Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 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 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/136612
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Nr. 6091/17 iulie 2014
ANUNŢ DE SELECŢIE
a unităţilor şcolare participante la Proiectul POSDRU/153/1.1 /S/136612
„TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în calitate de beneficiar, implementează, în perioada
18 aprilie 2014 – 17 octombrie 2015, Proiectul POSDRU/153/1.1 /S/136612
„TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul
liceal”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi

Federaţia Naţională a

Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar Bucureşti.
Obiectivul proiectului este sprijinirea dezvoltării şi evaluării sistematice a procesului de
formare a competenţelor cheie pentru 4100 de elevi din învăţământul liceal, în vederea susţinerii şi
promovării cu succes a examenului de bacalaureat naţional,

prin intermediul unui program

educaţional inovator, desfăşurat la nivel multiregional, în regiunile Nord Est şi Sud Muntenia.
Grupul țintă al proiectului este format din: 4100 elevi din învățământul liceal, din județele
Suceava și Dâmbovița (elevi din clasa a XII-a); 230 experți, personal din sistemul național de
examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar; 40 consilieri școlari. Fiecare
categorie de grup țintă are nevoi specifice de soluționat în proiect, ponderea cea mai importantă a
acestora fiind cea a elevilor.
Pentru derularea activităţilor proiectului, din judeţul Dâmbovița vor participa 17 unităţi
şcolare, 2050 elevi cuprinşi în clasa a XII-a în anul şcolar 2014-2015, 115 cadre didactice încadrate la
discipline pentru care se susţin probe de Bacalaureat şi 20 de consilieri şcolari.
Selecţia unităţilor şcolare se va realiza în perioada 11-15 august 2014, pe baza
Formularelor de aplicaţie completate de către acestea şi înregistrate la sediul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dâmbovița, până la data de 8 august 2014.
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Criterii de selecţie:
1. Rezultate slabe şi medii obţinute de elevi la examenul de bacalaureat în anul şcolar 2013-2014;
2. Rezultate slabe şi medii obţinute de elevi la simulările probelor de bacalaureat desfăşurate în
anul şcolar 2013-2014;
3. Numărul redus de elevi înscrişi la examenul de bacalaureat în anul şcolar 2013-2014;
4. Existenţa în anul şcolar 2014-2015 a minim 4 clase, având în medie 20 de elevi în clasa a XII-a;
5. Existenţa a minim 6 cadre didactice încadrate la discipline pentru care se susţin probe de
Bacalaureat şi disponibilitatea acestora de a participa la activităţile specifice proiectului,
abilitaţi în sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul
preuniversitar;
6. Existenţa resurselor de infrastructură necesare derulării activităţilor specifice (minim 4 săli de
clasă şi 2 laboratoare de informatică).

Detalii suplimentare la sediul instituţiei:
tel.0245.211891, fax. 0245.613723, e-mail: isjdb@isj-db.ro
persoană de contact: asistent manager operațional, prof. Cristina Groza, 0728929969
e-mail: groza_cristina@yahoo.com

Manager operațional,
Inspector Şcolar General,
Prof. Luminița PREDA

Manager de proiect,
Prof. Gabriela Scutaru
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