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Inspectoratul Școlar Județean Timiș, beneficiar al proiectului “Pregătire suplimentară pentru promovarea cu 

success a evaluărilor naționale!”, ID 137875, finanțat de FSE învaloare de 4884445,83 lei se derulează înTimiș și Mehedinți 

pe o perioadă de 20 luni, începând din 8 aprilie 2014-7decembrie 2015 în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Mehedinți (Partener 1) și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământul Preuniversitar(FNAP-IP,Partener 

2). 

4422 elevi din județele Timiș si Mehedinți au participat la implementarea programului suplimentar  pentru promovarea 

evaluărilor naționale a elevilor de clasa a VIIIa., astfel 1735 în etapa de pilotare program și 2487  in etapa de derulare 

program si 200 elevi in etapa de continuare program. 

 

Pe tot parcursul celor 3 etape desfasurate în implementarea programului au fost implicate 138 unități școlare din județele 

Timiș și Mehedinți. 

 

În etapa de PILOTARE program 49 de școli din Timiș si Mehedinți (29 școli din  Mehedinți, 20 școli din  Timiș ) 80 experți 

de învățare selectați în cadrul proiectului, au predat  disciplinele matematică, limba și literatura română, cultură civică și limbă 

străină, realizând meditații cu 1735 de elevi de clasa a VIII-a, pentru a-i sprijinii în promovarea cu succes la evaluările 

naționale. În această etapă 10 consilieri școlari selectați  au oferit servicii de orientare/consiliere elevilor de clasa a VIII-a din 

grupul țintă, din județele Timișși Mehedinti. 

 

În etapa de DERULARE program 86 de școli din Timiș si Mehedinți ( 48 școli din Mehedinți, 38 școli din Timiș).  160 experți 

de învățare selectați în cadrul proiectului, au predat  disciplinele matematică, limba și literatura română, cultură civică și limbă 

străină, realizand meditații cu 2487 de elevi de clasa a VIII-a, pentru a-i sprijinii în promovarea cu succes la evaluările 

naționale. În această etapă 30 consilieri școlari selectați  au oferit servicii de orientare/con siliere elevilor de clasa a VIII-a din 

grupul țintă, din județele Timiș și Mehedinti. 

 

În etapa de CONTINUARE program 6 de școli din Timiș si Mehedinți ( 3 școli din Mehedinți(unitati participante si in cele 

doua etape anterioare de implementare a programului), 3 școli din Timiș).  Cadrele didactice din unitatile scolare implicate  în 

cadrul proiectului, predau  disciplinele matematică, limba și literatura română, cultură civică realizand meditații cu 200 de 

elevi de clasa a VIII-a, pentru a-i sprijinii în promovarea cu succes la evaluările naționale. În această etapă 4 consilieri școlari 

selectați  ofera servicii de orientare/con siliere elevilor de clasa a VIII-a din grupul țintă, din județele Timiș și Mehedinti. 

 

Desfășurarea programului este in curs de implementare, cuprinzand astfel 3 etape: etapa de pilotare, etapa de 

derulare, etapa de continuare. Programul de pregătire suplimentară a elevilor pentru promovarea cu succes la 

evaluările naționale curpinde următoarele componente: 

 COMPONENTA DE BAZĂ: Limba și literatura română și matematică,  

 COMPONENTA OPȚIONALĂ: cultură civică și educație antreprenorială, limba engleză, științe și tehnologii; 

 COMPONENTA PSIHOPEDAGOGICĂ: consilierea elevilor tuturor elevilor din grupul țintă (4422 de elevi din 

județeleTimiș și Mehedinți) Componenta de consiliere se desfășoară cu toți elevii din grupul țintă, după un program 

stabilit în funcție de nevoile individuale, de grup ale acestora.  

 COMPONENTA DE EVALUARE: evaluarea elevilor la disciplinele de bază din care au susținut evaluările 

naționale, disciplinele opționale și evaluarea din punct de vedere psihopedagogic. 
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Evaluarea a fost realizată de către experții învățare și de către consilierii școlari, prin teste inițiale, intermediare și 

finale, conform unei planificări realizate lunar.Elevii au primit teste inițiale și finale la Limba și literatura română și 

matematică pentru evaluarea stadiului nivelului cunoștiințelor pentru participarea la evaluările naționale. 

Au fost completate chestionare de diagnoză initial și chestionare de diagnoză finale în cadrul componentei 

psihopedagogice, de către toți elevii, în urma cărora s-a elaborat un raport de diagnoză final care a oferit soluții de 

îmbunătățire a programului de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru promovarea cu succes a 

evaluărilor naționale la care au participat. 

 

 S-au acordat 50 de subvenții la nivelul ambelor județe conform unei metodologii de acordare a subvențiilor 

elaborate la nivelul proiectului pentru 50 de elevi din mediul rural, cu o situație materială precară. Conducerea 

școlilor implicate în pilotare au sprijinit selectarea elevilor și distribuirea subvențiilor către aceștia.  

 S-au acordat 220 de premii elevilor de clasa a VIII a din judetele Timiș și Mehedinți, in baza unor criterii 

stabilite de comisiile de evaluare, premii constând în  DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române. 

 18 centre de formare acreditate in cadrul proiectului (9 unități școlare din Timiș, 9 unități școlare din 

Mehedinți ) au fost dotate cu echipamente IT și mobilier, astfel, fiecare centru de formare a primit: 1 

multifuncțională, 1 desktop pc, 1 videoproiector, 1 tablă smart, 1 mobilier birou. 

În prezent, se implementeaza programul în 6 unități școlare din Timiș și Mehedinți , desfășurându-se etapa de continuare 

program cu minim 200 elevi de clasa a VIII a din ambele județe. Sunt implicați cadrele didactice de limba și literatura 

română, matematică, cultură civică în furnizarea orelor de pregătire suplimentară, coordonați de 20 de experti educație și 

cu sprijinul a 4 consilieri școlari – pe componenta de consiliere psihopedagogică. 
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