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METODOLOGIE
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

I. Dispoziţii generale
Art.1. Prezenta metodologie este elaborată de echipa de management a proiectului „EduBac –
Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141 în conformitate cu revederile legislative
în vigoare.
Art.2. Scopul prezentei metodologii constă în realizarea activității A4.1 Selectarea unităților școlare
care vor fi implicate în programul suport de pregătire suplimentară și psihologică din fiecare dintre cele două
regiuni pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare, selecția unităților școlare care vor fi implicate în
activitățile A5 Furnizarea serviciului educațional de pregătire suplimentară și psihopedagogică - faza pilot la
nivel multiregional 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, din cadrul proiectului „EduBac –
Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, în județul Olt.
Art. 3. Etapele selecției unităților de învățământ sunt următoarele:
(1) Ierarhizarea unităților de învățământ liceal în funcție de rezultatele obținute la examenul de
bacalaureat național 2014 ;
(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. Pentru faza de derulare se va continua în aceste 10 unități de
învățământ, la care se adaugă încă 12.
(3) Rezultate finale ale selecției.
Art.4. Anunțul de selecție a unităților de învățământ vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar
Județean Olt în secţiunea dedicată proiectului.
Art.5. Activitățile care vor face obiectul contractelor dezvoltate în parteneriat și condițiile generale de
eligibilitate sunt publicate în anunțurile de selecție.
Art.6. Cerințe minime pentru participanți:
 Procent scăzut de promovabilitate la examenul național de bacalaureat 2014,
 Existenţa unui contract de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt
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 Capacitate operațională de organizare la nivel local.
Art. 7. (1) Înscrierea solicitanților se realizează de către membrii echipei de proiect în termenul
precizat în Anunțul de selecție a unităților de învățământ, folosind statistica judeţeană în ce priveşte rezultatele
obţinute la examenul național de bacalaureat 2014.
(2) Rezultatele selecției, vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt în secţiunea
dedicată proiectului și transmise prin e-mail fiecărei unităţi

II. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie
Art.8. Coordonarea selecţiei partenerilor este realizată de Echipa de Management a proiectului și
Coordonatorul grupului țintă și resurse umane.
Art.9. Principalele atribuţii ale Echipei de Management și Coordonatorului grupului țintă și resurse
umane sunt:
 anunţă o r g a n i z a r e a selecţiei unităților de învățământ prin postarea pe pagina web a
Inspectoratului Școlar Județean Olt;
 oferă unităților de învățământ informaţii privind procedura de selecţie;
 stabileşte lista finală a partenerilor;
 publică lista partenerilor selectați, prin postare pe pagina web a instituţiei;
Art.10. La finalizarea selecţiei se realizează lista unităţilor în ordinea descrescătoare a procentului
de promovabilitate la examenul național de bacalaureat 2014.
Art. 11. (1) Rezultatele finale ale selecției se afişează în ordine descrescătoare la sediul şi pe site-ul
inspectoratului şcolar.
(2) Partenerii selectați vor fi informați pe email asupra rezultatului selecţiei şi asupra obligaţiilor care
le revin în cadrul proiectului.

III. Dispoziţii finale
Art.16. (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecţiei, va întocmi un
rezultatele finale.

Manager proiect,
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