
COMPETENȚE ȘTIINȚIFICE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 
PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES (CSAPCS)

O școală pentru fiecare, o școală pentru toți!



–Rabindranath Tagore

„Nu mărgini educația unui copil în funcție de propria 
ta cunaștere, căci el s-a născut într-un alt timp.”



ritmul schimbărilor tehnologice - iPad-urile, telefoanele inteligente, 
Facebook, Twitter, Youtube - au transformat și transformă sub 
ochii noștri cultura	


educația trebuie să vizeze inteligența umană, resursă regenerabilă 
și inepuizabilă	


lumea a evoluat ca urmare a educației și evoluției, prin educație, a 
inteligenței umane	


educația trebuie să îi ajute pe cei educați să se descopere și acest 
lucru nu se poate face doar prin ridicarea standardelor naționale	


pentru inteligența umană nu trebuie să folosim șabloane



nu vom putea merge înaine privind mereu în oglinda 
retrovizoare	


educația nu este un proces linear de pregătire 
pentru viitor, ci cultivarea talentelor și sensibilităților 
prin care trăim azi și pregătim viitorul	


o lume fără sensibilitate ar fi inumană și din păcate 
sistemele de educație acționează slab și ineficient în 
abordarea acestei dimensiuni a personalității	


prin rațiune și sentimente relaționăm unii cu alții și 
scoatem o lume din mințile și sensibilitatea noastră



claselor, grupelor sau anilor de studii li se predau cunoștinte, de multe 
ori, fără să li se explice la ce folosesc acele cunoștinte, apoi sunt 
evaluați și clasificați în foarte buni, buni, puțin buni	


acest model a devenit nesatisfăcător	


în loc să facem câte ceva, vorbim despre schimbări treptate	


trăim revoluția informației și trebuie să o folosim în a oferi o educație 
de prima mână oricui și oriunde	


să încercăm să înlocuim memorarea și folosirea unor formule gata 
digerate, care să asigure o notă bună la următorul examen	


să-i ajutăm pe elevi să participe activ la învățare, să capete bucuria 
învățării



PARTENERIATUL PROIECTULUI

Beneficiar	


Universitatea Politehnica din București	


!
Parteneri	


Inspectoratul Școlar al Județului Prahova	


Alianța Colegiilor Centenare	




GRUP ȚINTĂ

3600 elevi din clasele 
terminale de liceu (în principal 
clasa a XII)	




30 de unităti școlare (din care 5 furnizori de 
formare profesională inițiala) selectate în baza 
unei Metodologii de selecție	


Proiectul vizează segmentul de învățământ liceal 
pentru care s-a fixat drept obiectiv realizarea 
unei platforme de videocursuri, structurate pe 
programa disciplinelor de bacalaureat - 
matematică, fizică și chimie.	


Proiectul va avea o componentă de consiliere 
pentru alegerea carierei profesionale în 
concordanță cu abilitățile individuale.	


Atât componenta de consiliere, cât și realizarea 
și utilizarea instrumentelor informatice urmăresc 
creșterea performanțelor celor peste 3000 de 
elevi care constituie grupul țintă al proiectului,



OBIECTIVUL GENERAL AL 
PROIECTULUI

Dezvoltarea și implementarea 
de servicii educaționale 

complementare, furnizate 
pentru 3010 de elevi din 

licee/colegii/grupuri școlare de 
la filiera teoretică - profil real, 
filiera tehnologică, din regiunile 

București-Ilfov și Sud-
Muntenia, în vederea creșterii 

ratei de tranziție către 
nivelurile superioare de 

educație tehnică.



OBIECTIVE SPECIFICE
Dezvoltarea și implementarea de servicii 
de orientare și consiliere școlară, care să 
vină în sprijinul orientării vocaționale și 
profesionale a 3600 elevi, de la filiera 
teoretică - profil real, filiera tehnologică, în 
vederea facilitării accesului la nivelurile 
superioare de educație tehnică.	


!

Dezvoltarea unor instrumente care să 
faciliteze accesul la o educație de calitate și 
care să contribuie la dezvoltarea 
competențelor - cheie a 3010 de elevi în 
vederea îmbunătătirii performanțelor 
școlare. 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
A1 Managementul proiectului (L1-L18); 

A2 Implementarea măsurilor de informare, promovare și publicitate a 
proiectului (L1-L18)

A3 Planificarea și derularea achizițiilor (L1-L18)

A4
Dezvoltarea și implementarea instrumentelor, metodelor și tehnicilor de 
consiliere și orientare pentru 3600 elevi din licee, filiera teoretică - profil 

real și filiera tehnologică (L2 – L18) 

A5
Dezvoltarea și implementarea platformei „eSuport” în vederea extinderii 

utilizării instrumentelor software pentru îmbunătățirea activității 
educaționale (L1-L18);

A6
Dezvoltarea și implementarea instrumentului de tip «servicii educaționale 

complementare» la nivelul celor 3010 elevi din licee, de la filiera 
teoretică- profil real, filiera tehnologică; S, P1, P2 (L2-L18)

A7 Dezvoltarea unor competențe antreprenoriale pentru 1500 elevi din 
grupul țintă, prin furnizarea unui modul specific; S, P1, P2 (L9-L14) 



INOVAȚIILE PROIECTULUI
Înființarea de Centre de studiu în cele 30 de unități școlare	


Vizite de studiu ale elevilor la o universitate tehnică de 
prestigiu - acestea vor îmbunătăți atât calitatea înțelegerii 
materiei propuse, cât și raportul elevi/profesor, ridicând 
ansamblul calitativ al pachetului educațional primit de fiecare 
elev în parte.	


platforma care va livra atât conținut educațional actualizat în 
format digital, audio și video, cât și teste on-line pentru 
materiile selectate (matematică, fizică, chimie)	


Achiziționare de tablete pentru buna desfășurare a Centrelor 
de studiu	


Dezvoltarea unor competențe antreprenoriale pentru 
1500 elevi din grupul țintă, prin furnizarea unui modul specific- 
elementele de educație antreprenorială introduse prin acest 
modul vin să întregească tabloul pregătirii antreprenoriale 
odată cu disciplina Educație antreprenorială din liceu. 



PLATFORMA DE CURSURI
Platforma de cursuri în format 
electronic audio-video va 
contribui la creșterea 
progresului școlar, atât pentru 
cei din grupul țintă, cât și 
pentru generațiile de elevi 
care vor accesa platforma. 
Această platformă poate să se 
dezvolte în anii următori prin 
completarea disciplinelor cu 
alte discipline din curriculum.



UN STUDIU DE CAZ



CE ESTE KHAN ACADEMY

Academia Khan este o 
organizație educațională non-
profit care oferă tutoriale 
video și exerciții interactive 
gratuit. Misiunea declarată a 
academiei este de a „schimba 
educația în bine prin oferirea 
de educație de talie mondială, 
oricui, oriunde”.



Lecțiile, cum este cea de chimie prezentată mai sus, sunt structurate, detaliate 
și interactive. Conceptele studiate variază de la elemente fundamentale și 

introductorii până la elemente avansate ale domeniilor studiate.



Structura cursurilor, cum este cea a cursului de fizică prezentat mai sus, este 
intuitivă. Elementele care sunt neclare sau în cazul cărora există dificultăți pot fi 
discutate împreună cu comunitatea din jurul platformei în secțiunea de întrebări. 
Conceptul interesant aici este utilizarea comunității ca resursă de cunoaștere și 
dezbatere. Acest model s-a dovedit a fi, în cazul mai multor platforme, o soluție 

în efortul de a soluționa cât mai rapid nelămuririle celor care studiază.



Fiecare domeniu are un mod cât mai simplificat de a prezenta structura materiei studiate. În cazul 
unei materii complexe cum este matematica, prezentată mai sus, „harta cunoașterii”, care include 
conexiunile dintre diferitele module ale materiei poate fi reprezentat ca un univers al matematicii.



DE REȚINUT...

Pe platforma eLearning vor fi încărcate materiale și resurse 
educaționale specifice, modele de subiecte și culegeri de exerciții și 
probleme, aplicații, a căror rezolvare va fi asistată în mediu virtual 
prin feedbackul de tip expert oferit celor care lucrează în activități 
colaborative sau postează pe platformă rezolvări și soluții adecvate. 	


Videolecțiile vor contribui la asigurarea lecțiilor de calitate în toate 
școlile cuprinse în proiect, precum și pentru toate școlile interesate. 	


Existența sitului web dedicat proiectului va asigura o bună vizibilitate 
a FSE/POSDRU și a proiectului prin posibilitatea diseminarii în timp 
real a tuturor informațiilor relevante pe parcursul desfășurării 
propriu-zise și după încheierea acestuia.	


Toate resursele on-line vor fi accesibile de pe tabletele achiziționate 
în cadrul proiectului, astfel încât monitorizarea activităților de pe 
platforma educațională, dar și a celor din cadrul proiectului, vor 
putea fi urmărite în forma lor permanent actualizată. 	


Centrele de studiu vor reprezenta nuclee de educație care vor 
folosi atât instrumentele TIC, în asimilarea informației predate, dar și 
aplicații educaționale pe tablete.



INDICATORII PROIECTULUI

75 % din elevi își vor  
îmbunătăţi performanţele 
şcolare ca urmare a serviciilor 

de orientare/ consiliere 



JUSTIFICAREA NECESITĂȚII 
PROIECTULUI

Promovabilitate scăzută la Bacalaureat în ultimii ani 
(Conform datelor furnizate de Ministerul Educatiei 
si Cercetarii, în 2012, 43% dintre tineri au trecut 
examenul la nivel national, iar in capitală, pragul nu 
a fost mai mare de 39%).	


Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor și o 
pregatire slabă  la disciplinele științifice și 
tehnologice	


Sistemul de învățământ superior din Romania a 
cunoscut transformări importante în ultimii 23 de 
ani (Conform datelor prezentate de INS, 
UNESCO și EUROSTAT, creșterea numărului de 
studenți nu a fost corelată cu creșterea numărului 
de cadre didactice și nici cu dezvoltarea bazei 
materiale).	


Învatamantul tehnic a inregistrat o descreștere 
majoră a ponderii numarului de studenți, de la 
aproximativ 68% în 1990 la 25% în 2011.



VALOAREA ADĂUGATĂ A 
PROIECTULUI

creșterea performanțelor școlare prin dezvoltarea de 
instrumente inovative, creșterea accesului și participării la 
o educație de calitate; activităti de orientare și consiliere 
scolară și profesională; activități de pregătire 
complementara la matematica, fizica, chimie; 	


dezvoltarea de competențe antreprenoriale direct și în 
sistem video; 	


dezvoltarea unei platforme eLearning dedicată atât 
postării de resurse educaționale specifice activității de 
consiliere (studii de caz, bibliografie suplimentară, aplicații 
și feedback asupra acestora, activități de feedback și 
consiliere on-line), cât si materialelor educationale suport 
in vederea pregatirii pentru bacalaureat; la aceasta 
platforma vor avea acces atat elevii din grupul tinta, cat si 
elevii care doresc sa asimileze sau sa-si imbunatateasca 
performantele scolare; promovarea utilizarii TIC, cursuri in 
format video, videoconferinte on-line; 	


familiarizarea elevilor cu domeniul tehnic (vizite de studiu 
la o universitate de invatamant superior tehnic de 
prestigiu).



CONCLUZII
În ansamblul său, proiectul va 
reprezenta un set de tehnici și 

instrumente de ultima oră care vor 
îmbunătăți decisiv performanțele 

școlare ale grupului țintă și care, folosite 
pe termen lung, vor putea oferi o nouă 
perspectivă asupra educației, evaluării, 

consilierii și orientării profesionale.

MAI MULTE INFORMAȚII LA: HTTP://CEMPDI.PUB.RO/CSAPCS/?CAT=11

http://cempdi.pub.ro/csapcs/?cat=11


VĂ MULȚUMESC!
Universitatea Politehnica din București


