
 
 

 

 

3 iunie 2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferinţa de lansare a Proiectului POSDRU/153/1.1/S/138618 ”Să ne 

pregătim de BAC! Program inovator de formare a competenţelor-cheie pentru 

promovarea examenului de bacalaureat” 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea organizează joi, 5 iunie 2014, începând 
cu ora 10.00, la sala de festivităţi a Colegiului Naţional ”Unirea”, Conferinţa de lansare a 
Proiectului POSDRU/153/1.1/S/138618 ”Să ne pregătim de BAC! Program inovator de 
formare a competenţelor-cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat”, proiect 
finanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 1: ”Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de intervenţie: 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de 
calitate. 

Obiectivul general al proiectului ”Să ne pregătim de BAC! Program inovator de 
formare a competenţelor-cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat” îl 
reprezintă sprijinirea dezvoltării şi evaluării sistematice a procesului de formare a 
competenţelor-cheie pentru 4.100 de elevi din învăţământul liceal, în vederea susţinerii şi 
promovării cu succes a examenului de bacalaureat naţional, prin intermediul unui program 
educaţional inovator,  desfăşurat la nivel multiregional, în regiunile Sud-Est şi Sud 
Muntenia. 

 

Obiectivele specific ale proiectului sunt: 

o Creşterea eficienţei procesului de formare a competenţelor-cheie (în special 
competenţe în limba maternă, competenţe în matematică, competenţa de a învăţa 
eficient) prin participarea activă a 4.100 de elevi din învăţământul liceal la 
proiectarea/elaborarea/testarea/derularea unui program-pilot la nivel multiregional, 
de educaţie tip „pregătire suplimentară”, în vederea pregătirii susţinerii cu succes a 
examenului de bacalaureat; 

o Dezvoltarea competenţelor profesionale a 230 de persoane din sistemul naţional de 
examinare, evaluare şi curriculum din învăţământul preuniversitar şi a 40 de 
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consilieri şcolari, în vederea implementării de programe suport de formare de 
competenţe-cheie şi servicii de consiliere şi orientare profesională pentru o 
pregătire adecvată a elevilor din învăţământul liceal, în vederea creşterii ratei 
promovabilităţii la examenul de bacalaureat; 

o Optimizarea resurselor de învăţare destinate persoanelor din grupul ţintă, prin 
utilizarea unui sistem on-line integrat de pregătire suplimentară şi testare pentru 
BAC şi a formelor de instruire modernă, pentru adaptarea la nevoile de formare ale 
elevilor, asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară ulterioară;  

o Creşterea implicării actorilor relevanţi la nivel multiregional în formarea 
competenţelor-cheie la elevii din învăţământul liceal, prin derularea de activităţi 
comune, derularea de activităţi nonformale de învăţare şi crearea de reţele 
interinstituţionale, în vederea îmbunătăţirii calităţii ofertelor de educaţie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (08 aprilie 2014 – 07 
octombrie 2015). 

Valoare totală a proiectului: 6.514. 096 lei, din care finanţare nerambursabilă               
4. 885.572 lei 

Beneficiarul proiectului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa – partener 1 şi Federaţia Naţională a 
Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar - partener 2. 

 

 

 

Detalii suplimentare: 

Manager proiect – profesor Vasilica Zaharia 

Tel: 023/214141; Fax 0237/214499 

e-mail: vasilicazaharia1@yahoo.com 
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