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INFORMARE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR
ÎN PERIOADA 01.01.2019- 31.03.2019

-

Activitatea I : Activități pedagogice remediale și de sprijin

Activitățile pedagogice remediale pe discipline (I.1.) au continuat și în trimestrul II de proiect, în
condiții similare trimestrului I, conform graficului de activități.
Acestea se desfășoară pe baza planificărilor întocmite de cadrele didactice selectate pentru fiecare
activitate. Evidența participării elevilor la activități se realizează pe baza fișelor de prezență,întocmite
lunar, pe grupe de elevi,fișe în care se consemnează și orarul desfășurării activităților, precum și
semnăturile de prezență, ale elevilor și ale cadrelor didactice, la fiecare oră/ședință de curs, pe
discipline. Cadrele didactice au completat condica de prezență. La activitățile pedagogice remediale
au fost utilizate documente/materiale de lucru : planificări calendaristice, fișe de lucru, teste
intermediare, suporturi de curs/prezentări power point/lucrări practice, bibliografie selectivă,
adaptate specificului fiecărei discipline și tematicii abordate.Materialele de lucru au fost adaptate la
nevoile elevilor și raportate la progresul acestora.
În perioada 01.01.2019- 31.03.2019 s-au desfășurat activități pedagogice remediale pe discipline, de
către 23 profesori experți/specialiști, la 10 discipline de bacalaureat. 264 elevi au participat la orele
pedagogice remediale, unii dintre aceștia la 2 discipline, rezultând un total de 310 participări ale
elevilor, în 25 grupe de lucru.
Dificultăți/probleme întâmpinate : întrimestrul II s-au constatat unele mici modificări la componența
grupelorși la prezența elevilor la orele remediale. Unii elevi care au participat la activități la 2
discipline, au ales să participe doar la una, motivând prin faptul că au nevoie de mai mult timp acasă,
pentru pregătirea curentă, la disciplinele din planul cadru.
Alți elevi (de clasa a XII-a) s-au înscris pe parcursul trimestrului II la unele discipline, considerând că
activitățile pedagogice remediale din cadrul proiectului îi ajută la mai buna pregătire pentru
examenul de bacalaureat, care se apropie.
Activitățile pedagogice de sprijin (I.2.Dezvoltarea competenței de învățare (40 ore, din care 20
online) și I.3.Dezvoltarea abilităților socio- emoționale (20 ore) . În trimestrul II s-au desfășurat și sunt
în curs de finalizare procedurile de achiziție a serviciilor de consultanță, a serviciilor de transport
pentru activitatile extracurriculare și a pachetului de consumabile, toate necesare pentru
desfășurarea acestor activități, în perioada aprilie- iunie 2019.

Selecția elevilor care vor participa la aceste activități de tip workshop s-a realizat de către un grup de
lucru, conform metodologiei de selecție întocmită la inițierea subproiectului.
Dificultăți/probleme întâmpinate :
-unii elevi, dar și părinți, au fost reticenți în privința participării la aceste activități de educație
nonformală, de tip workshop, în timpul liber al elevilor. De aceea s-a explicat, de câte ori a fost
nevoie, modul de desfășurare al activităților și mai ales, utilitatea lor.
-procedurile de achiziție necesită un timp îndelungat de desfășurare, în etape, precum și numeroase
documente.

-

Activitatea II : Activități extracurriculare :

În trimestrul II de proiect s-au desfășurat și sunt în curs de finalizare procedurile de achiziție pentru
realizarea a două vizite de documentare la universități (activitatea II.2.), la Timișoara și Alba- Iulia, la
începutul lunii mai și a Taberei Viața (activitatea II.1.), în luna iulie (program, transport, masă).
În această perioadă s-a perfectat, împreună cu reprezentanții universităților, datele și programul
vizitelor de documentare, pentru îndeplinirea obiectivului propus, de orientare spre carieră a
liceenilor și în vederea unei mai bune inserții a lor în învățământul terțiar.
Tabăra ”Viața” vizează dezvoltarea personală a elevilor, a responsabilității, implicării și a spiritului lor
de echipă.
La ședința echipei de proiect din data de 03.04.2019 au fost convocate să participe și respectiv
instruite, cadrele didactice care vor însoți elevii, vor întocmi documentația necesară deplasării
grupurilor și vor răspunde de buna desfășurare a activităților.
-

Activitatea III : Activități de management : cei 6 responsabili, membri ai echipei de proiect
au desfășurat lunar, câte 3 ore de activitate, bugetate, dar și altele suplimentare, toate
consemnate în condica de prezență a echipei de proiect și în Registrul de procese- verbale ale
ședințelor echipei de proiect.

Activitățile de management au presupus revederea și aplicarea prevederilor Ghidului de
implementare a SGL și a anexelor acestuia, instruirea cadrelor didactice care vor participa în
continuare la implementarea activităților pedagogice și a celor extracurriculare, stabilirea relațiilor de
colaborare cu parteneri și consultanți, pentru desfășurarea activităților,participarea la vizitele
realizate de monitor. Totodată, a fost realizată selecția elevilor, pe baza chestionarului și a grilei de
selecție, precum și a solicitării elevilor. Au fost alcătuite grupele de elevi pentru activitățile
pedagogice de sprijin și pentru cele extracurriculare.
De asemenea, au fost completate documentele de evidență : condica de prezență pentru cadrele
didactice din echipa de implementare și echipa de management a proiectului, registrul de procese
verbale ale echipei de proiect și a fost completat registrul de intrări- ieșiri cu
documentele/materialele aferente.
Modificări contractuale în perioada 01.01.2019- 31.03.2019 :

-Modificarea AG prin Notificare : Notificare privind modificarea graficului de activități, nr.
90/14.01.2019, aprobată de monitor (Activitatea I.2. glisează din trimestrele I-II, în trimestrele II-III ;
justificare : realizarea contractului de achiziție de servicii într-un singur an financiar.
Au fost demarate procedurile de realizare a achizițiilor planificate în trimestrul II și efectuate
raportările solicitate.
Pentru menținerea legăturii cu comunitatea locală și școlară și pentru diseminarea activităților
desfășurate, respectiv ce se vor desfășura, a fost menținută corespondența electronică cu colegii și
au fost postate informări pe site-ul liceului, www.cnd.ro.
Comunitatea școlară și locală au fost informate și implicate în activitățile desfășurate.La consiliului
profesoral din data de 31.01.2019, s-a făcut o sinteză a stadiului de desfășurare a subproiectului
ROSE din școala noastră și a activităților ce se vor desfășura în continuare.
A fost menținută legătura cu profesorii diriginți și cu cadrele didactice din echipa de implementare,
pentru realizarea în bune condiții a activităților și asigurarea participării active a elevilor.
În perioada 01 ianuarie- 31 martie 2019 s-a comunicat periodic cu monitorul, atât direct cât și online,
pentru clarificarea unor aspecte privind documentele de raportare, dar și pentru consiliere privind
aspectele tehnice ale procedurilor de achiziție și ale desfășurării activităților propuse în acest
trimestru (documente necesare, modalități viabile de punere în practică a activităților etc.).
În data de 13.02.2019 a avut loc o vizită a doamnei monitor în școala noastră, când au fost abordate
diferite aspecte privind stadiul derulării subproiectului și modul de implementare a acestuia în
raportul privind statusul inițial, proceduri de comunicare și raportare lunară și trimestrială, modificări
contractuale, măsurarea indicatorilor de impact/de rezultat.
Prin mesaje e- mail au fost primite de la monitor diverse materiale, precum :
Clarificăride la UMPFE ;
Informare privind bugetul și documente pentru deschideri de credite bugetare ;
Diverse adrese și mesaje on-line, de informare și clarificare a unor aspecte privind implementarea
subproiectului.
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