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OBIECTIVE

Obiectivul general: creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate

de către şcoală în vederea obţinerii ratei de promovabilitate a elevilor,

la sfârşit de an şcolar precum şi creşterea ratei de promovare a

examenului de bacalaureat prin acţiuni de sprijin a elevilor, prin

implicarea comunităţii locale pe întreaga durată de desfăşurare a

proiectului.



OBIECTIVE SPECIFICE
1. Creşterea promovabilităţii la sfârșit de an școlar și la examenele

naționale prin acţiuni remediale specifice, la nivelul diferitelor discipline

2. Reactualizarea și sistematizarea cunoștințelor fundamentale ale

elevilor prin organizarea unor activități remediale specifice, în vederea

obținerii competențelor formulate de programele școlare pe fiecare ciclu

de învățământ

3. Creşterea interesului pentru învăţătură prin crearea unor situaţii de

învăţare centrate pe elev și în concordanță cu capacitățile diferite ale

acestora

4. Creşterea motivaţiei elevilor pentru învățare și desăvârșire

profesională și personală prin accentuarea creativităţii şi originalităţii în

cadrul activităților de dezvoltare personală și profesională

5.Sensibilizarea comunităţii locale prin implicarea în promovarea

instituţiei

6.Îmbunătăţirea bazei materiale în vederea obţinerii rezultatelor dorite.



BENEFICIARI
DIRECȚI INDIRECȚI

Anul I:    

Clasa a X-a – 22 de elevi

Clasa a XI-a – 24 de elevi

Clasa a XII-a – 40 de elevi

Anul II:   

Clasa a X-a – 23 de elevi

Clasa a XI-a – 25 de elevi

Clasa a XII-a – 45 de elevi

*comunitatea locală >posibilitatea de

a insera pe piața muncii absolvenți

bine calificați în domeniu

*părinți informați și responsabili

*ceilalți elevi din cadrul instituției

*profesorii instituției, prin creșterea

prestigiului școlii și a numărului de

elevi



ACTIVITĂȚI

Activități de 

dotare 

Activități 

extrașcolare

Activități 

pedagogice și 

de sprijin

Activități de 

management



ACTIVITĂȚI pedagogice și de 
sprijin

Activități de dezvoltare 

personală 

.  

.  

Ore de educaţie remedială şi 

pregătire suplimentară

Limba și literatura română

Limba și literatura maghiară

Matematică

Geografie

Activităţi de reactualizare,  

sistematizare și fixare  a 

achiziţiilor fundamentale

Activități de consiliere

privind cariera 



Activități extrașcolare

Vizite de documentare la agenți economici

Revista școlii

Vizite de studiu la muzee și instituții culturale

Excursii de documentare și informare

Concursuri și activități sportive

Vizite de documentare la universități



REZULTATE
Educație

de 

calitate

Creșterea 

gradului de 

implicarea a 

partenerilor 

educaționali

Egalitate de 

șanse

Eficientizarea 

comunicării 

Creșterea 

gradului de 

implicarea a 

partenerilor 

educaționali

Îmbunătățirea 

comunicării scrise și 

orale 

Îmbunătățirea  abilităților  de  

utilizare  a  calculatorului 

Note mai mari la examenul 

de bacalaureat 

Dezvoltarea culturii organizaționale 

Creșterea 

prestigiului 

instituției 
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