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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TRIM. I, ANUL I DE PROIECT
PERIOADA 01.10.2018- 31.12.2018
In primul trimestru din anul I de implementare a sub-proiectului nostru Mereu mai
buni au fost desfășurate activitățile programate, conform graficului de activități.
Activitatea I : Activități pedagogice remediale și de sprijin : au debutat cu activitățile
pedagogice remediale pe discipline. Activitățile pedagogice de sprijin, de tip workshop, se
vor desfășura în trimestrele II și III de proiect și vizează ameliorarea competenței de a învăța
să înveți și a abilităților socio- emoționale și de comunicare, ale elevilor.
La activitățile pedagogice remediale pe discipline au participat 264 de elevi, dintre care peste
120 elevi proveniți din grupuri defavorizate, la 10 discipline incluse în examenul de
bacalaureat : Limba și literatura română, Matematică, Informatică, Biologie, Chimie, Istorie,
Geografie, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană. Aceste activități au fost
desfășurate de o echipă de implementare formată din 23 de profesori specialiști/experți,
care au lucrat cu grupe de câte 5- 15 elevi.
Pentru buna desfășurare a acestor activități a fost elaborată o metodologie de selecție a
participanților. Evidența participării elevilor la activități s-a realizat pe baza fișelor de
prezență, întocmite lunar, pe grupe de elevi, fișe în care au fost consemnate orarul
desfășurării activităților și prezența elevilor și a cadrelor didactice, la orele/ședințele de curs.
Temele parcurse la activitățile pedagogice remediale sunt consemnate de către cadrele
didactice în condica de prezență. Pentru fiecare activitate pedagogică remedială au fost
elaborate documente/materiale de lucru, specifice. Acestea au fost adaptate la nevoile
elevilor și raportate la rezultatele acestora.
În această perioadă a fost achiziționat un Pachet de materiale consumabile- necesare
desfășurării activităților I, cu respectarea procedurilor și a planului de achiziții aprobat.
Activitatea II : Activități extracurriculare : nu s-au desfășurat în primul trimestru, acestea
sunt prevăzute pentru trimestrele II- IV de proiect.
Activitatea III : Dotări. În perioada mai sus menționată s-au achiziționat, de asemenea : un
Ecran interactiv cu stativ motorizat și a un suport flipchart, necesare pentru buna
desfășurare a activităților, pe tot parcursul proiectului.
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Activitatea IV : Activități de management : cei 6 responsabili, membrii ai echipei de proiect
au desfășurat în primul trimestru 54 de ore de activități normate și altele suplimentare,
consemnate în condica de prezență și în Registrul de procese- verbale ale ședințelor echipei.
Activitățile de management au presupus : studierea Ghidului de implementare a SGL și a
anexelor acestuia, elaborarea metodologiei de selecție a elevilor și a profesorilor
specialiști/experți pentru activitățile pedagogice remediale/discipline, elaborarea C.I.M. și a
fișelor postului, participarea la ședințele de instruire organizate de monitor. Totodată, a fost
aplicat chestionarul de selecție a elevilor, alcătuite grupele de elevi pentru activitățile
pedagogice remediale pe discipline și elaborate fișele de prezență, cu orarul pentru fiecare
grupă. De asemenea, s-au solicitat documentele proiective profesorilor specialiști, s-a
întocmit condica de prezență pentru cadrele didactice și pentru echipa de management a
proiectului ; totodată a fost completat registrul de intrări- ieșiri a documentelor/materialelor
aferente managementului de proiect. Au fost derulate procedurile de realizare a achizițiilor
planificate în trimestrul I, au fost efectuate plățile aferente, în baza documentelor
justificative și au fost efectuate raportările solicitate.
Suma totală cheltuită pentru implementarea proiectului în perioada 1 octombrie- 31
decembrie 2018 a fost de 33.846,04 lei.
În cadrul activităților de monitorizare internă a fost întocmită o procedură specifică, un plan
de monitorizare și raportul de monitorizare la finalul primului trimestru de proiect.
Pentru menținerea legăturii cu comunitatea locală și școlară și pentru diseminarea modului
de implementare a activităților, au fost postate informări pe site-ul liceului, www.cnd.ro . De
asemenea, echipa de proiect a realizat informări privind proiectul ROSE în cadrul ședințelor
consiliului de administrație, ale consiliului profesoral și ale consiliului reprezentativ al
părinților din școala noastră.
Coordonator de grant,
Prof. Felicia Amzulescu
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