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Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în calitate de beneficiar, va finaliza, în 7
decembrie

2015,

implementarea

proiectului

POSDRU/153/1.1/S/137881

„Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant Comperform”, desfășurat în perioada 8 aprilie 2014 – 7 decembrie 2015, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți ( Partener 1 ) și Federația
Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar ( Partener 2 ).
Obiectivul general al proiectului a fost formarea sistematică a competențelor
cheie pentru minim 3500 de elevi din clasele a IX-a si a X-a, inclusiv prin activități
comune ale elevilor cu părinții acestora, în vederea creșterii performanțelor școlare și
a formării unor atitudini competitive și abilități de viață la viitorii absolvenți de liceu,
cu impact asupra inserției lor ulterioare pe piața muncii din România.
În cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs
școlar performant - Comperform” a fost implementat , în 27 de unități școlare (15
din județul Timiș și 12 din județul Mehedinți), programul educativ ”Elevi mai
performanți – școala așa cum ne place!”. Experții curriculă au proiectat resurse
educaționale suport adecvate formării de competențe cheie și servicii de consiliere și
orientare cu accent pe dezvoltarea abilităților de viață și conștientizarea părinților de
a deveni parteneri activi în procesul formării competențelor cheie la elevii din clasele
a IX-a si a X-a. În activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost implicați 3636
de elevi din clasele a IX-a și a X-a și 417 părinți din județele Timiș și Mehedinți.
Activitățile programului au fost proiectate și derulate de 80 de experți învățare și
20 de consilieri școlari din fiecare dintre cele două județe partenere. Conținuturile
implementate au dus la îmbunătățirea comunicării și cooperării între familie, școala și
alte instituții ori persoane cu funcții educative, precum și la implicarea directă a
elevilor și părinților în activități specifice în cadrul programului educativ „Elevi mai
performanți – școala așa cum ne place!” Prin activitățile nonformale desfășurate sa urmărit formarea, la elevii de clasa a IX-a și a X-a, a următoarelor competențe: de
comunicare în limba română, în matematică, de a învăța eficient, comunicarea în
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limbi străine, TIC, în știinte și tehnologii, de relaționare interpersonală și civică, spirit
de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare culturală și exprimare artistică, iar
activitățile desfășurate cu părinții au urmărit dezvoltarea competențelor psihofizice,
sociale și de personalitate la copii de vârste diferite, având loc sesiuni de consiliere
psihologică focalizate pe rezolvarea unor probleme de comunicare, conflictuale în
relația părinte-copil, în special în perioadele de pubertate și adolescență.
În cadrul activității A6.2. Stimularea activităților comune părinți-elevi
prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum și excursii
locale cu specific de orientare profesională cu implicarea agenților
economici a avut loc evaluarea lucrărilor elevilor care s-au calificat la faza
multiregională a concursului de proiecte educaționale cu premii. Perioada de evaluare
a lucrărilor a fost 17 – 23 noiembrie 2015. Membrii comisiei de evaluare au evaluat
lucrările respectând criteriile stabilite pentru fiecare conținut și secțiune. Au participat
204 elevi din clasele a IX-a și a X-a din județele Timiș și Mehedinți. Lucrările
elevilor au fost premiate cu premiile: I, II, III și mențiuni și s-au încadrat în
conținuturile implementate:
Aplicații ale științei în viața cotidiană
Spectacolul biodiversității
Matematică aplicată
Quilling și bijuterii
Chimia mediului ṣi a calității vieții
Etica aplicată: de la logică, la psihologie și comerț
Limba română clasa a IX-a - eseu de creație
Odiseea unui tânăr ajuns la vremea marilor decizii
La france de chaque jour
Incursiune în prelucrări on-line și TIC avansat
Fii antreprenor responsabil!
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În cadrul activității A8. Diseminarea rezultatelor obținute programului
integrat și a bunelor practici (site care să susțină inovația didactică și să
propună resurse educaționale pentru dezvoltarea competențelor cheie;
ghiduri

destinate

cadrelor

didactice

pentru

utilizarea

resurselor

educaționale proiectate și aplicarea didacticii specifice dezvoltării
competențelor cheie; ghid cu criterii de evaluare a mijloacelor didactice;
ghid pentru părinți/tutori etc.) au fost elaborate ghidurile de bune practici pentru
care experții învățare și consilierii școlari au conceput și transmis materiale care
evidențiază aspecte relevante din experiența dobândită prin implementarea
conținuturilor. Astfel, au fost realizate patru ghiduri:
un ghid de bune practici destinat cadrelor didactice pentru utilizarea
resurselor educaționale proiectate și aplicarea didacticii specifice dezvoltări
competențelor cheie
un ghid de implementare program în alte unități școlare
un ghid cu criterii de evaluare a mijloacelor didactice
un ghid pentru părinți/tutori

Responsabil PR,
PÎRVU CRINUȚA
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