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O1 
- Îmbunătăţirea nivelului calităţii actului educaţional concretizat în progresul

şcolar pentru 362 elevi din grupul țintă, realizabil prin activități remediale / 

extracurriculare, pentru reducerea abandonului cu 5 % pe an și creșterea cu 1  

% pe an  a ratei de promovabilitate, din anul 2017  până în anul 2021.

O2 
- Creșterea motivației pentru studiu concretizată în finalizarea studiilor liceale

pentru 362 elevi din grupul țintă realizabil prin activități de consiliere / 

extracurriculare, pentru creșterea cu 1 % pe an a absolvenților care se înscriu

la examenul de bacalaureat din anul 2017  până în anul 2021, 

3 
- Sporirea accesului la o educație de calitate pentru 231 elevi din grupurile

dezavantajate prin participarea acestora la  pregătire remedială, suplimentară, 

activități extracurriculare, pentru creșterea ratei de promovare a examenului de 

bacalaureat cu 1 % pe an din anul 2017  până în anul 2021.

Obiectivele specifice ale subproiectului implementat de 

Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea

O3



Limba și literatura română

2 cadre didactice

Matematică

2 cadre didactice

Biologie

2 cadre didactice

Activitatea a vizat pregătirea suplimentară a elevilor 

de liceu de la clasele IX, X, XII și XIIII.

pentru imbunătățirea promovabilității la sfârșit de an 

școlar/bacalaureat. 

I. Activități pedagogice și de sprijin

1.1.Sprijin pedagogic acordat prin ore remediale 
Pregătirea suplimentară a fost realizată de 6 cadre didactice la disciplinele:

Orele de pregătire s-au desfășurat: 

2017-2018 - cu prezență fizică

2018 - 2019 - cu prezență fizică

2019 - 2020 - cu prezență fizică si online

2020 - 2021 – preponderent online

2021-2022 - cu prezență fizică 

Pregătirea remedială: 

Matematică IX - 1 oră/săpt; 

Matematică  X - 1 oră/săpt; 

Română XII - 2 oră/săpt; 

Matematică XII- 2 oră/săpt; 

Biologie XII  - 2 oră/săpt.  



Limba și literatura română 
. 

Română XII - 2 ore/săpt; 

Activitățile de pregătire suplimentară 

a elevilor de liceu au fost realizate 

pentru imbunătățirea promovabilității 

la sfârșit de an școlar/bacalaureat. 



Matematică
. 

Matematică IX - 1 oră/săpt; 

Matematică  X - 1 oră/săpt; 

Matematică XII- 2 oră/săpt; 



Au fost implementate metode inovative de 

predare-învățare, folosind mijloace audio-video.  

Aceste metode au condus la: 

2. dezvoltarea abilităților afectiv -

emoționale determinând o creștere 

a stimei de sine la elevi

1. creșterea atractivității 

actului educațional

3. înscrierea unui număr mai mare de 

absolvenți la examenul de bacalaureat.



Biologie 
Biologie XII- 2 oră/săpt; 

Orele de pregătire s-au 

desfășurat:cu prezență fizică

sau în sistem online – prin 

intermediul tehnologiei; tabla 

interactivă, laptop, videoproiector 

cu ajutorul Google Meet și Google 

Classrom.



1.2. Activități de consiliere individuală și de grup
Consilerul școlar a stabilit tematica de consiliere în conformitate cu nevoile individuale ale elevilor din grupul țintă 

identificate, a realizat graficul de consilere în funcție de orarul elevilor, a realizat câte o oră de consiliere pe 

săptămână, conform planificării

1. la clasele a IX-a și a X-a: 

consiliere în probleme legate de 

tehnici de învățare eficientă, 

consiliere în situații de rămânere 

în urmă la învățătură a unor elevi

2.  la clasele a XI-a și a XII-a: activități de 

autocunoaștere si exerciții de identificare a 

diferitelor trasee profesionale corelate cu 

activitățile remediale.



Au fost proiectate două ateliere de lucru:

”Clubul de actorie” – 6 elevi ”Studioul de dans” – 11 elevi

S-a urmărit ca elevii să îşi dezvolte abilitățile de comunicare în cadrul echipei, modalităţile de lucru în 

echipă, moduri de rezolvare a conflictelor în echipă, încredere de sine precum şi încrederea în restul 

membrilor echipei.

Elevii celor două ateliere au realizat momente cultural-artistic  și le-au prezentat la festivitatea 

organizată de Ziua Școlii sau au participat la diferite concursuri. 

I. Activități pedagogice și de sprijin
1.3. Activitățile atelierelor culturale pentru modelarea comportamentului elevilor



2.1.
Excursii de documentare 

și culturale

- Activitate replanificată pentru anul 5

II. Activități extracurriculare 



Pentru activitățile cultural-artistice – profesorii diriginți au antrenat elevii în  activități cu finalități educative și 

artistice, au realizat miniproiecte tematice, expoziții sau momente cultural-artistic  pe care le-au prezentat la cu ocazia 

”Zilei Educației sau Ziua Școlii sau la festivitatea de absolvire.

II. Activități extracurriculare 
2.2. Activități cultural-artistice, sportive și  competiții 



Pentru activitatea sportivă – cadrul didactic coordonator a selectat și a antrenat elevii din grupul țintă, a 

organizat un campionat între clase. Au participat 170 de elevi.

II. Activități extracurriculare 
2.2. Activități cultural-artistice, sportive și  competiții 



Pentru participarea la competiții – profesorii coordonatori au îndrumat elevii pentru participarea la competițiile 

școlare nefinanțate de MENCS – Simpozionul-Concurs Regional „Auditul calităţii produselor alimentare”, cuprins în 

CAER 2018, poziția 1982, domeniul științific, organizat și desfășurat la Colegiul “Brad Segal” Tulcea, 9 iunie 2018. 

Participanții clasați pe primele locuri au participat la etapa regională. 

La aceaste activități au participat 120 elevi coordonați de 12 profesori coordonatori. 

II. Activități extracurriculare 
2.2. Activități cultural-artistice, sportive și  competiții 



Videoproiectoare – 3

Laptop – 3

Ecran proiectie – 3

Copiator – 1

Staţie amplificare - 1

Tableta  - 10

Imprimanta  - 3

Mobilier școlar – 60 bănci cu 

scaune

Echipamente achiziționate (laptop, videoproiector, ecran) au creat un 

climat prietenos, optim pentru desfășurarea activităților didactice șii au 

facilitat îndeplinirea obiectivelor propuse în proiect.  

III. Activități de renovare și dotare
Prin procedura de achizitie proprie 

Elevii care au înregistrat progres în 

pregătirea școlară și extrașcolară au fost 

premiați cu cele 5 tablete achiziționate/an.



Laptop – 66

Echipamente au creat un climat prietenos, optim pentru desfășurarea 

activităților didactice și au facilitat îndeplinirea obiectivelor propuse în 

proiect.  

Dotare cu echipamente IT
Prin ISJ



Table smart - 3
Echipamente au creat un climat prietenos, optim pentru desfășurarea 

activităților didactice șii au facilitat îndeplinirea obiectivelor propuse în 

proiect.  

Dotare cu echipamente IT
Prin ISJ



Camere videoconferință - 3
Echipamentele au creat un climat prietenos, optim pentru desfășurarea 

activităților didactice șii au facilitat îndeplinirea obiectivelor propuse în 

proiect.  

Dotare cu echipamente IT
Prin ISJ



Mulțumim pentru atenție!
Director, Drector adjunct,

Prof. Irina FILIPESCU prof. Aida-Corina MOLDOVEANU


