RAPORT 01.01.2019 – 30.10.2019
În perioada 01.01.2019-30.10.2019, în cadrul subproiectului A.P.T. (Abilități-ProgresTenacitate) pentru BAC s-au desfășurat următoarele tipuri de activități:
I.

ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

Pregatire remedială /suplimentară
Au fost desfășurate activități didactice moderne care au implicat grupul țintă al proiectului și au
asigurat pregătirea suplimentară a acestora Ia disciplinele de bacalaureat: limba și literatura
română, matematică, geografie, științe socio-umane, istorie, biologie, tehnologia informației și
a comunicațiilor și limbi moderne. La aceste activităti au participat 380 de elevi, 10 dintre
acestia apartinând grupurilor defavorizate. Fiecarei activități remediale i-au fost alocate 4
ore/lună.
Pentru disciplina Limba și literatura
română activitatea remedială - "
Limba română- calea spre reușită și
performanță", a urmărit cultivarea
interesului elevilor pentru lectură și
cunoașterea operelor literare ale
marilor scriitori români. Au fost
dezvoltate totodată abilitățile de
comunicare,
cooperare,
interrelaționare.
În
desfășurarea
orelor de pregătire remedială au fost
utilizate metode moderne de învățare
și mijloace didactice atractive: vizionare filme, jocuri de rol, dezbateri pe teme literare,
prezentari Power Point, concursuri de eseuri literare.
Pentru disciplina matematică - "Matematica - un limbaj accesibil", a urmărit consolidarea
deprinderilor de calcul matematic, utilizând aplicațiile practice, demonstrațiile, concursuri rezolvare de probleme.
Pentru disciplina geografie - "România în context european", s-a urmărit dezvoltarea abilităților
de orientare pe hartă și de a forma deprinderi de a căuta informații geografice din surse
diverse: hărti 3D, documentare geografice, reviste educaționale de profil, atlase geografice.
Acțiunile propuse au fost complementare activității remediale curente.

Pentru disciplina biologie -"Unitate în diversitate", s-a urmărit dezvoltarea abilităților de
identificare a particularităților componentelor lumii vii și dezvoltării individuale normale și
patologice a indivizilor.
Pentru disciplina TIC –" TIC- un pas spre viitor", s-a urmărit dezvoltarea abilităților de utilizare
eficientă a unui sistem de calcul, creșterea competențelor digitale.
Pentru limbile moderne, engleză "Limba engleză - necesitate a lumii
moderne", s-a urmărit dezvoltarea
capacităților de comunicare într-o
limbă
străină
de
circulație
internațională,
însușirea
elementelor de cultură și civilizație,
precum și facilitarea integrării pe
piața muncii în țară sau în
străinătate.
Pentru
disciplina
logică,
argumentare si comunicare –
"Comunicare,
argumentare,
dezbatere", s-a urmărit formarea și consolidarea abilităților care, într-un mediu constructiv, au
ca scop implicarea activă și conștientă a beneficiarilor în viața comunității. Activitățile propuse
au fost complementare activității remediale curente și au urmărit dezvoltarea competențelor
care asigură folosirea corectă a unor forme și operații logice, în contexte teoretice și practice
diferite, precum și construirea unor argumente în vederea susținerii unui punct de vedere
personal.
Pentru disciplina istorie - "Cunoscând
trecutul, pășim spre viitor", s-a urmărit
recunoașterea
și
acceptarea
interculturalității, aprecierea valorilor
trecutului prin raportare la actualitate
și realizarea unei investigații asupra
unui subiect de istorie locală.
Consiliere
Chestionare
de
autocunoaștere și identificare a
stilurilor de învățare, consiliere
individuală și de grup - fiecare elev a

beneficiat, în medie, de 1 oră de consiliere, în cadrul proiectului. Activitatea a fost realizată de
către consilierul școlar.
II.

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

În perioada 14-15.09.2019, a fost
organizată o excursie tematică la Sibiu,
la care au participat 40 de elevi însoțiți
de 2 cadre didactice.
III.

ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI
DOTARE

În
luna
septembrie,
au
fost
achiziționate 3 multifuncționale și 4
laptopuri.
Rezultatele obținute în urma desfășurării
acestor activități:
- creșterea ratei de participare și promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 25%;
- dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor față de școală;
- creșterea gradului de cooperare dintre profesorii diriginți și părinți, în vederea susținerii
dezvoltării armonioase a personalității elevilor;
- mărirea gradului de respect al părinților față de școală, în urma prezentării exemplelor de
bună practică, dar și a rezultatelor școlare bune obținute de elevi;
- îmbunătățirea calității actului de predare-învățare;
- creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală și dezvoltarea instituțională;
- câștigarea încrederii comunității în serviciile educaționale oferite de școala noastră;
- creșterea numărului de absolvenți care au urmat învățământul superior.

