


INTRODUCERE 

 Ghidul are ca scop sumarizarea experienței dobândite în implementarea proiectului ”Acces către 

succes”, proiect declarat câștigător în cadrul competiției naționale ”Idei din Țara lui Andrei” 2017 și este 

destinat a servi ca exemplu de bune practici și altor instituții de învățământ care doresc să elaboreze și 

să deruleze astfel de proiecte. 

 Competiția națională de proiecte ”Idei din Țara lui Andrei” se desfășoară anual, pe domeniile 

mediu și educație, iar proiectele declarate câștigătoare după evaluarea juriului și voturile comunității 

Țării lui Andrei sunt finanțate de către OMV PETROM cu granturi. ”Idei din Țara lui Andrei” este ”locul 

în care se poate să îți transformi visul în realitate și să contribui la dezvoltarea comunității tale”.   

 Liceul Tehnologic Marmația din Sighetu Marmației, județul Maramureș, este beneficiarul unui 

astfel de grant prin proiectul ”Acces către succes”, motivaţia elaborării şi implementării acestuia 

rezidând din oportunitatea de a oferi o alternativă complementară sistemului de instruire tradiţional 

care să îmbunătăţească calitativ conţinutul învăţării prin: 

 utilizarea unor procese de învăţare active şi autonome, moderne și inovative, îmbinând utilul cu 

plăcutul, care să faciliteze accesul la documentare și informare; 

 crearea unui mediu nou de învăţare formală şi non formală, individuală şi în grup, adaptat realității 

existente în societate și pliat pe nevoile și așteptările beneficiarilor. 

 Ghidul cuprinde descrierea proiectului (scop, obiective, beneficiari, activități, buget și 

management), statusul proiectului (rezultate așteptate și obținute, feedback), provocări întâmpinate 

în implementare, asigurarea sustenabilității, concluzii și direcții de viitor. 



Descrierea proiectului 

 Proiectul ”Acces către succes” s-a axat pe domeniul educație venind în preîntâmpinarea ne-

voilor elevilor și cadrelor didactice ale școlii, având ca scop modernizarea şi dotarea unui spaţiu 

multifuncţional pentru derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare ce vor genera creşterea şanselor 

de reuşită şcolară şi profesională.  

 Existența unui spațiu multifuncțional asigură cadrelor didactice posibilități materiale pentru 

crearea și aplicarea cu elevii a  unor contexte noi de învățare, moderne, dar în același timp atractive 

pentru elevi, fapt ce va genera pe termen mediu și lung creșterea gradului motivațional al elevilor pen-

tru învățare și dezvoltare și implicit reducerea absenteismului și a ratei abandonului școlar. 

 Integrarea în spațiul multifuncțional a tehnologiei moderne în concordanță cu specificitatea erei 

în care trăim (era digitalizării și tehnologizării) și dezvoltarea unei platforme e-learning dă posibilitatea 

elevilor și cadrelor didactice să uzeze de strategii didactice novative și transparență în procesul de for-

mare și evaluare.  

 Un climat educativ modern focusat pe formarea și dezvoltarea competențelor transversale și 

profesionale ale elevilor la standardele de calitate cerute pe piața muncii facilitează tranziția de la 

școală la viața activă, sporind gradul de adaptabilitate la un nou mediu și de creare de plus valoare 

pentru comunitate. 

 Pentru instrumentalizarea scopului proiectului au fost definite următoarele obiective: 

1. Modernizarea spațiului multifuncțional prin montarea pe o suprafață de 150 mp a unui covor PVC 

antistatic, antiseptic într-o perioadă de 1 lună 

2. Dotarea spațiului multifuncțional cu mobilier adecvat, aparatură de birotică, audio-video și 

extensiile tehnice necesare pe o perioadă de 3 luni 

3. Dezvoltarea unei platforme educaționale de tip e-learning  într-un interval de 3 luni 

4. Instalarea unui soft specializat de evidență electronică a fondului de carte al școlii pe durata a 2 

luni 

5. Diseminarea rezultatelor proiectului în școală și comunitate pe parcursul ultimei luni de 

implementare a proiectului 

 În vederea atingerii obiectivelor și realizarea scopului activitățile propuse au fost: 

 A1. Managementul proiectului:   stabilirea atribuţiilor  echipei de proiect, întâlniri periodice,       

monitorizarea şi evaluarea proiectului, realizarea raportului intermediar și final 

 A2. Promovarea proiectului:  stabilirea tehnicilor promoţionale, elaborarea materialelor  şi 

derularea acţiunilor de promovare (comunicate, articole, reportaje în mass-media locală) . 

 A3. Realizarea achizițiilor publice: întocmirea referatelor și a cererilor de ofertă, aplicarea 



procedurilor de achizție  publică (publicarea anunțurilor, primirea și analiza ofertelor, stabilirea 

furnizorilor), realizarea achiziţiilor propriu-zise ( contractare, seap/, primire, recepționare) 

 A4. Executarea  lucrărilor de modernizare:  aplicarea covorului PVC, montarea scaunelor fixe în 

zona destinată proiecțiilor audio-video 

 A5. Amenajarea spațiului multifuncțional: fixarea pieselor de mobilier, montarea mijloacelor IT 

(calculatoare fixe și portabile), a aparaturii de birotică (imprimantă, cititor de coduri de bare, flipchart, 

panouri de afisaj), a aparaturii audio-video (videoproiector, ecran proiecție) și instalarea softurilor 

 A6. Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea platformei educaționale e-learning 

 A7. Organizarea a 2 workshopuri de diseminare a rezultatelor 

 A8. Relizarea și distribuirea unei broșuri cu exemple de bune practici în rândul elevilor și a 

comunităților din care provin. 

 Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii Liceului Tehnologic Marmația din clasele IX-XII 

învățământ tehnologic liceal și profesional și cadrele didactice. 

 Beneficiarii indirecți: 

 membrii echipei de proiect prin experienţa acumulată; 

 elevii şi cadrele didactice din alte şcoli din judeţ şi din ţară, prin diseminarea rezultatelor proiectului 

şi a exemplelor de bună practică; 

 Liceul Tehnologic Marmaţia  prin promovarea proiectului; 

 familiile elevilor prin oportunităţile oferite acestora; 

 mediul de afaceri local în special, respectiv comunitatea locală în general, prin posibilitatea atragerii 

de specialişti cu aspiraţii în construirea unei cariere de succes şi crearea de plus valoare. 

 Valoarea totală a proiectului este de 20.000 euro (90.000 lei), din care 5% reprezintă 

contribuția proprie a beneficiarului (1000 euro, respectiv 4.500 lei), iar 95% valoarea finanțării 

nerambursabile asigurată de către OMV PETROM (19.000 euro, respectiv 85.500 lei). Categoriile de 

cheltuieli bugetate au fost materiale și bunuri necesare proiectului, respectiv servicii. 

 Managementul proiectului a fost asigurată de către echipa de proiect alcătuită din:  

1. Coordonator proiect, care a organizat activitatea echipei de proiect, a asigurat comunicarea cu 

persoanele implicate în implementare (finanțator, furnizori, etc.), a sprijinit membrii echipei de proiect, 

și a întocmit rapoartele tehnico-financiare;  

2. Responsabil achiziții: a întocmit documentația necesară demarării achizițiilor, a realizat achizițiile, a 

supervizat recepția; 

3.Responsabil promovare: a elaborat materialele promoționale și a menținut legătura cu presa; 

4. Responsabil monitorizare și evaluare: a urmărit stadiul de implementare al proiectului, a elaborat, 

aplicat, analizat şi interpretat chestionarele de satisfacţie;  

5. Responsabil diseminare: organizează workshop-urile şi distribuie broşura; 

6. Responsabil financiar contabil: a efectuat plățile implicate și a ținut evidența operațiunilor efectuate. 



Statusul proiectului 

 Proiectul “Acces către succes” a fost conceput pentru a veni în preîntâmpinarea nevoilor 

beneficiarilor direcți de creştere a nivelului de autocunoştere şi dezvoltare profesională prin 

îmbogaţirea şi dezvoltarea „bagajului” de competenţe profesionale în general şi transversale în special, 

într-o abordare transdisciplinară, a gradului de atractivitate spre învăţare a elevilor, în contexte noi și 

într-un mediu plăcut, adaptat așteptărilor acestora. 

 În acest sens, pentru îndeplinirea scopului  proiectului, s-au preconizat următoarele rezultate  

pe activități, cu încadrarea în buget: 

A1: 1 echipă funcţională, 2 rapoarte  tehnico - financiare; 

A2: 2 comunicate de presă (lansare și încheiere), articole și reportaje; 

A3: 150 mp covor PVC, 7 calculatoare fixe și 3 calculatoare portabile, 11 scaune ergonomice, 57 

scaune fixe, rafturi expunere, 11 birouri calculator, 1 ecran proiecție electric, 1 flipchart, 1 suport fixare 

tavan videoproiector, 1 cititor cod bare, 1 multifuncțională color, 3 panouri afișaj plută, 1 soft gestiune 

fond de carte, 1 platformă e-learning 

A4: zonă destinată proiecțiilor audio-video 

A5: 1 spațiu multifuncțional destinat desfășurării unei game variate de activități școlare și extrașcolare 

A6: cadre didactice instruite în utilizarea platformei e-learning 

A7: cadre didactice și părinți informați despre implementarea proiectului 

A8: 1 broșură, in format electronic,  cu exemple de bune practici distribuită  beneficiarilor 

 Prin modul de implementare a activităților am reușit să obținem rezultatele preconizate, dar și 

rezultate suplimentare: 

A1. Managementul proiectului a vizat stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al echipei de proiect, 

realizarea întâlnirilor periodice pentru a vedea stadiul de implementare, dar și pentru a creiona 

măsurile corective, precum și monitorizarea şi evaluarea activităților derulate. Activitatea a inclus și în-

tocmirea rapoartelor financiare și narative solicitate de către finanțator. 

 A2. Promovarea proiectului s-a axat pe derularea conferințelor de presă la lansarea și 

încheierea proiectului, comunicate de presă, articole și reportaje publicate în presa scrisă online și pe 

TV Sighet, elaborarea și distribuirea de materiale promoționale (pliante, afișe), execuția unui panou de 

afișaj exterior ce a fost montat pe peretele clădirii, în zona alocată spațiului multifuncțional și a 3 

panouri de afișaj interior montate în spațiul multifuncțional ( fig.1-3 pagina 6). Pe parcursul perioadei de 

derulare s-au realizat poze cu acțiunile relevante, care au fost postate pe site-ul școlii la adresa http://

www.ltmarmatia.ro/index.php/proiecte/118-proiect-acces-catre-succes-competia-nationala-idei-din-tara

-lui-andrei-2017. 
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                  Figura 3. Panouri  

                       afișaj interior 



A3. Realizarea achizițiilor publice s-a efectuat conform legislației în vigoare privind procedurile 

de atribuire fiind achiziționate următoarele bunuri și servicii: procurare și montare covor pvc în spațiul 

multifuncțional, 10 calculatoare fixe cu periferice (tastatură, monitor) și 3 calculatoare portabile, 13 

mouse-uri, 12 scaune ergonomice pentru stațiile de lucru individuale, 61 scaune fixe pentru zona audio

-video, 12 rafturi expunere recondiționate, 11 mese calculator cu suport tastatură încorporate în rafturi, 

1 ecran de proiecție 2m x 2m,1 flipchart cu accesorii incluse (hârtie, markere), 1 suport pentru 

prinderea de tavan a videoproiectorului, 1 cititor cod de bare pentru softul de gestiune a fondului de 

carte, 1 multifuncțională laser color, 1 multifuncțională laser monocrom, 5 panouri afișaj plută, 1 soft 

gestiune electronică fond carte, 1 serviciu de dezvoltare platformă e-learning (implementare, hosting, 

training administratori), 4 radiatoare pentru încălzirea centrală a spațiului multifuncțional, 1 

videoproiector pentru zona de proiecție, 1 set boxe pentru zona audio-video, 4 rolete din material textil 

pentru geamuri, 8 mese fixe și 32 scaune recondiționate pentru lucrul cu elevii pe grupe, materiale de 

natura obietelor de inventar: (suport pixuri și documente, foarfece, perforator, capsator, ceas perete, 2 

coșuri pentru gunoi, hărtie, agrafe birou, etc.), 1 serviciu de conexiune internet cu fir pentru cele 12 

stații de lucru și wireless în spațiul multifuncțional. 

Efectuarea achizițiilor publice conform legislației specifice, fie prin licitație deschisă, fie prin 

achiziție și negociere directă, beneficiind și de promoțiile lunilor noiembrie - decembrie 2017 pentru 

achizițiile directe, am reușit să achiziționăm, cu respectarea proiecției bugetare, mai multe bunuri și 

servicii decât cele asumate inițial, impetuos necesare pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor 

stabilite în cadrul proiectului și atingerea scopului propus. 

A4. Executarea  lucrărilor de modernizare s-a axat pe montarea covorului PVC în cadrul 

spațiului multifuncțional (fig.4), montare radiatoare și rolete (fig.5), montarea scaunelor fixe în zona de 

proiecție (fig.6), recondiționarea 

rafturilor de expunere și a celor 

32 de scaune (fig.7) conexiunea 

la internet cu fir și wireless.  

 

  

   

 

  Figura 4. Montare covor PVC 



 

 

 

            

 

 

 

 Figura 5. Montare radiatoare și 

rolete ferestre          

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 Figura 7. Recondiționare rafturi expunere și scaune 

                      

    Figura 6. Montare scaune fixe 



A5. Amenajarea spațiului multifuncțional s-a rezumat la instalarea calculatoarelor fixe și 

portabile,  softurilor, multifuncționalelor,  cititorului de cod de bare, videoproiectorului și ecranului de 

proiecție și softului pentru gestiunea fondului de carte, aducerea și montarea mobilierului necesar 

(scaune, rafturi, birouri, mese), a panourilor de afișaj (fig.8-9). 

Figura 9. Spațiul multifuncțional 

Figura 8. 

Amenajare 

spațiul 

multifuncțional 



 A6. Dezvoltarea platformei e-learning ”Acces către succes” (https://accescatresucces.online) 

permite utilizarea mai eficientă a resurselor materiale și umane. Elevii pot accesa, de oriunde și 

oricând, sursele de informare existente în cadrul bibliotecii virtuale, precum și cele create de către 

cadrele didactice prin intermediul contului de acces creat și respectiv, pot încărca materialele realizate. 

Cadrele didactice  beneficiază de o alternativă complementară modernă de învățare în concordanță cu 

așteptările elevilor, în a cărei utilizare au fost instruiți de către administratorii platformei. 

 

 

 Utilizarea platformei e-learning  permite realizarea unei evaluări transparente a competențelor 

elevilor, cu posibilitate de urmărire  a evoluției rezultatelor învățării (progres sau regres).   

 Cadrele didactice 

pot valorifica abilitatea 

elevilor de a folosi 

m i j l o a ce le  t e h n i c e 

moderne prin stimularea  

acestora de a-și umple 

timpul liber constructiv, 

creativ, cu activități 

specifice formării și 

dezvoltării competențelor 

personale și profesionale. 

 

 



 A7. Workshop-urile de diseminare au constituit o modalitate de a pune în valoare activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului. Cunoașterea și analiza rezultatelor, a aspectelor pozitive și negative 

și a concluziilor desprinse au permis unui public mai larg să beneficieze de o ”lecție” privind 

oportunitățile și  modalitățile de îmbunătățire și modernizare a activității educaționale și de formare a 

educabililor, demonstrând că: "se poate!" cu inițiativă, interes, motivație, implicare, dăruire și cu 

sprijinul necondiționat al organizatorilor competiției naționale ”Idei din Țara lui Andrei”, al 

comunității Țara lui Andrei și nu în ultimul rând al finanțatorului - OMV PETROM.  

 Feedback-ul general oferit proiectului a fost desprins din chestionarele de satisfacție aplicate 

beneficiarilor, discuțiile cu aceștea, numărul de activități care s-au derulat în spațiul multifuncțional pe 

timpul implementării proiectului și a elevilor participanți, deși acestea nu au fost prevăzute în cadrul 

proiectului, denotă că acest proiect a fost și este o poveste cu ”final fericit” care merită povestită și 

apreciată ca un exemplu de bună practică. Iată câteva dintre impresiile beneficiarilor: 

 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Acest proiect nu mi-a oferit doar șansa de 

a fi beneficiar direct, ci și cea de a fi coparticipant 

la majoritatea activităților derulate încă din 

perioada de concepție a proiectului, votare și 

implementare. Poți înțelege, mult mai bine, 

valoarea lucrurilor doar dacă participi  efectiv la 

procesul de obținere al lor. 

 Spațiul multifuncțional este un loc în care 

pot să îmbin utilul cu plăcutul și care îmi pune la 

dispoziție materialele necesare pentru învățare.” 

(Ulici Ioana Teodora, elevă în clasa a XI-a D) 

 ”Prin intermediul rezultatelor proiectului 

beneficiez de o alternativă la ceea ce înseamnă  

învățământul clasic, adaptată așteptărilor și 

nevoilor noastre. 

 Sunt bucuroasă că elevii actuali și viitori ai 

liceului au/vor avea posibilitatea de a utiliza ceea 

ce le oferă spațiul multifuncțional și de a 

experimenta platforma e-learning, dar în același 

timp sunt și tristă pentru că nu am avut și eu 

această ocazie o perioadă mai îndelungată.” 

(Micu Maria Luisa, elevă în clasa a XII-a E) 



  

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Pentru mine este pe de o parte o 

experiență nouă de formare, atât pe plan 

personal, cât și profesional, dar pe de altă parte 

și interesantă.  

 Activitățile desfășurate în spațiul 

multifuncțional sunt mai flexibile, mai atractive, și 

îmi conferă o stare de bine. Dotările, ambientul, 

confortul, atmosfera deschisă sunt elemente care 

mă fac să îmi doresc să mai particip și să mă 

întorc de fiecare dată cu plăcere.” 

(Nașcu Mădălina, elevă în clasa a IX-a C) 

 ”Existența  spațiului multifuncțional și a 

platformei e-learning ne asigură posibilități mate-

riale pentru crearea și aplicarea cu elevii a  unor 

situații noi de învățare, moderne, dar în același 

timp atractive pentru elevi.  

 Era digitalizării și tehnologizării în care 

trăim, foarte familiară elevilor, ne obligă să uzăm 

de strategii didactice moderne, rezultatele proiec-

tului facilitându-ne accesul la un act educațional 

de calitate în concordanță cu nevoile elevilor.” 

(Rednic Anca,  profesor  biologie 

 ”Spațiul multifuncțional este un loc de 

documentare, informare și formare care pune la 

dispoziția beneficiarilor o gamă variată de 

materiale și mijloace și unde se pot iniția, 

desfășura și valorifica diverse activități școlare 

(curriculare și extracurriculare) și extrașcolare, fie 

intra, inter sau transdisciplinare.  

 Dotările și materialele existente asigură 

elevilor egalitatea de șanse, motivându-i, 

stimulându-i și atrenându-i în propia formare.  

(Catrineț Liliana, profesor documentarist) 



Provocări și soluții 

Pe parcursul implementării proiectului am întâmpinat dificultăți în ceeea ce privește realizarea 

achiziițiilor publice, legislația în acest sens fiind foarte restrictivă și de cele mai multe ori nu în 

beneficiul autorității contractante. Bunurile și serviciile nu se regăseau în catalogul electronic SEAP sau 

se regăseau, dar la un preț mai mare decât cel al pieței în raport cu calitatea lor, foarte multe firme nu 

lucrează cu SEAP-ul deși aveau bunuri și servicii de calitate și la un preț mai mic, proceduri de 

atribuire greoaie, etc. 

Cu toate acestea, ne-am mobilizat, am alocat foarte mult timp analizând oferte, negociind direct, 

față în față, sau prin telefon, am încercat să găsim alternative viabile cu respectarea legii, a principiilor 

economicității, eficienței și a eficacității, respectiv încadrarea în bugetul alocat și credem că am reușit 

prin achiziționarea de bunuri și servicii de calitate și realizarea unei economii semnificative la buget 

fapt ce ne-a dat posibilitatea de a procura tot ce am considerat că ar fi necesar pentru atingerea 

scopului și a obiectivelor propuse. Cum am reușit? Prin motivație, determinare, disponibilitate, atât a 

membrilor echipei de proiect, cât și a celor care ni s-au alăturat în demersul nostru (responsabilul cu 

achizițiile publice la nivel de școală, cadre didactice de diferite specialități, agenți economici).   

Spațiul alocat de către școală pentru implementarea proiectului, deși are o localizare centrală, 

accesibilă, fiind cel mai mare ca și suprafață din școală, avea numeroase probleme fiind necesare 

lucrări de reparații și renovare, inclusiv la nivelul instalației electrice pentru ca aceasta să suporte 

încărcătura suplimentară rezultată prin utilizarea dotărilor consumatoare de energie realizate în cadrul 

proiectului. Astfel, prin loby-ul făcut de către echipa de proiect am reușit să obținem sprijinul consiliului 

de administrație al școlii și al consiliului local pentru suportarea cheltuielilor necesare acestor lucrări, 

fără de care implementarea proiectului era grav afectată. Realizarea lucrărilor menționate a dus la 

întârzierea unor activități ale proiectului față de  perioada estimată, dar am reușit, prin muncă și 

perseverență, ca în prima decadă a lunii aprilie 2018 spațiul multifuncțional să fie complet amenajat și 

pus la dispoziția beneficiarilor. 

O altă dificulatate pentru echipa de proiect a fost rezistența unor cadre didactice la schimbare și 

adaptare privind digitalizarea și inovarea aduse prin implementarea proiectului în ceea ce privește 

utilizarea platformei e-learning. Schimbarea mentalității, conform căreia educația se face doar cu tabla, 

creta, caietul și pixul, a fost și este o provocare pentru echipa de proiect. În acest sens, echipa de 

proiect a mizat pe faptul că prin folosirea efectivă a platformei se vor vedea în beneficiile acesteia și 

astfel vor fi mai deschiși și mai cooperanți. Platforma e-learning este utilizată de către cadre didactice 

și elevi din luna iunie 2018. 



Asigurarea sustenabilității 

  
  
 

  Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de către beneficiar din resure proprii 

sau/și obținute în acest sens de la diverși parteneri (consiliul local, agenți economici, 

etc.) sub formă de sponsorizări, donații, parteneriate, etc. și va consta în: 

 mentenanța spațiului multifuncțional și a dotărilor; 

 admin ist rarea ș i menținerea funcționalității platformei e-learning; 

 u p g r a d a r e a permanentă a mijloacelor IT dobândite; 

 sprijinirea inițierii și derulării a cât mai multe activități, individuale 

sau/și în parteneriat. 

 

 

 Actualii elevi, precum și generațiile viitoare vor beneficia de oportunitatea de a-şi adapta 

cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile dobândite la orele de curs în contexte noi de educaţie şi formare, 

atât individual, cât şi în grup. Elevii vor fi sprijiniţi şi încurajaţi să-şi pună în valoare atu-urile 

(creativitatea, originalitatea, capacităţile şi aptitudinile personale şi de grup) şi să îşi îmbunătăţească 

punctele slabe.    

 Caracterul aplicativ al proiectului şi facilitarea accesului elevilor la activităţile derulate, va avea 

ca efect satisfacerea nevoilor acestora privind deschiderea de noi orizonturi şi oportunităţi de angajare 

pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, în condiţiile unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin 

dezvoltarea şi consolidarea competenţelor necesare.  

Utilizarea spațiului multifuncțional și a dotărilor existente va asigura cadrelor didactice  

posibilitatea flexibilizării şi diversificării contextelor de învaţare pentru elevi. Acest fapt va contribui la 

creşterea nivelului intelectual, dezvoltarea abilităților, atitudinilor și a capacităţilor elevilor. Cultivarea 

unui nivel educațional într-un mediu plăcut, adecvat asumării, implicării şi responsabilizării elevilor în 

ceea ce priveşte dezvoltarea propriei cariere profesionale va avea ca efect creșterea motivației 

acestora pentru învățare și dezvoltare cu impact pozitiv semnificativ asupra ratei absenteismului și a 

abandonului școlar. 

Ținând cont de tendinţa strategiilor europene focalizate pe capitalul uman, creşterea 

fexibilităţii cadrelor didactice, ca urmare a  posibilității de a derula activități creative, atractive și inedite, 

în gestionarea etapei de trecere a tinerilor de la şcoală la viața activă va asigura sporirea interesului 

potențialilor angajatori pentru viitorii absolvenți. 



Concluzii și direcții  

de viitor 

 Proiectul a avut atât o componentă  digitală, cât și una inovatoare. 

 Spațiul destinat utilizării multifuncționale de către beneficiari este dotat cu mijloace moderne de 

natură IT, birotică, redare audio – video. Trăind într-o epocă a digitalizării în care accesul rapid și 

constant la informație este vital pentru dezvoltarea profesională a oricărui formabil mijloacele IT fac 

legătura între informație și informare și oferă elevilor, în special celor cu situație materială  modestă, 

posibilitatea de a-și realiza materialele necesare. 

 Platforma e-learning dezvoltată permite utilizarea mai eficientă a resurselor materiale și umane. 

Elevii pot accesa, de oriunde și oricând, sursele de informare existente, iar cadrele didactice 

beneficiază de o alternativă complementară modernă de învățare în concordanță cu așteptările 

elevilor. 

 Prin implementarea proiectului am dorit să găsim soluții la problemele identificate și să încercăm 

să ne adaptăm nevoilor beneficiarilor astfel încât să putem oferi tinerilor din Maramureşul istoric 

oportunităţi educaţionale şi de formare profesională la standarde de calitate şi în concordanţă cu piaţa 

muncii, asigurându-le șanse egale, stimulând învăţarea pe tot parcursul vieţii, în conformitate cu 

dimensiunea europeană a educaţiei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim tuturor pentru sprijinul oferit! 

           Echipa de proiect 


