
„Exemple de bună practică”

LICEUL TEHNOLOGIC ” VICTOR FRUNZĂ„ RÂMNICU SĂRAT

PROIECTUL POCU

“Profesorul face diferența”



-25 CADRE DIDACTICE

- 125 ELEVI

GRUPUL ȚINTĂ



5 CADRE DIDACTICE SUNT BENEFICIARE

ALE BURSEI DE PERFORMANȚĂ

14 CADRE DIDACTICE SUNT BENEFICIARE

ALE INTRUMENTELOR DE SPRIJIN

5 CADRE DIDACTICE SUNT

CÂȘTIGĂTOARELE CONCURSULUI

PENTRU CALITATE ÎN EDUCAȚIE

INCLUZIVĂ - "CEL MAI BUN PROIECT

INOVATOR"



• Scăderea numărului de absenţe a unor elevi şi recuperarea lor,

inclusiv obţinerea de rezultate bune la învăţătură

• Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară;

• Conștientizare legăturii dintre nivelul de educaţie şi şansele de

realizare a obiectivelor personale;

• Sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii;

• Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;

• Reducerea sentimentului marginalizării şi excluderii copiilor care

provin din familii defavorizate ;

• Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor

comportamente apropiate de cele obişnuite, normale.

Rezultate obținute



Experiențele dobândite și exemplele de bune practici vor fi
valorificate în cadrul comisiilor metodice, cercurilor
pedagogice, prin participarea la sesiuni de comunicări științifice,
schimburi de experiență,

Mijloacele materiale achiziționate cu ajutorul instrumentelor de
sprijin vor contribui la îmbunătățirea actului educațional,

Cunoștințele acumulate în cadrul proiectului prin cursurile de
formare profesională ne ajută la atingerea scopului de a diminua
absenteismul și riscul de abandon școlar

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI



Exemple de bune practici                              

VIZITE DE DOCUMENTARE

Scopul vizitelor a fost de informare-documentare, de a
oferi elevilor ocazia înţelegerii cerinţelor de angajare pe
piaţa muncii şi oportunitatea proiectării unei cariere
profesionale.



• VIZITĂ  „FORD CRAIOVA”



EXCURSIEEE !!!





Să cunoștem orașul!!



Cazare și masă

HOTEL FLORMANG



„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.”(Socrate).

Din impresiile sincere ale elevilor participanți la frumoasa experiență:

Coca - ,,..Oricine mă întreabă acum 
despre FORD, aude din partea mea 
doar “mergi”,”se merită”, “du-te”. A 
fost o ocazie unică și odată ce avem 
șansa să mergem, trebuie să profităm 
de ea.”

Florin- ,,Acastă excursie înseamnă 
primul pas către viața reală, plină de 
necunoscut și peripeții... În fabrică 
nimic nu pare lăsat la voia întâmplării, 
așa că primele cuvinte care îmi trec
prin gând sunt „reguli”, „cronometru” 
și „producție”.”

Cristian -,,A fost cea mai frumoasă 
experiență care o sa-mi fie de folos în 
viitor. Dacă n-ai pus piciorul niciodată
într-o uzină auto și nici nu ai habar
cum funcționează lucrurile pe acolo, ca 
mine, atunci o să te simți ușor copleșit
de ordinea precisă din acea hală
imensă. Totul e tehnologizat la 
maximum, iar fiecare angajat pare o 
furnică. ”



• EXCURSIE INDAGRA









MUZEUL NAȚIONAL AL 
AGRICULTURII DIN SLOBOZIA







MUZEUL CFR 
BUCUREȘTI







MUZEUL TIMPUL OMULUI

MÂNZĂLEŞTI-BUZĂU









ACTIVITĂȚI DE 
DEZVOLTARE PERSONALĂ



•CINE SUNT EU?



,, CUM MĂ VĂD EU, CUM MĂ DEFINESC

CEILALŢI?”- PREVENIREA ABANDONULUI

ȘCOLAR





MEDIEREA CONFLICTELOR





ÎMPREUNĂ ÎN DIVERSITATE

CINE ȘI DE CE ABSENTEAZĂ:







Iată câteva din răspunsurile elevilor la întrebarea ,,Ce înseamnă să 

inveti si sa nu absentezi?,,



IATĂ CĂ AM PROGRES!







ȘCOALA ÎN VIAȚA MEA 



MICII ARTIȘTI





“Să depăşim barierele”





“ŞI EU POT!”



.



Impactul activităților în diminuarea riscului de abandon 

școlar și de creșterea rezultatelor școlare

În urma participării la activitățile din proiect, elevii:
 sunt nerăbdători să vină la program şi doresc să-şi petreacă timpul cu folos; 

 îşi recunosc dificultăţile şi îşi asumă responsabilitatea învăţării; 

 comunică, cooperează, sunt activi şi îşi acordă ajutor reciproc;

 au depăşit emoţiile de la începutul programului;

 sunt fericiţi când iau o notă bună: ,,Ştiam că pot, dar nu învăţam acasă. Aici 
nu am încotro şi trebuie să învăţ. Sunt mândru de mine!”;

 au obținut note mai mari la teste și examene (corigență și situații 
neîncheiate)

 au atitudine pozitivă, interacţionează cu profesorii, sunt  comunicativi, 
creativi; 

 au  redus vizibil  absenteismul; 

 au motivație crescută pentru învățare;



 au înregistrat progres la mai multe  discipline;

 și-au îmbunățit comportamentul, disciplina precum și o 

creștere a capacității de comunicare; 

 sunt mai activi la orele de la şcoală; 

 comunică mult mai eficient atât cu cadrele didactice, cât şi 

cu colegii lor și afişează atitudine pozitivă în relaţiile cu 

adulţii şi cu cei de vârsta lor;

 evită consumu de alcool, tutun; 

 desfășoară o activitate fizică mai intensă ;

 au cunoștințe mai bune referitoare la nutriție și sănătate 

 au o alimentație mai sănătoasă;



DISEMINARE PROIECT






