
 

 

Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară :1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie DMI 1.1- „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 
Titlul proiectului: „Formarea competentelor cheie pentru sanse egale la educatie!” 
Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137857 

Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Mehedinti 

 

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru bacalaureat  
 

În cadrul proiectului POSDRU ID 137857 – „Formarea competenţelor 

cheie pentru şanse egale la educaţie”, în care Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Mehedinţi este beneficiar, având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Timiş şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ 

Preuniversitar, au fost selectate cele şapte unităţi şcolare care vor fi incluse în 

faza de pilotare a proiectului (fază desfăşurată în perioada octombrie 2014-

ianuarie 2015): Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Odobleja", Colegiul 

Naţional Economic „Theodor Costescu", Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”, 

Colegiul Tehnic „Decebal”, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Colegiul 

Tehnic „Lorin Sălăgean" şi Liceul de Arte „I. Şt. Paulian”. 

În această fază a proiectului, 762 de elevi vor beneficia de pregătire 

suplimentară la disciplinele care constituie probe de examen, pregătire asigurată 

de 40 de profesori şi 5 consilieri şcolari care au beneficiat de o formare specială 

în acest sens. Fiecare profesor va lucra cu 51 de elevi, împărţiţi în trei grupe 

(nivel scăzut, nivel mediu şi cu rezultate foarte bune), fiecare grupă având alocate 

2 ore pe săptămână, la fiecare disciplină. Orele de pregătire suplimentară se 

desfăşoară după orele de curs sau la sfârşit de săptămână. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de 

promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din ciclul liceal 

din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului (Sud-Vest şi 

Vest), prin sprijinirea sistematică a dezvoltării şi a evaluării procesului de 

formare a competenţelor cheie pentru un acces ridicat la nivele superioare de 

educaţie şi o mai bună adaptabilitate la cerinţele unei pieţe a muncii flexibile şi 

incluzive. 

Rezultatul convergent, pe termen lung, al acestor sesiuni de formare 

inovatoare este acela de a susţine elevii din învăţământul liceal în a accede mai 

uşor şi eficient pe piaţa muncii. 
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