Vasile Adamachi” 

Cod SIIIR 2261104639 

Adresă 
Aleea  Mihail Sadoveanu nr.41, cod poștal: 
700490 

Localitate Iași 

Județ Iași 

Telefon fix/Fax 0332402577  0332402577 

Mobil 0730588536 

E-mail gsvadamachi@yahoo.com 

Pagină web www.colegiuladamachi.ro 

A2. REPREZENTANTUL LEGAL/DIRECTORUL LICEULUI 

Numele și prenumele Zelinschi  Beatrice Carmen 

Funcția Director 

Telefon fix/Fax 0332402577  

Mobil 0744621152 

E-mail beatrice_zelinschi@yahoo.com 

A3. PERSOANA DE CONTACT/COORDONATORUL DE GRANT 

Numele și prenumele Zelinschi Beatrice Carmen  

Funcția (în liceu) Director 

Telefon fix/Fax 0332402577 0332402577 

Mobil 0744621152 

E-mail beatrice_zelinschi@yahoo.com 
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B. DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

B1. Mediul în care funcționează unitatea de 
învățământ 

URBAN 

B2. Filiera/profilul/specializarea claselor din 
unitatea de învățământ 

a)Învățământ liceal: 
1.Tehnologică/Resurse naturale și protecția 
mediului/Tehnician în agricultură ecologică/ 
Tehnician horticultor/Tehnician analize 
produse alimentare/Tehnician ecolog și 
protecția calității mediului 
2.Tehnologică/Servicii/Turism și 
alimentație/ Organizator banqueting 
3.Tehnologică/Servicii/Economic/Tehnician 
în activități economice 
b) Învățământ profesional 
1.Tehnologică/Agricultură/Horticultor/ 
Lucrător în agroturism. 
2.Tehnologică/Industrie alimentară/Brutar-
patiser, preparator produse făinoase. 
3.Tehnologică/ Mecanică/Mecanic auto. 
4.Tehnologică/Alimentație publică/Bucătar 
c) Învățământ postliceal 
1. Tehnologică/ Industrie alimentară/ 
Tehnician controlul produselor 
agroalimentare 

B3. Forma de organizare Număr clase: Număr elevi: 

Învățământ cu frecvență – zi 26 634 

Învățământ cu frecvență – seral - - 

Învățământ cu frecvență redusă - - 

B4. Numărul total al cadrelor didactice în anul 
școlar 2016-2017 

Total: 43 Femei: 31 Bărbați: 21 

B5. Numărul elevilor înmatriculați în 
învățământul liceal în anul 2016-2017, din care 

Total: 467 Fete: 287 Băieți: 180 

Clasa a IX-a 142 89 53 

Clasa a X-a 114 67 47 

Clasa a XI-a 128 76 52 

Clasa a XII-a 83 55 28 

Clasa a XIII-a - - - 

Clasa a XIV-a    

B6. Numărul elevilor înmatriculați în 
învățământul liceal, în anul 2016-2017, 
aparținând grupurilor dezavantajate, precum: 

Total: 464 Fete: 287 Băieți: 167 

Elevi de etnie Romă 
Nu avem elevi 
declarați 

  

Elevi aparținând altor minorități Nu este cazul   

Elevi cu cerințe educaționale speciale Nu este cazul   

Elevi din familii cu venituri mici  Total: 95 Fete: 73 Băieți: 22 

Elevi având unul sau ambii părinți care lucrează 
în străinătate 

50 29 21 
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Elevi care trăiesc în zone rurale sau alte zone în 
care nu există școli în proximitate 

368 244 124 

B7. Numărul elevilor înscriși în clase terminale 
de liceu în anul școlar 2015-2016 

Total: 64 Fete: 37 Băieți: 27 

B8. Rata medie de absolvire la finalul anului 
școlar 2015-2016 

93,75% 

B9. Numărul absolvenților din seria curentă 
2016 care au participat la examenul de 
bacalaureat 2016 

48 

B10. Rata medie de promovare a examenului de 
bacalaureat 2016 

31.70% 

C. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

C1. Titlul Proiectului (și după caz, acronimul) 
”Rezultate bune, absenteism scăzut” -
REBAS 

C2. Categorie grant Mic ☒ Mediu ☐ Mare ☐ 

C3. Valoarea totală a finanțării solicitate (LEI) 315.035 lei 

C4. Grupul țintă 

Numărul estimat al elevilor participanți în 
proiect, defalcat pe ani 

Anul 1: 100 

Anul 2: 100 

Anul 3: 100 

Anul 4: 100 

Numărul estimat al elevilor participanți în 
proiect, aparținând grupurilor dezavantajate, 
defalcat pe ani 

Anul 1: 100 

Anul 2: 100 

Anul 3: 100 

Anul 4: 100 

D. DESCRIEREA PROBLEMEI (max. 2 pag.) 

D1. Realizați o analiză-diagnoză prin care să identificați problemele cu care se confruntă 
elevii liceului, precum și care sunt cauzele care determină: (i) rată a abandonului crescută; (ii) 
rată de absolvire scăzută; (iii) rată de participare scăzută la examenul de bacalaureat; (iv) 
rată de promovare a examenului de bacalaureat scăzută, în raport cu țintele propuse prin 
proiect 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi este o instituţie de 
învăţământ care oferă tinerilor o pregătire preponderent în domeniul agricol și al industriei 
alimentare, asigurând o  educaţie care să corespundă cerințelor comunității locale şi nevoilor 
educabililor. Evoluţia şcolii noastre a fost generată de faptul că în judeţul Iaşi, din  Zona 
Moldovei, domeniul agricol dar și cel al industriei alimentare sunt prioritare pentru piaţa forţei 
de muncă. Unitatea noastră funcţionează neîntrerupt ca şcoală agricolă încă din anul 1921. În 
anul școlar 2016-2017 pregătirea celor 634 elevi înscriși se realizează la toate formele de 
învățământ astfel: 464 elevi la liceu -73,66 %, 149 elevi la învățământul profesional -23,50 %, 
18 elevi la școala postliceală -2,84 %. De asemenea, școala a organizat de-a lungul timpului 
cursuri pentru adulți la calificarea peisagist – floricultor. Școala dispune de cămin (cu 280 
locuri) și cantină (cu capacitate de 120 locuri/schimb), prin care se asigură masă și cazare 
contra cost. Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv format  din 43 cadre 
didactice ( profesori, maiştri, consilier psihopedagog), cu o medie de vârstă de 44,62 ani, din 
care un procent de 58,14% au doctorat și gradul didactic I. Deși școala are consilier 
psihopedagog, acesta nu este angajat cu normă întreagă în instituția noastră și nu reusește să 
asigure consilierea, îndrumarea și orientarea vocațională și profesională sau realizarea de 
activități de dezvoltare personală cu  toți elevii școlii. 
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Personalul nedidactic este sub normativ și asigură desfășurarea în bune condiții a 
activității în cele  6 corpuri principale de clădire și pe cele 9,59 ha teren de care dispune 
instituția, marea majoritate a acestuia este navetist, cu proveniență mediul rural limitrof 
municipiului Iași. 

Cauzele principale, identificate în urma analizelor derulate, care determină 
performanțele scăzute ale elevilor noștri, numărul mare de absențe și tendința de abandon 
școlar, aspecte care ne fac eligibili pentru a aplica în cadrul acestui proiect sunt: 

 Un procent ridicat dintre elevi provin din familii cu venituri modeste, monoparentale sau cu 
părinți plecați la muncă în străinătate (10,77% din totalul lor) și/sau cu domiciliul stabil în 
mediul rural, aproximativ 78,80%. Această situație se reflectă și în numărul mare de elevi 
beneficiari ai diverselor forme de susținere : bursa ”Bani de liceu” – 89 elevi, bursă socială – 
15 elevi. Din statisticile realizate la nivelul școlii rezultă că nivelul de educație al părinților 
este mediu, mediile de admitere au scăzut anual ( peste 6% dintre mediile de admitere sunt 
sub 5) ceea ce arată că interesul față de studiu și învățare este foarte scăzut. 

 Statisticile realizate de către diriginți arată că un procent de 2,5%  dintre elevii cu vârsta de 
peste 16 ani muncesc part - time sau full – time  pentru a se susține în timpul anului școlar și 
nu doar în perioada vacanțelor, acest lucru influențând frecvența zilnică dar și situația 
școlară. Astfel s-a constatat o creștere cu 3% a absenteismului școlar în ultimii 2 ani față de 
perioada 2008-2013, în special la elevii din ciclul superior al liceului și o tendință ridicată de 
abandon la elevii din ciclul inferior al liceului, peste 2,5%, majoritatea acestora având 
domiciliul în mediul rural.  

 Un alt factor important care influențează negativ rata de participare dar și de promovare a 
bacalaureatului este nivelul inițial scăzut de pregătire cu care întră în ciclul liceal elevii noștri, 
absolvenți de gimnaziu. Astfel, la prima repartizare computerizată în 2015-2016 : 
- 8,09% au avut medii de intrare cuprinse între 7 și 8,99, dintre aceștia doar 2 elevi având 
media peste 8;  86,03% au avut medii cuprinse  între 5 – 6,99;  5,88% au avut medii sub 5 și 
nu au fost elevi cu medii de admitere peste 9.  
În ce privește rezultatele obținute la Evaluarea Națională de către elevii repartizați la 
unitatea noastră școlară am constatat că un procent de 77,94% au promovat examenul cu 
medii între 5 și 7;  19.85% au obținut medii sub 5, doar 3 elevi au avut medii peste 7 (2,21%) , 
niciun elev nu a promovat examenul cu medie peste 8. 
În aceste condiții  promovabilitatea la examenul de bacalaureat a scăzut constant, chiar dacă  
profesorii școlii fac eforturi  pentru susținerea de  ore de pregătire suplimentară, gratuite, cu 
elevii claselor terminale.  

 Elevii noștri provenind marea lor majoritate din medii sociale defavorizate nu-și pot susține 
financiar ore de pregătire individuală la disciplinele de bacalaureat. 

 Tendința crescută de abandon a elevilor din ciclul inferior al liceului  dar și a absenteismului  
pentru elevii ciclului inferior și superior  se datorează neimplicării părinților elevilor suficient 
în educația copiilor lor.  Părinții trebuie să fie parteneri egali împreună cu școala în educația 
copilului, observându-se   că, elevii cu părinți implicați absentează mai rar, se comportă mai 
bine, au performanţe şcolare mai bune, acced la nivele mai înalte de educaţie. Neimplicarea 
în viața școlii este determinată de existența unor familii destrămate, monoparentale, care au 
plecat la muncă în străinătate. 

 Deși școala susține și promovează un proces instructiv educativ bazat pe metode active care 
presupun și accesul la informații prin utilizarea tehnologiilor IT de către profesori, în anumite 
situații acest lucru este greu realizabil datorită numărului mic de calculatoare de care 
dispune instituția (un laborator cu 25 de calculatoare) și care sunt utilizate în marea 
majoritate a timpului doar de profesorii de informatică. 
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D2. Prezentați posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor descrise la punctul D1 și 
identificați beneficiile și riscurile soluțiilor propuse în rezolvarea acestor probleme prin 
intermediul grantului 

Pornind de la principiile și misiunea instituției, care conduc întreaga activitate a școlii: 
 Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie de calitate, complexă și 

europeană (formală, nonformală, life long learning);  
 Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextual descentralizării sistemului 

educaţional;  
 Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale și a incluziunii;  
 Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate, 

Soluțiile viabile  identificate, atât prin analize proprii dar şi de elevi şi membrii comunităţii la 
întâlnirea organizată în şcoală, în vederea rezolvării problemelor școlii care să le permită 
tinerilor sa devina cetățeni activi, responsabili, independenți și să își găsească un loc de muncă 
motivant sau să își continue studiile în învățământul superior  vor viza: 

 completarea cunoștințelor dobândite în timpul procesului instructiv-educativ  prin 
efectuarea unui număr mai mare de ore de pregătire suplimentară la disciplinele la care 
elevii vor susține examen de bacalaureat, obiecte la care înregistrează lacune; 

 organizarea de activități extracurriculare sustenabile și atractive, complementare 
activităților formale de predare-învățare-evaluare pe bază de parteneriate ferme cu 
alte instituții, excursii, activități tip ”școală după școală”; 

 modernizarea bazei didactice prin achiziționarea unor echipamente IT; 
 motivarea pozitivă a participării pentru creșterea sentimentului de apartenență la o 

școală atractivă și prietenoasă; 
 creșterea responsabilizării cadrelor didactice, monitorizarea stării sistemului pentru 

prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce 
privește factorii de abandon școlar; 

 consilierea elevilor cu absenteism ridicat sau cu risc de abandon precum și a celor cu 
rezultate slabe de către profesori dirigini și pshihologul școlar; 

 întălniri cu foști elevi ai școlii care pot fi atrași să își prezinte istoriile de viață în "mini-
conferințe", în care dialoghează cu actualii elevi; 

 implicarea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil prin acțiuni de voluntariat în 
care elevii de liceu, proveniți din rândul celor  cu risc ridicat de abandon să participe în 
programe de suport pentru bătrani, copii și familii aflate în nevoie. 

 

E. PARTICIPAREA COMUNITĂȚII (max. 1 pag.) 

Descrieți modul de implicare a comunității în următoarele 2 momente cheie:  
E1.  Etapa de identificare și prioritizare a problemelor/ nevoilor 
E2.  Etapa de elaborare și depunere a propunerii de proiect. 
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E1. În etapa de identificare și prioritizare a problemelor/ nevoilor implicarea comunității s-a 
realizat astfel:  
-Reprezentanții elevilor, ai părinților, reprezentanții autorității publice  locale prin membrii 
Consiliului de Administrație, reprezentantul DGASP, reprezentantul Fundației Comunitare Iași, 
al USAM și CJRAE împreună cu reprezentanții cadrelor didactice din școală și echipa de proiect  
au participat la o ședința de lucru pe 24.11.2016, derulată în instituția noastră, ședință în care 
a fost realizată de către echipa managerială o prezentare succintă a indicatorilor relevanți 
pentru participarea la proiectul ROSE (absenteism, promovabilitate la bacalaureat, 
promovabilitate la sfârșit de an școlar, inserția pe piața muncii sau continuarea studiilor) 
urmată de dezbateri între participanți.  
-În urma discuțiilor realizate s-a evidențiat clar existența  a cel putin 4 nevoi /probleme 
esențiale ale școlii și elevilor noștri: 

1. Creșterea nivelului de pregătire al elevilor pentru obținerea unor rezultate mai bune la 
examenul de bacalaureat prin activități sistematice suplimentare realizate la școală de către 
profesori - propunerea d-nei Cadar Daniela (părinte, membru CA) și a d-nei Grădinaru Doina 
(profesor), eleva Ceban Mihaela – clasa a X-a B. 

2. Consilierea elevilor pentru alegerea viitoarei cariere și susținerea unui parteneriat școală-
famile adecvat nevoilor educabililor – prof. Crețu Cătălin (reprezentant C.J.R.A.E.) și prof. 
Filoti Carmen, Huțuleac Mihai (reprezentant C.L.), prof. Carp Maria. 

3. Organizarea unor activități extracurriculare diverse și atractive pentru a crește frecvența 
elevilor, încrederea în școală și apartenența la aceasta-propunerea d-nei Bugeac Cristina 
(părinte), d-nei Cadar Daniela (membru CA). 

4. Dotarea mai bună  a școlii din perspectiva echipamentelor IT într-o societate informatizată.  
5. Creșterea motivației elevilor prin oferirea unui supliment alimentar în cadrul activităților 

remediale – propunerea d-nei Cadar Daniela( părinte, membru CA), prof. Grădinaru Doina. 
Au existat propuneri atât din partea elevilor dar și a profesorilor de a susține financiar 
transportul elevilor ( pentru participarea la orele de consiliere ) la școală și pentru activitățile din 
afara programului școlar dar nu sunt eligibile pentru a fi incluse în proiect. 
E2.  În etapa de elaborare și depunere a propunerii de proiect 
          Pe măsura ce s-au conturat nevoile de bază la care proiectul prin realizarea diverselor 
activități trebuie să răspundă, echipa de proiect a început practic să scrie propunerea de 
proiect pe baza concluziilor obținute în cadrul primei ședințe cu reprezentanții comunității.  
         Reprezentantul elevilor și al părinților, membrii Consiliului de Administrație precum și 
toate cadrele didactice din școală au fost informate pe parcursul perioadei de elaborare a 
aplicației de proiect despre stadiul scrierii acestuia, despre obiectivele specifice, principalii 
indicatori de impact ce vor fi atinși, rezultatele așteptate și ceea ce este foarte important 
modul cum va fi realizată evaluarea și sustenabilitatea proiectului și s-a prezentat draft-ul 
proiectului în întâlnirea cu reprezentanții comunității locale din 19.12.2016, C.P. și C.A. din 
aceeași dată. 
          Activitățile din proiect  propuse vizează activități remediale de pregătire la disciplinele de 
bacalaureat și activități complementare de consiliere și extracurriculare și sunt susținute de 
ideile participanților, ele implică participarea elevilor, cadrelor didactice, psihologului școlar, 
părinților, ONG-urilor sau/și  altor instituțiide cultură și educație în derularea lor. 
          Reprezentanții autorității locale, prin membrii lor în Consiliul de Administrație, au 
susținut toate propunerile, activitățile și modul de defalcare a bugetului pe baza regulilor 
financiare,  validând și aprobând propunerea de proiect. 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, anexați copii ale proceselor-verbale 
aferente întâlnirilor cu reprezentanții comunității  în cele 2 momente-cheie ale ciclului de 
proiect (Anexa 3). 
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F. DESCRIEREA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI (max. 10 pag.) 

F1. Descrieţi obiectivul general al proiectului. Precizaţi ţinta strategică a Planului de 
Dezvoltare Instituțională/Planului de Acțiune al Şcolii revizuit din care derivă obiectivul 
general al proiectului 

Obiectivul general: Îmbunătăţirea frecvenţei și rezultatelor şcolare prin valorificarea 
potenţialului elevilor cu respectarea  standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-
formale, în vederea creşterii numărului de elevi care participă şi  promovează examenul de 
bacalaureat. 
Ținta strategică din PAS revizuit: 
Creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului elevilor la acestea prin măsuri active de 
optimizare a procesului instructiv-educativ. 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, anexați în copie Planul de 
Dezvoltare Instituțională/Planul de Acțiune al Școlii revizuit, aprobat de Consiliul de 
Administrație al unității de învățământ. 

F2. Prezentaţi obiectivele specifice ale proiectului 

OS1. Dezvoltarea competențelor de întelegere a unui text și de comunicare în limbaj specific, a 
celor logico-matematice și de calcul pentru număr de 70 de elevi ai școlii, prin activități 
remediale diferențiate desfășurate în școală de către 6 profesori  în scopul creșterii motivației 
pentru învățare și atingerii standardelor de calitate educațională necesare promovării 
examenului de bacalaureat, activități desfașurate pe o perioadă de 4 ani.(activitatea 1) 
OS2. Dezvoltarea  capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei 
de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de 
consiliere de grup, pentru 80 elevi din clasele XI-XII, (24 de ore anual), în scopul conştientizării 
calităţilor personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea 
corectă în carieră. (activitatea 2) 
OS3. Dezvoltarea competențelor transversale la un număr de 160  de elevi de clasa a XII a  prin 
participarea la o excursie tematică, în mediu nonformal, în vederea creșterii nivelului de 
cultură generală, a creativității în elaborarea portofoliilor și  îmbunătațirea rezultatelor școlare  
la disciplinele de bacalaurea cu 20 %.(activitatea 3) 

F3. Descrieţi beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 

Beneficiarii direcți care vor fi selectați respectându-se egalitatea de şansă, în toţi cei 4 ani de 
proiect, vor fi:  
- 210 elevi din clasele IX-XII cu vârste între 15-20 ani, cu rezultate slabe la evaluarea națională 
și mediocre la disciplinele de bacalaureat, parte dintre ei cu părinți plecați în străinătate, care 
au o situație materială precară sau familii dezorganizate și monoparentale, care nu au găsit 
motivația potrivită pentru a învăța și sunt în pericol de absenteism crescut, eșec și abandon 
școlar, cu probleme de comunicare în grup, de integrare în viața de cămin,  și care nu au 
posibilități să viziteze obiective educaționale și culturale. Aceşti elevi vor participa la una sau 
mai multe dintre cele 3 activităţi, funcţie de nevoile acestora. 
Elevii selectați vor participa la activități astfel:  

 70 elevi din clasele IX-XII  la activitățile remediale,  40 de elevi din care 10 elevi de clasa 
a IX a cu note între 3,50 și 4,50 la evaluarea națională și 30 de elevi din clasele a X- XII 
câte 10 elevi pe clasă, cu medii între 4 și 6 -  la una dintre disciplinele de bacalaureat (în 
fiecare an vor intra în proiect câte 10 elevi din clasa a IX-a) 

 80 elevi căminiști din clasele XI-XII la activitățile de consilier, câte 20 elevi în fiecare an 
de proiect,   

 160 elevi din clasa a XII-a la excursia tematică, câte 40 elevi în fiecare an de proiect. 
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Beneficiarii indirecți:   
- 12 profesori (6 profesori - proiectează şi desfăşoară nemijlocit activitățile remediale ale 
proiectului, 2 profesori-implicați direct în activitățile de consiliere, 4- organizează excursia). 
- 1 psihopedagog, angajat CJRAE – activități de consiliere,  toți profesorii școlii,. 
- echipa de proiect. 
- colegii elevilor din grupul țintă,  
- părinții elevilor implicați și ai colegilor lor, potenţiali angajatori locali 
F4. Detaliaţi activităţile principale propuse în proiect, urmând recomandările de mai jos (max. 6 
pag.) 

a) Descrieți ce își propune să realizeze fiecare activitate. 
b) Descrieți modul în care fiecare activitate este corelată cu obiectivele stabilite. 
c) Descrieți cum va fi implementată fiecare activitate, care sunt resursele umane și 

materiale/ logistice implicate, care sunt rolurile, atribuțiile și responsabilitățile tuturor 
celor implicați. 

d) Descrieți modul în care activitățile se corelează între ele. 
e) Precizați durata și locul de desfășurare al fiecărei activități. 
f) Detaliați care vor fi beneficiarii activității/grupul țintă și cum vor fi aceștia implicați în 

activitățile propuse. 

I. ” Vreau să fiu bine pregătit !” (Activitate din categoria I) 
a. Identificarea nevoilor elevilor cu absenteism ridicat și rezultate slabe la învățătură a condus la 
necesitatea unei alternative educaţionale  de tip remedial, care să faciliteze abordarea trans și 
crosscurriculară, implementată pentru:  
-completarea lacunelor disciplinare identificate în evaluările inițiale și pe parcurs 
-dezvoltarea competențelor de bază la disciplinele fundamentale și a celor transversale 
-creșterea motivației pentru învățare și conștientizarea importanței susținerii și promovării 
examenului de bacalaureat 
-integrarea unor tehnici de învățare eficientă -  a învăța să înveți, realizarea legăturii dintre 
cunoștințele teoretice și  practice, metode prin care elevii devin profesori pe parcursul unei ore, 
metode ale gândirii critice, joc de rol, lucru pe grupe, diferențiat, utilizând filme didactice, 
prezentări PPT,  Smart board-ul, experimente virtuale on-line. 
În aceste activităţi vor fi implicaţi elevii din clasele IX-XII, care provin din familii cu nivel socio-
economic scăzut şi au nevoile educaţionale identificate prin analiză şi chestionare aplicate. 
b. Dezvoltarea competențelor de întelegere a unui text și de comunicare în limbaj specific, a celor 
logico-matematice și de calcul pentru număr de 70 de elevi ai școlii, prin activități remediale 
diferențiate desfășurate în școală de către 6 profesori  în scopul creșterii motivației pentru învățare 
și atingerii standardelor de calitate educațională necesare promovării examenului de bacalaureat, 
activități desfașurate pe o perioadă de 4 ani. 
c. Activitățile remediale se vor realiza săptămânal, pe o periadă de 9 luni/an ( octombrie, 
noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) cu  40 de elevi  din clasele IX- 
XII organizați în 2 grupe  de nivel (o grupă de 20 elevi formată din 10 elevi din clasa a IXa și 10 elevi 
din clasa a X a, și a doua grupă formată din 20 elevi cu 10 elevi din clasa a XI a și   10  elevi din clasa 
a XIIa), în sesiuni  bilunare, a câte 2 ore/sesiune, după orele de program. În fiecare an grupul țintă 
va fi completat cu 10 elevi de clasa a IX a, elevii vor continua activitățile până la finalizarea studiilor. 
Programele remediale vor fi  diferite ca nivel pe cele 2 grupe. Subactivitățile remediale sunt: 
”Incursiune în universul limbii române”- câte 2 ore de activitate remedială la limba romănă pentru 
cele 2 grupe de elevi care vor fi stimulați să parcurgă lecturile literare recomandate îmbogățindu-și 
vocabularul și formându-și competențe de comunicare accesibile / competențe de  înțelegere a 
textului, de exprimare și comunicare corectă, activități de învățare prin descoperire, desfășurate în 
fiecare luni a săptămânii, în total, 4 ore/lună. 
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“Matematica mai aproape de noi”- câte 2 ore de activitate remedială la matematică în care să se 
folosească exemple de calcul caracateristice fiecărei specializări  cu raportare la viața reală, în 
scopul  dezvoltării competențelor de calcul, desfășurate cu ambele grupe în fiecare marți a 
săptămânii, în total, 4 ore/lună. 
”Biologia plantarum” – câte 2 ore de activitate remedială la biologie, care să determine 
dezvoltarea competențelor de înțelegere a textului, de exprimare și comunicare corectă prin limbaj 
adecvat disciplinei, de învățare prin descoperire, experiment real și virtual și problematizare- 
desfășurate în fiecare miercuri a săptămânii cu grupa de elevi din clasele XI-XII, în total, 4 ore/lună. 
”Călător în țara mea”- câte 2 ore de activitate remedială la geografie pentru dezvoltarea 
competențelor  de înțelegere a textului, de exprimare și comunicare corectă adecvată disciplinei, 
intepretarea hărților, graficelor, activitate  desfășurată în fiecare joi a săptămânii cu grupa de elevi 
din clasele XI-XII, în total, 4 ore/lună. 
Graficul  lunar activităților este dat în tabelul de mai jos: 

Luni/ o dată la 2 
săptămâni 

Marţi/ o dată la 2 săptămâni  Miercuri/ o dată la 
2 săptămâni 

Joi/ o dată la 
2 săptămâni 

Română (2 grupe cl. 
IX-X si cl. XI-XII 
separat) -14-16 

Matematică 
(2 grupe cl. IX-X si cl. XI-XII 
separat) -14-16 

Biologie (o grupă cl. 
XI-XII) -14-16 

Geografie (o grupă 
cl. XI-XII) - 14-16 

Resurse umane: 
-6 profesori, angajați ai școlii - 2 profesori limba romănă, 2 profesori matematică, 1 profesor 
biologie, 1 profesor geografie care vor face fiecare dintre ei activități remediale cu elevii din grupul 
țintă 
- 40 de elevi din care 10 elevi de clasa a IX a cu note între 3,50 și 4,50 la evaluarea națională și 30 
de elevi din clasele a X- XII câte 10 elevi pe clasă, cu medii între 4 și 6 -  la una dintre disciplinele de 
bacalaureat  
Resurse materiale:  
De achiziționat pentru 4 ani de proiect pentru activitatea 1: 

An 
proiect 

Materiale achiziționate 

I mobilier individual pentru 1 sală de clasă - 30 bănci, 30 scaune, 1 catedră,  1 tablă verde 
cu dimensiunile 1,20x4m, un videoproiector, 1 smart TV, 1  flipchart, o multifuncțională 
cu toner , 1 laptop pentru profesorii care desfășoară activitățile remediale la fiecare 
disciplină, 150 coli pt flipchart, 87  topuri hartie de xerox, 26 markere,  cheltuieli cu masa 
pentru grupa I (20 elevi clasele XI-XII x 8 întâlniri/ lună x 8,5 luni)  și grupa II ( 20 elevi 
clasele IX-X  x 4  întâlniri/lună x 8,5 luni), respectiv 240 mese/lună decontate prin 
proiect, de la cantina școlii. 

II mobilier individual pentru 1 sală de clasă - 30 bănci, 30 scaune, 1 catedră,  1 tablă verde 
cu dimensiunile 1,20x4m, un videoproiector, 1 smart TV, 1  flipchart, 2 laptopuri pentru 
profesorii care desfășoară activitățile remediale la fiecare disciplină, 100 coli pt flipchart, 
75  topuri hartie de xerox , 25 markere,  cheltuieli cu masa pentru grupa I (20 elevi 
clasele XI-XII x 8 întâlniri/ lună x 9 luni)  și grupa II ( 20 elevi clasele IX-X  x 4  întâlniri/lună 
x 9 luni), respectiv 240 mese/lună decontate prin proiect, de la cantina școlii. 

III 2 laptopuri, 150 coli pt flipchart, 75  topuri hartie de xerox , 25 markere, cheltuieli cu 
masa pentru grupa I (20 elevi clasele XI-XII x 8 întâlniri/ lună x 9 luni)  și grupa II ( 20 elevi 
clasele IX-X  x 4  întâlniri/lună x 9 luni), respectiv 240 mese/lună decontate prin proiect, 
de la cantina școlii 

IV 100 coli pt flipchart,75  topuri hartie de xerox, 25 markere, cheltuieli cu masa pentru 
grupa I (20 elevi clasele XI-XII x 8 întâlniri/ lună x 9 luni)  și grupa II ( 20 elevi clasele IX-X  
x 4  întâlniri/lună x 9 luni), respectiv 240 mese/lună decontate prin proiect, de la cantina 
școlii. 

Atribuții/roluri/sarcini: 
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Profesorii: elaborează materiale pentru fiecare activitate, realizează activități în care folosesc 
metode  centrate pe elev, aşa încât elevii să lucreze individual, să fie îndrumaţi şi sprijiniţi efectiv, 
în fiecare activitate se folosesc tehnologii asistate de calculator, joc de rol, lucru diferențiat, verifică 
săptămânal  activitatea individuală şi temele elevilor, administrează periodic teste de progres, 
monitorizează frecvența și progresul școlar trimestrial, realizează statistici privind greşelile tipice 
identificate, frecvența și numărul de teste rezolvate inclusiv variante de bacalaureat, păstrează 
permanent legătura cu părinţii elevilor privind frecvenţa şi progresul înregistrat de fiecare elev 
implicat în activităţile remediale, informează managerul de proiect despre eventualele sincope 
care apar. 
Elevii: participă la activități (prezența este obligatorie și va fi monitorizată permanent), realizează 
sarcinile de lucru şi temele individual şi  în echipă, care le revin conform precizărilor profesorilor, 
participă la testele de progres şi popularizează în rândul colegilor activitățile pe care le-au 
desfășurat, informează părinții privind activitățile la care participă și rezultatele obținute la teste. 
d. Activitatea de pregătire remedială este corelată cu cea de consiliere a elevilor și cu cea 
extracurriculară prin folosirea tehnicilor și metodelor eficiente  de  învăţare, cu scopul creşterii 
motivaţiei pentru învăţare, a încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii  faţă de 
şcoală şi societate. 
e. Activitatea  de pregătire remedială  pentru examenul de bacalaureat se va desfăşura în fiecare 
an de implementare a proiectului,  pe parcursul a 9 luni/an, 36 de săptămâni cu câte 1 şedinţă de 2 
ore/bilunar/disciplină (la română și matematică cu 2 grupe distincte, şi câte 1 şedinţă de 2 
ore/lunar la biologie și geografie cu câte o grupă).   
Cei 70 de elevi din grupul ţintă vor participa la aceste activităţi pe baza unui orar stabilit la începtul 
fiecărui an școlar, pentru fiecare disciplină, în sălile de clasă dotate corespunzător, din școală. 
f.- 40 de elevi/an din clasele IX -XII :  10 elevi din clasa a IX a  care au obținut la evaluarea națională 
note  între 3,50 și 4,50 , 10 elevi din clasa a X a, 10 elevi din clasa a XI a, 10  elevi din clasa a XII a 
care au medii între 4 și 6 la una dintre disciplinele de bacalaureat; o grupă are 20 elevi din clasele 
IX-X respectiv cealaltă are 20 elevi din clasele XI-XII. Elevii din cele 2 grupe  sunt dintre cei cu 
rezultate slabe la învățătură și absenteism ridicat, din familii monoparentale sau dezorganizate,  cu 
părinți plecați la muncă în străinătate. Ei vor participa la 2 ore de activitate  remedială/ bilunar,  se 
vor pregăti pentru susținerea de teste, vor colabora cu alți colegi în realizarea sarcinilor și vor 
populariza în clasele din care provin și părinților activitățile desfășurate  
- 6 profesori -2 profesori limba romănă, 2 profesori matematică,  1 profesor biologie, 1 profesor 
geografie 
Profesorii vor desfășura sesiunile de pregătire remedială cu elevii din grupul țintă folosind 
materiale didactice adecvate și metode de lucru diferite de cele utilizate în mod frecvent la clasă     
(lucrul în echipă, joc de rol, instruire diferențiată, experiment real și virtual, lucrul cu mijloace IT, 
filme didactice, prezentări PPT, etc). 

II.”Cine sunt astăzi, ce vreau să fac în viitor ?” (Activitate din categoria I) 
a. Activitatea de consiliere și dezvoltare personală ”Cine sunt astăzi, ce vreau să fac înviitor?” își 
propune dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei 
de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală, cu scopul 
de a conștientiza importanța prezenței la ore și a învățării și de a îmbunătăți frecvența și 
rezultatele la bacalaureat. 
Pentru elevii din grupul țintă au fost proiectate activități nonformale care să-i determine să 
depășească problemele de comportament pe care le au în prezent și care vizează stimularea 
comunicării și colaborării între membrii grupului, optimizarea comportamentului elevilor, 
stimularea capacității de a-și exprima și susține o părere proprie, folosind metodele specific 
activităților nonformale, ca o completare la activitățile realizate în timpul programului școlar. 
Alegerea activităților se realizează ținându-se cont de nevoile identificate la elevi dar și de 
resursele materiale, logistice, informaționale disponibile din școală. 
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Aceste sub-activități se vor organiza în fiecare an, pentru o grupă de 20 de elevi din clasele XI-XII 
(căte 10 elevi din fiecare clasă, alții în fiecare an) identificaţi pe baza unor chestionare aplicate de 
psihologul școlar elevilor căminiști cu probleme de comunicare, integrare în viața de cămin și cu 
nivel scăzut al stimei și încrederii de sine, relaționare defectuoasă cu profesorii și rezultate slabe la 
învățătură. 
b. Dezvoltarea  capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei de 
sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de consiliere 
de grup, pentru  80 elevi din clasele XI-XII, (24 de ore anual), în scopul conştientizării calităţilor 
personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă în carieră. 
c. Activitățile de consiliere se vor realiza cu câte un grup de 20 de elevi căminiști din clasele XI- XII , 
în sesiuni lunare( în perioada octombrie-mai a fiecărui an) cu durata de 3 ore fiecare, după orele de 
program, astfel: 
Sub-activitatea 1- Ce este școala pentru mine? – 6 ore – dezbateri, studii de caz, joc de rol prin 
care se va pune în evidență importanța educației pentru tineri care doresc să-și continue studiile 
dar și pentru cei care    vor să se angajeze după terminarea liceului. 
Sub-activitatea 2- Ce este comunicarea? – 6 ore – dezbateri, studii de caz, joc de rol prin care se va 
exemplifica cât de important este ce, cum și cui transmitem. 
Sub-activitatea 3 - Ce știm despre noi? – 6 ore – dezbateri, studii de caz, joc de rol, vizionare film 
prin care elevii se vor cunoaște, își vor descoperi calitățile și defectele și vor învăța să le folosească 
în propria dezvoltare. 
Sub-activitatea 4 - Avem un scop în viață? – 6 ore – dezbateri cu invitați (absolvenți ai școlii care   
s-au realizat în diferite domenii), invitați AJOFM Iași, studii de caz în care elevii vor descoperi 
importanța alegerii unei cariere potrivite propriilor calități dar și aspirații. 
Durata unui program de consiliere  este de 24 de ore si se desfașoară, în 8 sesiuni de formare,  pe 
durata unui an școlar. În fiecare an, la program vor participa , prin selecție, în raport cu criteriile 
proiectului și nevoile individuale ale elevilor, alți 20 elevi din clasele XI-XII. În total, în cei 4 ani de 
proiect,  80 de elevi vor participa la programul de consiliere: “Cine sunt astăzi? Ce vreau sa fac în 
viitor?”. 
Resurse umane: 1 psiholog – angajat CJRAE, 2 profesori care au competențe de consiliere, 20 elevi 
căminiști din clasele XI-XII care au dificultăți de relaționare cu colegii, profesorii, de integrare în 
viața de cămin.  
-8 întâlniri/an x 3 ore x o grupă elevi= 24 ore/an  
Resurse materiale  
- existente: Clubul școlii,  Smart TV, flipchart, laptop 
- de achiziționat pentru 4 ani de proiect: 

An proiect Materiale achiziționate prin proiect 

I 50 coli pt flipchart, 3 topuri hartie de xerox, 10 markere  

II 2 topuri hartie de xerox, 10 markere 

III 50 coli pt flipchart, 3 topuri hartie de xerox, 10  markere 

IV 2  topuri hartie de xerox, 10 markere 

Atribuții/roluri/sarcini: 
Psihologul și profesorii: elaborează materiale pentru fiecare activitate, realizează activități de 
consiliere, monitorizează frecvența și progresul realizat din perspectiva interrelaționării, 
moderează dezbaterile, oferă suport participanților, realizează statistici privind frecvența și 
numărul de intervenții la activități, informează managerul de proiect despre eventualele sincope 
care apar. 
Elevii: participă la activități (prezența este obligatorie și va fi monitorizată permanent), realizează 
sarcinile de lucru care le revin conform consilierii realizate, își expun punctele de vedere proprii, 
popularizează în rândul colegilor activitățile pe care le-au desfășurat, informează părinții privind 
activitățile la care participă.  
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d. Activitatea de consiliere a elevilor este corelată cu cea de pregătire remedială și cu cea 
extracurriculară prin folosirea tehnicilor și metodelor eficiente  de  învăţare, cu scopul creşterii 
motivaţiei pentru învăţare, a încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii  faţă de 
şcoală şi societate, creșterea nivelului de cultură generală. 
e. Locul: Clubul Școlii 
Întâlnirile vor avea loc în fiecare an din proiect în lunile octombrie-mai.  
Anul 1 – 24 ore, 8 activități x 3 trei lore/lună,  participă 20 elevi. 
Anul 2 – 24 ore, 8 activități x 3 trei lore/lună,  participă 20 elevi. 
Anul 3 - 24 ore, 8 activități x 3 trei lore/lună,  participă 20 elevi. 
Anul 4 –24 ore, 8 activități x 3 trei lore/lună,  participă 20 elevi. 
Total= 96 ore activități de consilere,  în 4 ani de proiect. 
f.- 20 de elevi căminiști din clasele XI-XII selectați anual:  10 elevi din clasa a XI a și 10 elevi din clasa 
a XII a care au probleme de comunicare, de integrare și cu nivel scăzut al stimei și încrederii de 
sine, cu probleme de relaționare și rezultate slabe la învățătură. 
Elevii vor participa la toate subactivitățile de consiliere, vor colabora cu alți colegi în realizarea 
sarcinilor, se vor implica proactiv în dezbateri, în studii de caz și joc de rol  și vor populariza în 
clasele din care provin și părinților activitățile desfășurate.  
- 1 psihopedagog, angajat CJRAE 
- 2 profesori cu abilități de consiliere individuală și colectivă care au participat la cursuri de 

formare pe consiliere 
Psihologul și profesorii vor desfășura activități de consiliere și dezvoltare personală care au drept 
scop cunoașterea propriei valori, a propriilor aspirații, creșterea stimei de sine și a încrederii în 
propriile puteri. Elevii vor trebui să conștientizeze care sunt calitățile pe care trebuie să și le pună în 
valoare, vor urma un training printr-un plan  individualizat de dezvoltare personală pentru a 
minimiza efectele punctelor slabe identificate și deficitul educațional pentru o orientare adecvată 
în carieră  și o inserție rapidă pe piața muncii. 
                      III. ”Itinerariul meu școlar și profesional” (Activitate din categoria II) 
a.  Activitatea ”Itinerariul meu școlar și profesional”  este o activitate de  educaţie nonformală care 
completează  activitatea  ”Cine sunt astăzi, ce vreau să fac în viitor?” prin implicarea elevilor într-o 
excursie tematică, în fiecare an de proiect, pentru un grup de 40 elevi din clasa a XII a provenind 
din mediu socio-economic defavorizat, au  nivel de cultură generală scăzut și rezultate slabe la 
învățătură. Excursia tematică urmărește să faciliteze corelarea noțiunilor teoretice cu învățarea în 
mediul nonformal la disciplinele de bacalaureat, compararea informațiilor inițiale deținute  de 
către elevi și cele obținute ulterior excursiei, îmbunătățirea frecvenței elevilor la școală și creșterea 
rezultatelor la învățătură a elevilor grupului țintă. 
b. Dezvoltarea competențelor transversale la un număr de 160  de elevi de clasa a XII a  prin 
participarea  la excursia tematică, în mediu nonformal,   în vederea creșterii nivelului de cultură 
generală, a creativității în elaborarea portofoliilor și îmbunătațirea rezultatelor școlare  la 
disciplinele de bacalaureat cu 20 %. 
c. Activitatea se  va desfășura astfel: 

- -O sesiune de pregătire cu durata de 2 ore, în care elevii, îndrumaţi de profesorii de limba română, 
geografie și biologie  vor identifica obiectivele turistice și culturale pe care le urmăresc în  excursie, 
pe baza unei activități de documentare și dezbatere cu referire la teme  din programele de 
bacalaureat.   
-O excursie tematică pe un traseu  de aproximativ 1000 km cu durata de trei zile în trimestrul I sau 
II de proiect, pentru primii doi ani de proiect, și respectiv pe un traseu modificat, cu durata de 2 zile 
pentru ultimii doi ani de proiect, organizată cu 40 de elevi din clasa a XII a la obiective turistice și 
culturale într-un cadru stimulativ nonformal, încurajând participarea elevilor la activități în afara 
școlii cu scopul dezvoltării competențelor transversale, prin abordări trans și crosscurriculare. 
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Obiectivele vizitate  sunt relevante pentru completarea cunoștințelor necesare unei bune pregătiri 
la disciplinele de bacalaureat: case memoriale ale scriitorilor studiați în programa de bacalaureat, 
muzeul Grigore Antipa pentru disciplinele biologie și geografie, muzeul Leonida pentru disciplina 
chimie. 

- -O sesiune de evaluare post-excursie, cu durata de  2 ore,  elevii  vor analiza sub îndrumarea 
profesorilor portofoliul individual pe care l-au realizat și în care vor consemna: descrierea  
excursiei din perspectivă personală şi impactul avut.  
Resurse umane:  
- anual, 40 de elevi din clasa a XII a participanți la excursia tematică; 10 elevi vor participa și la alte 
activități din cadrul proiectului - 4 profesori care predau discipline de bacalaureat, însoțitori în 
excursia tematică, dintre care 3 (de limba româna, geografie, biologie) vor realiza activități  de 
pregătire și evaluare a excursiei. 
Resurse materiale: 
-cheltuieli excursie tematică pe traseu de 1000 km și durata a 3 zile, pentru primii doi ani de 
proiect; se va achiziționa pe loturi: transport si cazare+masa  pentru 44 persoane/an (an I - 44 
persoanex530 lei/pers = 23320 lei, an II-44 persoanex580 lei/pers = 25520 lei). 
- cheltuieli excursie tematică pe traseu de 1000 km și durata a 2 zile, pentru ultimii doi ani de 
proiect, se va achiziționa pe loturi transport si cazare+masă pentru 44 persoane/an (an III-44 
pers.x340lei/pers = 14960 lei, an IV-44 pers.x390lei/pers = 17160). 
Roluri- atribuții: 
Elevii :-analizează și se documentează în orele de pregătire cu privire la traseul geografic, biografia 
scriitorilor ai căror case memoriale vor fi vizitate și experimentele ce se pot face la Muzeul Antipa. 
-observă și analizează exponatele din muzee și case memoriale, formulează întrebări când au 
neclarități, participă la experimentele organizate de muzee. 
- își realizează portofoliile în perioada post-excursie, în cadrul evaluării acesteia. 
- participă la diseminarea informațiilor obținute în școală și analizează în cadrul orelor de pregătire 
remedială pe discipline impactul excursie.i 
Profesorii – facilitează documentarea și pregătirea excursiei, organizarea acesteia, monitorizează 
comportamentul  elevilor, corectează  eventuale derapaje  de limbaj și atitudine din timpul 
activității asigură  legătura / dialogul între grupul-țintă (elevi) și reprezentanții muzeelor, evaluează 
portofoliile și rezultatele obținute de elevi. 
Partenerii activității  - asigură condiții optime de transport și cazare, oferă informații corecte, 
actualizate  necesare  atingerii obiectivului activității. 
d. Activitatea  extracurriculară este corelată cu cea remedială și de consiliere a elevilor pentru că 
vizează  dezvoltarea competențelor trans și croscurriculare  în spații nonformale, cu scopul creşterii 
motivaţiei pentru învăţare, a încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii  faţă de 
şcoală şi societate. 
e. Excursia tematică se va organiza anual, pe durata a 3 zile pentru primii doi ani de proiect și 
respectiv pe durata a 2 zile pentru ultimii doi ani de proiect, în weekend  pe o distanță de 
aproximativ 1000 km în România. Cele 2 sesiuni de pregătire se vor organiza astfel: cea pre-
excursie - 2 ore de la ora 14 la 16 în miercurea din săptămâna premergătoare săptămânii excursiei 
in fiecare an de proiect iar cea post-excursie în ziua de joi, de la ora 14 la 16 din săptamâna imediat 
următoare, după efectuarea excursiei. 
Profesorii coordonatori ai  excursiei vor stabili și urmări obiective clare care să vizeze  dezvoltarea 
competențelor transversale, trans și crosscuriculare. 
f. În fiecare an de proiect, 40 de elevi din clasa a XII a participanți la excursia tematică care nu au 
posibilități financiare, au nivel scăzut al culturii generale și rezultate slabe la învățătură care vor 
participa activ la dezbaterile, discuțiile și experimentele  organizate   în muzeele vizitate, vor 
sintetiza și corela informațiile nou primite pentru dezvoltarea competențelor transdisciplinare cu 
scopul îmbunătățirii rezultatelor la învățătură pentru disciplinele de bacalaureat. 
 



Anexa 2 – Ghidul Aplicantului 

14/20 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați (în format 
tipărit și electronic) „Graficul activităților” (Anexa 4) 

F5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului 

I. ” Vreau să fiu bine pregătit !” 
- îmbunătățirea competențelor de comunicare, de calcul, de înțelegere a textului și de utilizare 
a limbajului specific adecvat disciplinelor de bacalaureat a unui număr de 30 de elevi; 
 -creșterea stimei de sine și a motivației de învățare a un ui numar de 35 de elevi; 
- 10 elevi din grupul țintă vor susține anual la examenul de bacalureat; 
- 3 elevi din grupul țintă vor promova anual examenul de bacalaureat ; 
- 35 de elevi vor elabora portofolii anuale conținând fișe și variante de bacalaureat rezolvate; 
- cei 6 profesori formatori implicați în activitățile remediale vor elabora  individual  materiale 
auxiliare( câte un material /profesor formator/întâlnire/disciplină). 
II. ”Cine sunt astăzi, ce vreau să fac în viitor ?” 
- 15 elevi  își  îmbunătățesc competențele de comunicare elev- elev, elev-profesor; 
- 15 elevi şi-au îmbunătăţit atitudinea faţă de şcoală și se pot orienta eficient în carieră;  
- 20 elevi şi-au îmbunătăţit frecvența și progresul realizat din perspectiva interrelaționării; 
- 20 de elevi din grupul țintă vor participa la 95% dintre activitățile de consiliere;  
- 8 elevi vor avea  intervenții în timpul dezbaterilor; 
- 20 de planuri de dezvoltare personală  vor fi elaborate anual pentru  elevii grupului țintă; 
- 15 portofolii tematice care să conțină teste și chestionare de dezvoltare personală, scrisori de 
intenție, CV-uri vor fi realizate anual; 
- 15 elevi se vor  adapta la viață de cămin;   
- 40 de resurse pedagogice personalizate vor fi realizate de profesori si consilierul școlar;   
III. ”Itinerariul meu școlar și profesional” 
-40 de portofolii tematice realizate anual,  după excursie de elevii grupului țintă cuprinzând 
eseuri, imagini reprezentative precum și materiale  documentare pentru disciplinele română, 
geografie, biologie;  
- 9 prezentări PPT realizate de elevi cu un sumar al activităților nonformale desfășurate anual; 
- îmbunătățirea competențelor  transversale si crosscurrilculare pentru un număr de 30 elevi 
din grupul țintă. 
 

F6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a proiectului 

-  monitorizarea lunară a frecvenței elevilor la activități de către profesorii implicați prin fișe de 
prezență; 
- aplicarea de chestionare de satisfacție elevilor implicați în proiect privind  calitatea 
activităților remediale derulate şi implementarea corecţiilor necesare; 
- aplicarea de teste de progres - 2/trimestru la toate cele 4 discipline: limba română, 
matematică, biologie, geografie; 
- informarea periodică a părinţilor privind frecvenţa şi progresul elevilor participanţi la 
activităţile remediale; 
- rapoarte de progres/ trimestriale și semestriale pe discipline vizând rezultatele școlare ale 
elevilor implicați în proiect și privind frecvența elevilor la orele de consiliere și schimbarea 
atitudinii elevilor față de școală, a modului cum relaționează cu colegii și profesorii; 
- aplicarea de chestionare de satisfacție părinților elevilor privind schimbarea atitudinii copiilor 
lor față de învățare;  
- elaborarea de rapoarte periodice (1 raport/trimestru) privind rezultatele obținute de elevi la 
clasă la disciplinele de bacalaureat; 
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- monitorizarea intervențiilor și participării la dezbateri a  elevilor în cadrul  ședințelor de 
pregătire și evaluare a excursiei; 
- evaluarea calitativă și cantitativă a portofoliilor elevilor pe baza criteriilor stabilite de 
profesori. 

F7. Prezentaţi indicatorii utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor 
proiectului 

Denumirea indicatorului 

Unita 
te de 
măsu 

ră 

Valoa
rea de 

refe 
rință 

Valori propuse 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 

Indicatori de impact 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali % 7,69 6,8 6,25 5,25 4,50 

Rata de abandon la nivelul liceului % 7,25 6,50 5,75 5 4 

Rata de absolvire a claselor terminale % 93,75 94,50 95,50 96 97 

Rata de participare la examenul de bacalaureat % 75 76 77,25 78 80 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat % 31,7 33 35 38 42 

Indicatori de rezultat 

OS1 – Activitatea ” Vreau să fiu bine pregătit !” 

Participare la activitățile remediale nr  37 38 39 40 

Progres școlar %  20 25 35 50 

Reducerea absenteismului %  20 40 60 80 

Fișe de lucru rezolvate/disciplină buc  35 36 37 38 

Portofolii realizate de elevi buc  34 36 38 39 

OS2 – Activitatea ”Cine sunt astăzi, ce vreau să 
fac în viitor?” 

      

Prezența la activitățile de consiliere %  95 96 97 98 

Intervenții ale elevilor pe subactivitate de 
consiliere desfășurată 

nr  160 170 180 200 

Portofolii tematice buc  16 18 19 20 

Chestionare completate pentru consiliere buc  160 170 180 200 

Materiale personalizate elaborate de profesori buc  30 35 38 40 

OS3-Activitatea ”Itinerariul meu școlar și 
profesional” 

      

Portofolii tematice evaluate de profesori nr  29 32 38 40 

Exemple de buna practică-portofolii elevi nr  20 25 28 30 

Prezentari PPT prezentate în școală %  100 100 100 100 

Progres școlar %  50 52 55 60 

F8. Descrieţi impactul de mediu estimat ca urmare a implementării proiectului, dacă este 
cazul( dacă proiectul include activități din categoria III. Activități de renovare și dotare). 

Nu este cazul. 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați „Chestionarul 
de mediu” (Anexa 6), dacă este cazul. 

G. ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA  ȘI ACTIVITĂȚILE DE 
MANAGEMENT (max. 1 pag.) 

G1. Echipa de proiect 
Detaliați care este componența și care sunt rolurile, responsabilitățile și atribuțiile echipei de 
proiect, în vederea asigurării unei implementări eficiente și în timp a activităților propuse. 
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Echipa de proiect va fi formată din: 
1. 1. Managerul de proiect - care va avea următoarele atribuții: 
2. - va organiza implementarea efectivă a proiectului prin coordonarea activităților din toate 

etapele proiectului;  
3. – va asigura comunicarea și rezolvarea tuturor sarcinilor date de către reprezentanții MENCS 

sau ISJ privind desfășurarea proiectului; 
4. -va asigura și monitoriza diseminarea informațiilor pe site-ul școlii, în CA și CP, în revista 

instituției și pe face-book;  
5. -va organiza și coordona raportările necesare în toate etapele de implementare;  
6.  -va  asigura comunicarea rezultatelor și a indicatorilor de impact ai proiectului în mass-media 

locală; 
7. - va posta periodic pe site-ul școlii, facebook și în revista școlii conform termenelor stabilite 

materiale informative privind stadiul de desfășurare a activităților din proiect. 
2. Asistent manager cu următoarele atribuții: 
- este responsabil cu achizitiile din proiect 
 – va monitoriza calitatea activităților didactice și extracurriculare, a activităților de sprijin și 
consiliere prevăzute în toate etapele de desfășurare a proiectului; 
- va asigura monitorizarea sustenabilității proiectului pentru încă un ciclu de învățământ; 
- va colecta, interpreta și prezenta rezultatele finale ale tuturor chestionarelor aplicate. 
3. Administrator financiar care va avea următoarele atribuții: 
- va contribui la realizarea bugetului în faza de pregătire a proiectului conform regulior 
financiare prevăzute de Ghidul de aplicație; 
-va asigura monitorizarea și  desfășurarea corectă și transparentă a activităților financiare, 
implementarea riguroasă a bugetului proiectului conform termenelor stabilite; 
-va asigura prin bugetul proiectului finanțarea la termen a tuturor activităților prevăzute dar și 
alocarea fondurilor pentru salarizarea personalului implicat.  
4. Responsabil resurse umane care va avea următoarele atribuții: 
- va desfașura activități specifice de secretariat; 
- va asigura și supraveghea circuitul documentelor proiectului; 
- va stabili comunicarea între membrii echipei de proiect și reprezentanții comunității locale, 
cu Consiliul de Administrație al școlii. 
 

G2. Implicarea comunității 
Descrieți modul în care este implicată comunitatea în monitorizarea implementării 
proiectului. 

Monitorizarea se va realiza astfel:  
- În cadrul ședințelor cu părinții organizate trimestrial vor fi prezentate informări privind 

frecvența, gradul de implicare al elevilor, progresul școlar. 
- Reprezentantul elevilor în CA  va face anual o prezentare a activităților și rezultatelor 

acestora în Consiliul Elevilor.  
- Trimestrial și anual managerul de proiect va prezenta stadiul de implementare al 

activităților atăt în CP cât și în CA. 
- Părinții elevilor grupului țintă, diriginții și pedagogii școlari vor monitoriza schimbările 

intervenite în comportamentul elevilor implicați în activitățile de consiliere. 
- Reprezentanțul părinților, membru în Consiliul de Administrație va face observații în cadrul 

ședințelor de raportare semestriale ale CA. 
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- Reprezentantul Primăriei Iași, membru în CA va supraveghea realizarea obiectivelor 
raportate la timpul necesar și bugetul prevăzut pentru acestea.  

- Pentru monitorizare vor fi realizate şi întâlniri între membrii echipei proiectului astfel încât 
să fie informaţi asupra statusului proiectului  şi asupra activităţilor ulterioare.  

- Reprezentanții comunității vor face recomandări de îmbunătăţire şi remediere actunci când 
este cazul.  

G3. Descrieți activitățile de management prevăzute, inclusiv mecanismul de management 
tehnic și financiar și de raportare, în concordanță cu cerințele și reglementările specifice SGL. 

Pentru derularea în bune condiţii a activităţilor proiectului este necesară aplicarea unor 
proceduri, metode de conducere, coordonare şi subordonare după cum urmează: 
- va fi elaborată fişa postului pentru membrii echipei de implementare care va cuprinde 
responsabilităţi şi obligaţii ale acestora; 
- fiecare persoană va fi responsabilă de realizarea unor activităţi sau subactivităţi şi va raporta 
periodic coordonatorului de proiect situaţia derulării acestora; 
- va fi elaborat un plan de realizare al proiectului care va conţine termene, activităţi, obiective, 
rezultate obţinute şi resurse alocate. Se va urmări permanent derularea activităţilor, stadiul de 
îndeplinire a obiectivelor respectarea termenelor asumate şi modul de alocare a resurselor; 
- managerul de proiect va monitoriza permanent respectarea planificării activităţilor şi va 
stabili măsuri de corectare a unor eventuale decalaje apărute în implementarea proiectului; 
- pe parcursul derulării proiectului în punctele cheie ale implementării acestuia vor fi elaborate 
şi distribuite beneficiarilor de proiect chestionare legate de impactul proiectului. Vor fi culese 
şi interpretate opiniile beneficiarilor de proiect faţă de acţiunile derulate, sugestiile acestora în 
legătură cu îmbunătăţirea unor activităţi specifice. Se vor adapta acţiunile planificate în raport 
cu necesităţile identificate şi exprimate ale beneficiarilor de proiect; 
- rapoartele periodice care vor fi prezentate vor constitui subetape de evaluare a proiectului. În 
ansamblu, activitatea de evaluare va urmări obiectivele, activităţile, rezultatele, impactul şi 
bugetul proiectului. 

H. BUGETUL PROIECTULUI 

Completați „Bugetul sintetic estimativ” (aici, în Formularul de aplicație, și în Anexa 5.2), în 
concordanță cu „Bugetul estimativ detaliat pe activități” (Anexa 5.1) 

 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumire categorie de 
activități / 

Tipuri de cheltuieli 
(2) 

Buget anual estimat ( LEI) 
 
Buget total 

estimat  
(LEI)* 
(7 = 

3+4+5+6) 

Ponderea 
 

activităților 
(8) 

AN 1 
(3) 

AN 2 
(4) 

AN 3 
(5) 

AN 4 
(6) 

I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

[min. 50% 
din 

valoarea 
directă] 

a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0 

b Instruire 17.950 14.340 14.405 14.340 61,035 

c 
Servicii, altele decât 
consultanță 

0 0 0 0 0 

f 
Costuri operaționale 
adiționale 

24.000 25.200 25.200 25.200 99.600 

TOTAL 1 41.950 39.540 39.605 39.540 160.635 

II ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE [max. 30% 
din 

valoarea 

a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0 

b Instruire 0 0 0 0 0 



Anexa 2 – Ghidul Aplicantului 

18/20 

c 
Servicii, altele decât 
consultanță 

23.320 25.520 14.960 17.160 80.960 directă] 

f 
Costuri operaționale 
adiționale 

0 0 0 0 0 

TOTAL 2 23.320 25.520 14.960 17.160 80.960 

III ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE 

[max. 20% 
din 

valoarea 
directă] 

c 
Servicii, altele decât 
consultanță 

0 0 0 0 0 

d Bunuri 19.840 20.000 2.100 0 41.940 

e Lucrări 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 19.840 20.000 2.100 0 41.940 

VALOAREA DIRECTĂ A 
GRANTULUI 
(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3) 

85.110 85.060 56.665 56.700 283.535 

[min. 90% 
din 

valoarea 
totală] 

IV ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT  [max. 10% 
din 

valoarea 
totală] 

f 
Costuri operaționale 
adiționale 

9.450 9.450 6.300 6.300 31.500 

VALOAREA TOTALĂ A 
GRANTULUI 
(VALOAREA DIRECTĂ + 
VALOAREA ACTIVITĂȚILOR DE 
MANAGEMENT), din care: 

94.560 94.510 62.965 63.000 315.035 100% 

a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0  

b Instruire 17.950 14.340 14.405 14.340 61.035  

c 
Servicii, altele decât 
consultanță 

23.320 25.520 14.960 17.160 80.960  

d Bunuri 19.840 20.000 2.100 0 41.940  

e Lucrări 0 0 0 0 0  

f 
Costuri operaționale 
adiționale 

33.450 34.650 31.500 31.500 131.100  

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați (în format 
tipărit și electronic) „Bugetul estimativ detaliat pe activități” (Anexa 5.1). De asemenea, 
anexați un al doilea exemplar (în format tipărit și electronic) din „Bugetul sintetic estimativ” 
(Anexa 5.2), separat de Formularul de aplicație (pentru facilitarea evaluării bugetului 
proiectului). 

I. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI (max. 1 pag.) 

I.1. Detaliaţi care este strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților 
proiectului, după finalizarea acestuia, din perspectivă instituțională, tehnică și financiară și în 
corelație cu Planul de Dezvoltare Instituțională/Planul de Acțiune al Școlii revizuit 
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Sustenabilitatea prezentului proiectului este evidențiată distinct prin următoarele aspecte: 

 Aspectul instituțional: Școala  își va  continua activitatea curentă, după finalizarea 
proiectului cu performanțe îmbunătățite ca urmare a experienței căștigate și a 
rezultatelor dezvoltate pe parcursul implementării proiectului. Proiectul va promova 
rezultatele obținute, prin susținerea dezvoltării ulterioare a proceselor educaționale la 
nivelul școlii, cât şi prin replicarea la nivelul altor instituţii, prin activităţi de promovare 
directă, prin materiale de  informare/diseminare, grup de discuții şi website-ul școlii, 
prin sesiuni de diseminare a bunelor practici - TS1-OS11, TS4- OS2 din PAS revizuit. 

 Resursele materiale achiziționate prin proiect se vor utiliza pentru desfășurarea altor 
acțiuni în școală ( ore de laborator on line la chimie, biologie, fizică, ore de TIC) sau 
activități remediale și extracurriculare ulterioare. Proiectul contribuie și la 
îmbunătățirea experienței solicitantului în ceea ce privește implementarea de proiecte 
finanțate din fonduri externe determinând un plus de valoare instituțională - TS1-OS8, 
TS5- OS5,OS6 din PAS revizuit. 
 

 Aspectul financiar: După încetarea finanțării continuarea proiectului se va face pe bază 
de voluntariat al cadrelor didactice și din fonduri proprii sau sponsorizări, identificare 
de noi finanțări - TS1-OS7, TS2-OS3 din PAS revizuit. 
 

 

 Abordarea integrată: Prin intermediul proiectului, rezultatele și experiența acumulată 
în cadrul proiectului vor fi integrate în activități similare ale școlii  deoarece grupul de 
lucru constituit din cadrele didactice și consilier va fi de asemenea liantul de la care vor 
porni activitățile viitoare de impact - TS1-OS3, TS2-OS2, OS10 din PAS revizuit.  

 
Valoarea adăugată  

 Experienţă şi expertiză dobândită de către profesori în organizarea activităților de 
educaţie formală şi nonformală vor crește calitatea prestației didactice. 

 Identificarea şi aplicarea unor soluţii de ameliorare a absenteismului şi diminuare a 
abandonului şcolar prin implicarea comunităţii locale, soluții ce vor putea fi multiplicate 
și în anii următori. 

 Experienţă dobândită de cadrele didactice din şcoală în abordarea personalizată a 
problemelor cu care se confruntă elevii cu risc educaţional care va fi utilizată și pentru 
ceilalți elevi ai școlii. 
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I.2. Explicaţi cum va fi implicată comunitatea după finalizarea grantului 

Comunitatea, după finalizarea grantului va fi informată în cadrul unor ședințe tip dezbateri 
despre rezultatele proiectului și îmbunătățirile pe care le-a produs, prin articole de presă, va fi 
implicată în stabilirea viitoarei strategii de continuare a acestuia prin multiplicarea exemplelor 
de bună practică la nivelul școlii dar și a altor instituții de învățământ.  
Reprezentantul elevilor din școală va prezenta în cadrul Consiliuliu Județean al Elevilor un 
material despre impactul și rezultatele proiectului.  
Organizațiile nongvernamentale, instituții de cultură și educație, agenții economici vor rămâne 
parteneri activi pentru dezvoltarea unor activități similare viitoare și de anvergură, oferindu-și 
sprijinul în mod constant pentru susținerea școlii. 

 
Subsemnata Zelinschi Beatrice Carmen, în calitate de reprezentant legal al unității de 
învățământ, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și 
penală privind falsul în declarații, că toate informațiile din prezenta propunere de proiect 
sunt corecte și conforme cu realitatea. 
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