
Titlul proiectului: ȘCOALA – TEMELIA VIITORULUI MEU 

 

I.  ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

I.1 Sprijin pentru viitorul meu 

a. Identificarea nevoilor elevilor cu rezultate slabe la învățătură impune o alternativă educaţională de 

tip remedial, pentru a facilita abordarea trans și crosscurriculară. Se vizează astfel: 

- completarea lacunelor la disciplinele de bacalaureat, identificate în evaluările inițiale și pe parcurs 

- creșterea motivației pentru învățare și conștientizarea necesității finalizării invățământului liceal, a 

susținerii și promovării examenului de bacalaureat 

- integrarea unor tehnici de învățare eficientă, realizarea legăturii dintre cunoștințele teoretice și  

practice, metode ale gândirii critice, joc de rol, lucru pe grupe, diferențiat, utilizând filme didactice, 

prezentări PPT,  softuri educaționale. 

În aceste activităţi vor fi implicaţi elevii din clasele IX-XII, care provin din familii cu nivel socio-

economic scăzut şi au nevoie de sprijin pentru finalizarea studiilor liceale și promovarea examenului 

de bacalaureat. 

b. Dezvoltarea competențelor de întelegere a unui text și de comunicare în limbaj specific, a celor 

logico-matematice și de calcul pentru număr de 50 de elevi, prin activități remediale diferențiate, 

desfășurate în școală de către 5 profesori  în scopul creșterii motivației pentru învățare și atingerii 

standardelor de calitate educațională necesare absolvirii studiilor liceale și a promovării examenului de 

bacalaureat, activități desfașurate pe o perioadă de 4 ani. 

c. Activitățile remediale se vor realiza săptămânal, pe o perioadă de 9 luni/an (octombrie, noiembrie, 

decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) cu  50 de elevi  din clasele IX- XII organizați 

în 4 grupe  de nivel (o grupă de 10 elevi din clasa a IX-a, o grupă de 10 elevi din clasa a X-a, o grupă 

de 15 elevi din clasa a XI–a și o grupă de 15 elevi  din clasa a XII-a), în sesiuni  bilunare, a câte 2 

ore/sesiune, după orele de program pentru fiecare an de proiect. 

  Subactivitățile remediale sunt: 

- ”Limba și literatura română – prima proba a examenului de maturitate”- câte 2 ore de activitate 

remedială la limba romănă pentru cele 2 grupe de elevi (XI și XII) și 12 ore remediale pentru fiecare 

grupă (IX și X) 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.  Grupele din clasele a IX-a 

și a X-a vor desfășura câte 6 ședințe a 2 ore de activitate remedială în semestrul I după susținerea 

evaluării inițiale. Grupele din clasele a XI-a și a XII-a vor desfășura  bilunar, luni intre orele 14-16 

activitatea remedială, în total, 4 ore/lună pentru fiecare grupă. 

- “Matematica – regina științelor”- câte 2 ore de activitate remedială la matematică pentru cele 2 

grupe de elevi (XI și XII) și 12 ore remediale pentru fiecare grupă (IX și X) în care să se folosească 

exemple de itemi caracteristici filierei tehnologice cu raportare la viața reală, în scopul  dezvoltării 

competențelor de calcul. Grupele din clasele a IX-a și a X-a vor desfășura câte 6 ședințe a 2 ore de 

activitate remedială în semestrul I după susținerea evaluării inițiale. Grupele din clasele a XI-a și a XII-

a vor desfășura  bilunar, marți intre orele 14-16 activitatea remedială, în total, 4 ore/lună pentru fiecare 

grupă. 

- ”Geografia și noi”- 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 intre orele 14-16, cu grupa de elevi din 

clasa a XII-a, în total, 4 ore/lună. 

Resurse umane:- 5 profesori, angajați ai școlii - 2 profesori limba romănă, 2 profesori matematică, 1 

profesor geografie care vor face fiecare dintre ei activități remediale cu elevii din grupul țintă. 



- 60 de elevi din care 10 elevi din clasa a IX-a, 10 elevi din clasa a X-a, 15 elevi de clasa a XI-a și 15 

de elevi din clasa a XII-a cu note sub cinci la evaluarea initială, sau cu medii între 4 și 6 - la una dintre 

disciplinele de bacalaueat. 

Resurse materiale: De achiziționat pentru 4 ani de proiect pentru activitatea 1: 

Anul I de proiect – Materiale achiziționate: 

- mobilier individual pentru 1 sală de clasă - 30 bănci, 31 scaune, 1 catedră,  1 dulap, 1 tablă de 

scris, jaluzele, 1 imprimantă, 1 videoproiector, 1  flipchart, 1 ecran de proiecție, 2 laptop-uri 

pentru profesorii care desfășoară activitățile remediale, 1 set boxe.  

Consumabile: 10 topuri foi plipchart, 60 topuri hartie de A4, 5 topuri hartie A3, 10 seturi 

markere, 7 cartușuri multifuncțională, atlase geografice pentru elevi, culegeri de limba română 

și matematică, caiete studențești, materiale birotică necesare. 

Anul II de proiect – Materiale achiziționate: 

- 1 imprimantă, 1 videoproiector, 1 laptop, 1 aparat foto, hărți geografice, 6 calculatorare, 1 set 

boxe, 1 ecran de proiecție, soft-uri educaționale pentru bacalaureat. 

Consumabile: 10 topuri foi plipchart, 60 topuri hartie de A4, 5 topuri hartie A3, 10 seturi 

markere, 7 cartușuri multifuncțională, atlase geografice pentru elevi, culegeri de limba română 

și matematică, caiete studențești, materiale birotică necesare. 

Anul III de proiect – Materiale achiziționalte: 

1 flipchart, 1 tablă interactivă, 1 laptop, 1 set boxe. 

Consumabile: 10 topuri foi plipchart, 60 topuri hartie de A4, 5 topuri hartie A3, 10 seturi 

markere, 7 cartușuri multifuncțională, atlase geografice pentru elevi, culegeri de limba română 

și matematică, caiete studențești, materiale birotică necesare. 

Anul IV de proiect – Materiale achiziționalte: 

Consumabile: 10 topuri foi plipchart, 60 topuri hartie de A4, 5 topuri hartie A3, 10 seturi 

markere, 7 cartușuri multifuncțională, atlase geografice pentru elevi, culegeri de limba română 

și matematică, caiete studențești, materiale birotică necesare. 

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 și lucru diferențiat. De asemenea, verifică 

periodic activitatea individuală şi temele elevilor, administrează periodic teste de progres, 

monitorizează frecvența și progresul școlar trimestrial 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 individuale 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, cu câte 2 şedinţe de 2 ore/bilunar/disciplină (la 

română și matematică cu 2 grupe distincte din clasa a XI-a și a XII-a, şi câte 1 şedinţă de 2 ore la 

geografie cu câte o grupă din clasa a XII-a. )  

Activitatea de pregătire remedială pentru disciplinele limba română și matematică, grupele a IX-a și a 

X-a,  va fi desfășurată în semestru I, după testele de evaluare inițială în 6 ședințe a câte 2 ore pentru 

fiecare grupă și disciplină în parte. 

Elevii 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 activităților. 

f. - 50 de elevi din care: 10 elevi de clasa a IX-a, 10 elevi de clasa a X-a,  15 elevi de clasa a XI-a și 15 

de elevi din clasa a XII-a cu note sub cinci la evaluarea initială, sau cu medii între 4 și 6 -  la una dintre 

disciplinele de bacalaureat. Elevii din cele 4 grupe sunt dintre cei cu rezultate slabe la învățătură și 

absenteism ridicat, din familii monoparentale sau dezorganizate și cu venituri modeste,  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. 

- 5 profesori -2 profesori limba romănă, 2 profesori matematică,  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, instruire diferențiată,  lucrul cu mijloace IT, filme didactice, softuri educaționale, 

prezentări PPT  etc.). 

I.2.  Ieri-astăzi-mâine 

a. Activitatea de consiliere și dezvoltare personală  ”Ieri-astăzi-mâine” vizează palierul emoțional al 

elevului propunându-și dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, creșterea 

stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală, cu 

scopul de a conștientiza importanța participării active la ore  pentru a-și îmbunătăți rezultatele la 

învățătură și la examenul de bacalaureat.  

Activitățile nonformale proiectate pentru elevii grupului țintă au scopul de a-i dedermina să se 

mobilizeze pentru a-și depăși problemele de comportament vizând stimularea comunicării și 

colaborării între membrii grupului și încurajarea exprimării și susținerii logice a părerilor proprii. Se 

vor folosi metodele specific activităților nonformale, ca o completare la activitățile realizate în timpul 

programului școlar. 

Aceste sub-activități se vor organiza în fiecare an, pentru o grupă de 20 de elevi din clasele IX-XII 

(căte 5 elevi din fiecare clasă, alții în fiecare an) identificaţi pe baza unor chestionare aplicate  elevilor 

cu probleme de comunicare și comportament, de integrare în viața școlară, cu nivel scăzut al stimei și 

încrederii de sine, relaționare defectuoasă cu părinții 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  20 elevi din clasele IX-XII, (24 de ore anual), în scopul conştientizării propriilor  calităţi 

personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă în carieră. 

c. Activitățile de consiliere se vor realiza cu câte o grupă de 20 de elevi din clasele IX- XII, în perioada 

octombrie-mai a fiecărui an de proiect cu durata de 2 ore fiecare, după orele de program, astfel: 

Sub-activitatea 1 - Ce știu despre mine? – 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 2 - Știu să comunic? – 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 - Școala – oportunitate 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 4 - Știu ce voi face mâine! – 6 ore, dezbateri cu invitați (absolvenți ai școlii care s-au 

realizat in diferite domenii, personalități locale, reprezentanți ai agenților economici locali), invitați 

AJOFM, 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 și se desfașoară, în 12 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 IX-XII. În total, în cei 4 ani de 

proiect,  80 de elevi vor participa la programul de consiliere ” Ieri-astăzi-mâine”. 

Resurse umane: 1 psiholog – angajat CJRAE, 4 profesori care au competențe de consiliere, 20 elevi  

din clasele IX-XII care au dificultăți de relaționare cu colegii, părinții, de integrare în viața școlii  

12 întâlniri/an x 2 ore x o grupă elevi = 24 ore/an  

Resurse materiale  

- existente: Sala multimedia,   TV, flipchart, laptop 

- de achiziționat pentru 4 ani de proiect: 

An proiect Materiale achiziționate prin proiect 

I 8 topuri foi flipchart, 10 topuri hârtie A4, 4 seturi markere, materiale 

birotică, mape, afișe, 2 cartușe imprimantă 

II 8 topuri foi flipchart, 10 topuri hârtie A4, 4 seturi markere, materiale 

birotică, mape, afișe, 2 cartușe imprimantă 

III 8 topuri foi flipchart, 10 topuri hârtie A4, 4 seturi markere, materiale 

birotică, mape, afișe, 2 cartușe imprimantă 

IV 8 topuri foi flipchart, 10 topuri hârtie A4, 4 seturi markere, materiale 

birotică, mape, afișe, 2 cartușe imprimantă 

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. 



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: Sala multimedia 

Întâlnirile vor avea loc în fiecare an din proiect în lunile octombrie-mai.  

Anul 1 – 24 ore, 12 activități x 2 ore,  participă 20 elevi. 

Anul 2 – 24 ore, 12 activități x 2 ore,  participă 20 elevi. 

Anul 3 - 24 ore, 12 activități x 2 ore,  participă 20 elevi. 

Anul 4 –24 ore, 12 activități x 2 ore,  participă 20 elevi. 

Total= 96 ore activități de consilere,  în 4 ani de proiect. 

f.- 20 de elevi  din clasele IX-XII selectați anual:  5 elevi din fiecare clasă 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 

- 4 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. 

I.3. „ABC-ul orientării profesionale” 
a. Activitatea își propune conștientizarea de către elevi a importanței pe care o are cunoașterea 

instrumentelor de marketing personal în vederea continuării parcursului profesional. 

b. Activitatea presupune familiarizarea elevilor cu tehnicile de completare și prezentare ale 

principalelor instrumente de marketing personal (cerere, CV-ul, portofoliu, scrisoare de intenție/ eseu 

motivațional, prezentare la interviu) în scopul continuării studiilor universitare sau de accedere pe piața 

muncii. 

c. Activitatea se va realiza cu o grupă de 20 de elevi din clasele XI-XII de două ori pe semestru câte 2 

ore, după orele de program astfel:  

Modulul I: CV-ul meu – 2 ore, atelier de lucru pentru însușiirea tehnicilor de completare a unui CV. 

Modulul II: Scrisoare de intenție/Eseu motivațional 2 ore, atelier de lucru pentru elaborarea unei 

scrisori de intenție sau a unui eseu motivațional. 

Modulul III: Portofoliul meu – 2 ore, atelier de lucru pentru însușiirea modalității de completare a 

portofoliului personal. 

Modulul IV: Interviul – 2 ore, atelier de lucru pentru simularea interviului în vederea admiterii la 

facultate sau încadrării pe piața muncii. 

Resursa umană: 1 psihopedagog, angajat CJRAE, 2 profesori cu abilități de consiliere individuală și 

colectivă care au participat la cursuri de formare pe consiliere și 20 de elevi ai grupului țintă. 

Resurse materiale: Laptop, videoproiector, prezentări PowerPoint, flipchart, coli,  chestionare.  Resursa 

informațională va fi asigurată din resursele proprii.  



d. Activitatea este corelată cu cea de pregătire remedială și cu cea extracurriculară prin folosirea 

tehnicilor și metodelor eficiente de învăţare, cu scopul  dezvoltării personale a tinerilor; dezvoltării 

priceperilor şi abilităţilor de cunoaştere a propriului ”eu”. 

e. Locul: Sala multimedia 

Întâlnirile vor avea loc în fiecare an din proiect de două ori pe semestru.  

Anul 1 – 8 ore, 4 activități x 2 ore, 20 elevi 

Anul 2 – 8 ore, 4 activități x 2 ore, 20 elevi 

Anul 3 -  8 ore, 4 activități x 2 ore, 20 elevi 

Anul 4 – 8 ore, 4 activități x 2 ore, 20 elevi 

Total= 32 ore activități de îndrumare,  în 4 ani de proiect 

f.- 20 de elevi din clasele XI-XII selectați anual:  10 elevi din fiecare clasă care doresc să se 

familiarizeze cu tehnicile de completare a și prezentare a principalelor instrumente de marketing 

personal. 

Elevii vor participa la cele patru activități anuale, vor colabora cu alți colegi în realizarea sarcinilor, se 

vor implica activit în dezbateri, în studii de caz și joc de rol  și vor populariza în clasele din care provin 

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 interactive de consiliere și dezvoltare personală care au 

drept scop explorarea oportunităților de continuare a studiilor și/sau de dezvoltare a carierei  pentru 

elevii grupului țintă. 

II. Activități extracurriculare 

II. 1.” Ne documentăm pe traseu” 

a.  Activitatea ”Ne documentăm pe traseu”  este o activitate de  educaţie nonformală care 

completează  activitatea  ”Ieri-astăzi-mâine” prin implicarea elevilor într-o excursie tematică, în fiecare 

an de proiect, pentru un grup de 40 elevi din clasele  XI-XII  provenind dintr-un mediu socio-economic 

defavorizat, cu nivel scăzut de cultură generală, rezultate slabe la învățătură și aparținând diferitelor 

etnii. Prin această excursia tematică se urmărește o bună corelare a   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 clasele XI-XII prin 

participarea la excursia tematică, în mediu nonformal, în vederea creșterii nivelului de cultură generală, 

a creativității în elaborarea portofoliilor, proiectelor de certificarea competențelor 

profesionale și îmbunătațirea rezultatelor școlare  la disciplinele de bacalaureat. 

c.  Activitatea se  va desfășura astfel:  

O sesiune de pregătire cu durata de 2 ore, în care elevii, îndrumaţi de profesorii de limba română 

și geografie 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, organizată cu 40 de 

elevi din clasele a XI-XII la obiective turistice și culturale din țară, într-un cadru stimulativ nonformal, 



încurajând participarea elevilor la activități în afara școlii cu scopul dezvoltării competențelor 

transversale, prin abordări trans și crosscurriculare. 

Obiectivele vizitate sunt relevante pentru completarea cunoștințelor necesare unei bune pregătiri la 

disciplinele de bacalaureat. 

O sesiune de evaluare post-excursie, cu durata de  2 ore, în care 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 clasele XI-XII a participanți la excursia tematică  

 - 4 profesori care predau discipline de bacalaureat, însoțitori în excursia tematică, vor realiza 

activități  de pregătire și evaluare a excursiei. 

Resurse materiale: 

-cheltuieli excursie tematică pe traseu de 1000 km și durata a 3 zile  cu agenție de turism, pentru cei 

patru ani de proiect, de la care se va achiziționa întregul pachet pentru 44 persoane/an.  

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 

-observă și analizează exponatele din muzee și case memoriale, formulează întrebări când au neclarități 

- 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 excursiei. 

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, în weekend pe o distanță de aproximativ 

1000 km în Romȃnia. 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 realizării excursiei în fiecare an de proiect iar 

cea post-excursie în ziua de joi, de la ora 14 la 16 din săptamâna imediat următoare, de 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 clasele XI-XII 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 organizate în obiectivele vizitate, vor sintetiza și corela 



informațiile nou primite pentru dezvoltarea competențelor transdisciplinare cu scopul îmbunătățirii 

rezultatelor la învățătură pentru disciplinele de bacalaureat. 

 

II. 2. ”Eu, studentul de mâine!” 

a. Activitatea ”Eu, studentul de mâine!”  este o activitate de  educaţie nonformală care completează  

activitățile ”Sprijin pentru viitorul meu”, ”Ieri-astăzi-mâine” și „ABC-ul orientării profesionale” prin 

implicarea elevilor într-o vizită la o instituţie universitară stabilită pe baza opţiunilor elevilor, în fiecare 

an de proiect, pentru un grup de 25 elevi din clasele  XI-XII  provenind dintr-un mediu socio-economic 

defavorizat. 

Vizita urmărește familiarizarea elevilor cu mediul universitar, cunoașterea ofertei educaționale 

universitare și motivarea acestora pentru accederea în învățământul universitar. 

b. Activitatea urmărește motivarea elevilor pentru însușirea unui comportament dedicat studiului și 

progresului școlar în vederea creșterii numărului de absolvenți ai liceului ce vor urma cursurile 

universitare.   

c. Activitatea se  va desfășura astfel: 

- O sesiune de pregătire cu durata de 2 ore, în care elevii, îndrumaţi de doi profesorii  vor identifica 

centrul universitar pe care doresc să îl viziteze. 

- O vizită de o zi la instituția universitară stabilită pe baza opțiunilor elevilor. 

- O sesiune de diseminare cu durata de 2 ore în care elevii participanți, sub îndrumarea profesorilor, 

vor prezenta colegilor impresiile și impactul vizitei. 

Resurse umane:  

- anual, 25 de elevi din clasele XI-XII  vor participa la vizita centrului universitar ales 

- 2 profesori ce vor realiza activități de pregătire și evaluare a vizitei 

Resurse materiale:  mijloc transport și cheltuieli masă  

Roluri- atribuții: 

Elevii: 

-  se documentează, analizează  și aleg centrul universitar ce urmează a fi vizitat 

- obsevă și participă la activitățile propuse de universitate  

- participă la diseminarea informațiilor dobândite în urma vizitei. 

Profesorii: 

-facilitează documentarea și pregătirea vizitei, organizarea acesteia, monitorizează comportamentul  

elevilor, corectează  eventuale derapaje  de limbaj și atitudine din timpul activității, asigură  

legătura/dialogul între grupul-țintă (elevi) și reprezentanții universității, evaluează rezultatele obținute 

de elevi din timpul vizitei. 

Partenerii activității  - asigură condiții optime de transport, oferă informații corecte, actualizate  

necesare  atingerii obiectivului activității. 

d. Activitatea  extracurriculară este corelată cu cea remedială și de consiliere a elevilor pentru că 

vizează motivarea elevilor pentru însușirea unui comportament dedicat studiului și progresului școlar, 

a încrederii în forţele proprii şi schimbarea pozitivă a atitudinii  faţă de mediul universitar în vederea 

creșterii numărului de absolvenți ai liceului ce vor urma cursurile universitare.  

e. Vizita unui centru universitar se va organiza anual, pe durata unei zile pentru  cei patru ani de 

proiect. Cele 2 sesiuni de pregătire se vor organiza în sala multimedia astfel: cea pre-vizită - 2 ore de la 

ora 14 la 16 într-o zi din săptămâna premergătoare realizării vizitei în fiecare an de proiect, iar cea 

post-vizită într-o zi, de la ora 14 la 16, din săptamâna imediat următoare, de după efectuarea vizitei. 



f. În fiecare an de proiect, 25 de elevi din clasele XI-XII vor participa la vizita unui centru universitar 

ales pe baza proprilor opțiuni, care nu au posibilități financiare, provin din comunități etnice diferite și 

doresc cunoașterea ofertei educaționale universitare. Aceștia vor participa activ la activitățile propuse 

de partenerii universitari prin discuțiile, dezbateri și experimente  organizate în laboratoare.  

 

 


