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ANUNŢ DE SELECŢIE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE VOR FI IMPLICATE ÎN
PROGRAMUL SUPORT DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ ȘI PSIHOLOGICĂ PENTRU FAZA DE
PILOTARE ȘI PENTRU FAZA DE DERULARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI „EDUBAC – EDUCAȚIE EUROPEANĂ PENTRU UN BACALAUREAT DE
SUCCES”, ID 138141, COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN ÎN CADRUL POS DRU 2007-2013

Inspectoratul Școlar Județean Olt este beneficiarul unei finanţări nerambursabile prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului „EduBac –
Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141.
Proiectul „EduBac – Educație europeană pentru un bacalaureat de succes” va fi implementat
împreună cu partenerul 1 – Inspectoratul Școlar Județean Bacău și partenerul 2 – Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.
Obiectiv general - Creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor
din ciclul liceal din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului (Sud- Vest si Nord-est) prin
sprijinirea sistematică a dezvoltării și evaluării procesului de formare a competențelor cheie pentru un acces
ridicat la nivele superioare de educație și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și
incluzivă.
În conformitate cu prevederile METODOLOGIEI nr. 292/06.06.2014 privind organizarea și
desfășurarea selecţiei unităților de învățământ care vor fi implicate în programul suport de pregătire
suplimentară și psihologică pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare în cadrul proiectului „EduBac –
Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, vor fi selectate unitățile școlare care vor fi implicate în
activitățile A5 Furnizarea serviciului educațional de pregătire suplimentară și psihopedagogică - faza pilot la
nivel multiregional (10 unități) și A6: Derularea programului multiregional de educație tip „Serviciu educațional
suport de pregătire suplimentară și psihologică” în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat
de la final de clasa a XII-a cu elevii din anul al 2-lea de derulare a proiectului(la cele 10 unități selectate
pentru A5 se mai adaugă 12), din cadrul proiectului „EduBac – Educație europeană pentru un bacalaureat de
succes”, în județul Olt.
Etapele selecției unităților de învățământ sunt următoarele:
(1) Ierarhizarea unităților de învățământ liceal în funcție de rezultatele obținute la examenul de
bacalaureat național 2014 ;
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(2) Selectarea unităților de învățământ în ordinea descrescătoare a procentului de promovabilitate la
examenul de bacalaureat național 2014, corelat cu numărul de elevi și zona până la realizarea
grupului țintă, pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare. Pentru faza pilot vor fi selectate 10
unități de învățământ. În faza de derulare se va continua în aceste 10 unități de învățământ, la care
se adaugă încă 12.
(3) Rezultatele finale ale selecției.
Cerințe minime pentru participarea la selecție:
 Procent scăzut de promovabilitate la examenul național de bacalaureat 2014,
 Existenţa unui contract de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt
 Capacitate operațională de organizare la nivel local.

Calendarul selecției:
Ierarhizarea unităților de învățământ liceal în funcție de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat
național 2014
09 - 14 iunie 2014
Selectarea unităților de învățământ în ordinea descrescătoare a procentului de promovabilitate la
examenul de bacalaureat național 2014, corelat cu numărul de elevi și zona până la realizarea grupului țintă,
pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare
17 - 18 iunie 2014
Publicarea rezultate finale ale selecției
18 iunie 2014
Transmiterea scrisorilor de informare privind rezultatele selecției
23 iunie 2014
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