
Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1. Implementarea unui sistem eficient si durabil de formare a competențelor cheie (limba 

română, matematică, biologie) pentru aproximativ 100 elevi din învățământul liceal seral , pentru 

fiecare an de proiect, prin implicarea acestora în activități remediale, de consiliere și de sprijin, în 

vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat cu 5,78% în perioada 2018-

2022 . 

OS2. Creșterea gradului de implicare a unui număr de aproximativ 100 elevi  în programe 

educaționale de sprijin pentru formarea de competențe cheie, de susținere a progresului școlar și 

de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului școlar, ca urmare a  organizării și 

desfășurării de activități extracurriculare. 

OS3. Dezvoltarea unor resurse de învățare noi, pentru elevii din grupul țintă, prin crearea unor 

condiții de învățare optime, prin mijloace moderne adaptate nevoilor de formare și orientare 

școlară a elevilor. 

Cele mai importante activități implementate 

Activități de dezvoltare personală – consiliere de grup – activitatea a fost destinată 

autocunoașterii personalității elevilor, a relației și atitudinii lor cu persoanele din mediul școlar și 

social, a abilității de colaborare și cooperare în cadrul grupului. Această activitate a avut scopul 

de a  dezvolta competențele lor socio-emoționale, deschiderea lor într-un mod pozitiv și agreat, 

empatie și toleranță, spiritul de echipă, capacitatea decizională. 

Activități remediale română, matematică, biologie - activități care contribuie în mod direct la 

îmbunătățirea rezultatelor de învățare și de la examenul de bacalaureat. 

Excursii tematice - s-au organizat două excursii tematice- la București și la Iași, activitate care a 

contribuit la dezvoltarea personală a elevilor, a valorificat cunoştinţele dobândite în şcoală la 

materiile de bacalaureat şi nu în ultimul rând a oferit  elevilor o perspectivă de ansamblu a 

viitorului, bazându-se pe creşterea nivelului de cunoştinţe şi stimularea interesului pentru studiu. 

Revista şcolii - Activitatea are ca scop implicarea elevilor într-un proces educativ cu rolul de a 

încuraja şi stimula aptitudini de relaţionare, formarea capacităţii de a produce texte proprii, de a 

formula opinii argumentate , de a răspunde provocărilor. Revista conţine şi o secţiune în care vor 

fi publicate rezolvări de probleme şi argumentări literare, pentru a veni în întâmpinarea celor 

care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele pentru bacalaureat. 

 


