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• SESIUNE INTRODUCTIVĂ 
 Cuprins: 

• Prezentarea programului de formare; 
• Prezentarea proiectului strategic; 
• Prezentarea participanţilor. 

 



                       

  

• Introducere (1) 
Prezentare cursanți 
-numele  
-școala de proveniență 
-experiența  



                       

  

Introducere (2) 
 
• Prezentarea problemelor identificate în 

primul an de proiect 
• Prezentarea Metodologiei de sprijin 

educațional intensiv – ediție revizuită 



                       

  

 
• Analiza instrumentelor de lucru (planul de 

intervenție personalizat, testele de evaluare: 
inițială, intermediară, finală etc.) 

• Metode de predare și evaluare  



                       

  

 
• Metodologia de evaluare și monitorizare. 

Instrumente 
• Concluzii finale 
 



                       

  

Proiectul strategic al Fundaţiei Roma Education Fund România 
(2010-2013) – rezultate așteptate: 

 
• 1250 elevi cls. V-VIII beneficiari de servicii de mentorat şi sprijin financiar  
• 2000 subvenţii acordate elevilor beneficiari din clasele V-VIII din cele 3 regiuni 
• 120 de persoane formate şi contractate în cadrul proiectului  
• 800 cadre didactice participante la sesiuni de informare, sensibilizare şi 

conştientizare din cele 3 regiuni 
• 750 persoane care vor beneficia de consiliere/orientare în alegerea potrivită a 

traseului educaţional şi profesional 
 



                       

  

Interpretarea rezultatelor interviurilor au generat următoarele: 
• profesorii SEI nu au demonstrat capacitatea de a cunoaşte şi 

caracteriza psihopedagogic elevii, de a înţelege şi identifica 
motivele care îi determină să acţioneze într-un fel sau altul şi 
de a prevedea un anumit comportament; 

• nu au asigurat, în mod real, o educaţie diferenţiată, 
proiectând metodele cele mai adecvate particularităţilor 
elevilor; 

• nu s-au identificat manifestări de empatie şi respect în 
relaţiile socio-afective cu elevii. 
 



                       

  

Interpretarea documentelor SEI au condus la următoarele 
concluzii: 

• profesorii nu au utilizat proiectele de lecţie şi proiectele pe 
unităţile de conţinut, lucrând fără o proiecţie a programei 
şcolare, cu o planificare fără de care celelalte etape ale 
procesului de implementare a programului de sprijin ar fi 
irelevante, de la implementare la evaluare şi revizuire; 

• documentele transmise de profesorii SEI nu conţin dovezi ale 
utilizării grilelor de evaluare şi a matricei de specificaţii 
pentru competenţe; 
 



                       

  

• nu există corelare între planurile de intervenţie, ilustrările 
pentru nivelurile de realizare nu sunt formulate în termeni 
calitativi, nu permit judecarea stării actuale a elevului în 
vederea fixării unor ţinte pentru dezvoltarea ulterioară; 

• standardele de performanţă oferă liniile directoare pentru 
însuşirea competenţelor generale ale elevilor, dar ele nu s-au 
reflectat în niciun document al profesorilor SEI prin stabilirea 
unor obiective clare şi măsurabile; 
 



                       

  

Studierea materialelor prelucrate la schimburile de experienţă 
au generat următoarele informaţii: 

• schimburile de experienţă au permis consolidarea relaţiei 
dintre profesorul SEI de limba şi literatura română şi mentor 
în vederea abordării convergente a evoluţiei elevilor; 

• materialele utilizate au fost diferite şi au permis 
particularizarea pe diferite studii de caz; 
 



                       

  

• cele mai apreciate activităţi de către profesorii SEI au fost: 
metodele de predare participative, prezentarea metodelor de 
lucru la sesiunile de sprijin suplimentar, soluţii la probleme; 

• activităţile cele mai apreciate de către mentori au fost 
instrumentele de lucru pentru activitatea de consiliere şi 
orientare şcolară. 

 

 



                       

  

Rezultatele pentru regiunea „NORD-EST” sunt următoarele: 
Clasa a V-a (60 de elevi): 
• Cel mai mare regres este de 5 puncte şi el se regăseşte în 

cazul unei eleve din localitatea Valea Moldovei, judeţul 
Suceava iar valoarea progresului fiind de 1 punct în cazul 
unei eleve din localitatea Podu Iloaiei, judeţul Iaşi. 
 



                       

  

Clasa a VI-a (96 de elevi): 
• Cea mai mare involuţie este de 2 puncte în cazul unor elevi 

din localităţile Podu Iloaiei şi Voineşti, judeţul Iaşi, respectiv 
localitatea Gulia, judeţul Suceava, iar cel mai mare progres 
este de 1,5 puncte, progres înregistrat în cazul mai multor 
elevi de exemplu din localitatea Gulia, judeţul Suceava. Ca 
evoluţie globală la limba şi literatura română se observă 
faptul că majoritatea elevilor nu au evoluat, dar nici nu au 
involuat. 
 



                       

  

Clasa a VII-a (77 de elevi):  
• Cea mai mare evoluţie este de 3 puncte şi a fost înregistrată 

pentru câte un elev din localitatea Bacicoiu, judeţul Bacău, iar 
cel mai mare regres este de 2 puncte în cazul unui elev din 
Crucea, judeţul Iaşi. Ca evoluţie globală se observă faptul că 
majoritatea elevilor nu au evoluat, dar nici nu au involuat.
  

 

 



                       

  

Clasa a VIII-a (59 de elevi): 
• În regiunea Nord–Est, la disciplina limba şi literatura română, 

s-a înregistrat progres de 2,5 puncte la Crucea din judeţul 
Iaşi. Regresul maxim este de 1,5 puncte şi este întâlnit în mai 
multe unităţi de învăţământ, situaţie comună celor 3 regiuni. 
Este evidentă situaţia deosebită a clasei a VIII-a şi este evident 
motivul: evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a este 
un examen de evaluare externă, prima de acest tip pentru 
elevi şi aceştia nu au fost pregătiţi pentru examen.  



                       

  

• Cauzele sunt multiple, printre cele mai importante 
numărându-se lipsa de pregătire pentru examen pe subiecte-
tip, susţinute în scris, lipsa unui feed-back corect din partea 
profesorilor pentru elevi-aceştia având în şcoală note 
neconforme cu pregătirea lor şi faptul că, într-un an 
calendaristic nu se pot face recuperări/ repredări de calitate a 
materiei pentru 4 ani de studiu. 

 

 

 



                       

  

 Analiza factorilor care au avut pondere semnificativă în 
influenţarea rezultatelor obţinute de elevii beneficiari la 
materia Limba şi literatura română 

 
 factorii socio-economici şi socio-culturali 
 factorii generali de ambianţă educaţională 
 factorii individuali 
 factorii pedagogici 

 

 



                       

  

Exercițiu 
Prezentarea pe postituri de diferite culori a: 
- 3 probleme dificile întălnite în activitatea de sprijin 

educațional intensiv 
- 3 tehnici de predare/evaluare preferate (considerate eficiente) 
- 3 vulnerabilități ale programului de sprijin educațional 

intensiv    
- 3 greșeli majore ale profesorului SEI 


