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SELECŢIE GRUP ȚINTĂ
„Personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în
învățământul preuniversitar” în cadrul proiectului „EduBac – Educație europeană
pentru un bacalaureat de succes” POSDRU/153/1.1/S/138141
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 vederea completării echipei de implementare a proiectului, anunţăm că în perioada 13 - 20 noiembrie
2014, Inspectoratul Școlar Județean organizează selecţia grupului țintă „Personal din sistemul național de
examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar”, disciplinele Limba și literatura română și
Matematică din unitățile de învățământ selectate pentru derularea programului de pregătire suplimentară pentru
bacalaureat.
Procedura de selecţie:
(1) Candidaţii vor trimite pe adresa de e-mail edubac.secretariat@gmail.com, CV format europass și
scrisoare de intenție;
(2) Rezultatele evaluării CV-urilor (admis/respins) vor fi transmise pe e-mail fiecărui candidat.
Perioada de transmitere electronică/depunere a CV-urilor și a scrisorilor de intenție
13 – 20 noiembrie 2014
Transmiterea rezultatelor evaluării CV-urilor pe e-mail
20 noiembrie 2014
Date de contact - e-mail: edubac.secretariat@gmail.com
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Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în
considerare.
Informații suplimentare:
Proiectul „EduBac – Educație europeană pentru un bacalaureat de succes” POSDRU/153/1.1/S/138141,
își propune derularea programului suport de pregătire suplimentară și psihologică pentru faza de pilotare și
pentru faza de derulare, 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.
În cadrul proiectului vor fi acreditate 1 program de formare, „Dezvoltarea de abilități în vederea creării
de competențe cheie la elevii de liceu”, adresat consilierilor școlari – (40 de ore de formare) și 1 program de
formare, „Metode inovative de pregătire suplimentară pentru bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie”,
adresat experților de educație și învățare personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum
național (40 de ore de formare).
Experții educație și învățare și consilierii școlari selectați vor participa la programul de formare adresat
fiecărei categorii de experți, pe parcursul căruia vor fi pregătiți să lucreze în cadrul unui program nou de educație
extracurriculară adresat elevilor din clasele a XII-a. Cursul își va propune familiarizarea personalului cu
modalități de educație extracurriculară pentru formarea de competențe cheie (exemplu: vor afla ce sunt
competențele cheie, cum se formează, prin ce tipuri de situații de învățare, cum se construiesc resurse de
învățare care să faciliteze formarea competențelor cheie etc.) și modalități de consiliere și pregătire psihologică
pentru susținerea examenului de bacalaureat.
Conținutul serviciului educațional este fundamentat pe rezultatele cercetărilor realizate în A2. Experții
curriculă și cercetare atrași în proiect și consilierii școlari au dezvoltat resurse și instrumente pentru următoarele
componente ale serviciului:
-componenta de bază - de formare preponderentă a competențelor cheie utile în pregătirea susținerii cu
succes a examenelor de bacalaureat;
-componenta opțională – de formare a celorlalte categorii de competențe cheie în funcție de opțiunile
elevilor din grupul țintă, pe categorii de probe de examen (competențe în științe și tehnologii, competențe de
relaționare interpersonală (sociale) și competențe civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare
culturală și exprimare artistică);
-componenta de consiliere și orientare profesională a elevilor din grupul țintă în vederea alegerii studiilor
ulterioare/profesiei în conformitate cu înclinațiile, aptitudinile și abilitățile personale;
-componenta de evaluare a performanțelor.
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Etapa de pilotare va avea rolul de a evalua și monitoriza progresul elevilor ca urmare a participării la
program prin culegerea de feedback cu privire la structura serviciului, resursele și instrumentele utilizate,
modalități de îmbunătățire și adaptare a acestora. Feedback-ul va fi încorporat în structura serviciului pentru a
crește gradul de acceptare și implicare a grupului țintă în derularea efectivă a serviciului educațional. Sesiunile
de pregătire vor fi alternate cu sesiuni de consiliere psihopedagogică cu rol de suport în scopul orientării școlare
și/sau profesionale și dezvoltării de competențe cheie la elevii de liceu în funcție de profilul elevilor .
Pe baza selecției unităților școlare, care a fost făcută în cadrul activității A4.1 și a profilelor școlare și
psihologice ale elevilor (A4.2), se vor elabora în faza de derulare a programului planuri particularizate de
activități educative adaptate fiecărui elev în funcție de intensitatea nevoii de pregătire și de opțiunile făcute.
Sesiunile de pregătire vor fi alternate cu sesiuni de consiliere individuală și de grup cu rol de suport în scopul
orientării școlare și/sau profesionale. Pe parcursul derulării programului se vor face evaluări de progres ale
elevilor din grupul țintă și monitorizări ale modului de implementare a serviciului educațional în unitățile școlare.
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”, au fost selectate următoarele unități de învățământ liceal din
județul Olt:
-Faza de pilotare a programului
1. Colegiul Tehnic Metalurgic
2. Colegiul Tehnic „Danubius” Corabia
3. Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” Balș
4. Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal
5. Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal
6. Liceul Tehnologic Drăgănești – Olt
7. Colegiul Național Agricol „Carol I” Slatina
8. Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal
9. Liceul Tehnologic „Ion Popescu” Cilieni
10. Liceul Tehnologic Izvoarele
-Faza de derulare a programului
1. Colegiul Național „Ioniță Asan” Caracal
2. Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus
3. Colegiul Economic „P. S. Aurelian” Slatina
4. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești
5. Liceul Tehnologic Vitomirești
6. Liceul Tehnologic Văleni
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7. Liceul Tehnologic Piatra – Olt
8. Liceul „Ștefan Diaconescu” Potcoava
9. Liceul Tehnologic Tufeni
10. Liceul cu Program Sportiv Slatina
11. Colegiul Tehnic Balș
12. Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina
13. Colegiul Tehnic Metalurgic
14. Colegiul Tehnic „Danubius” Corabia
15. Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” Balș
16. Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” Caracal
17. Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal
18. Liceul Tehnologic Drăgănești – Olt
19. Colegiul Național Agricol „Carol I” Slatina
20. Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal
21. Liceul Tehnologic „Ion Popescu” Cilieni
22. Liceul Tehnologic Izvoarele
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