Anexa 5 - Formulare pentru achiziția de servicii de consultanță

Anexa 5.1 - Termeni de referință

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teoretic ”George Moroianu” Săcele
Titlul subproiectului: Ai ROSE pentru succes!
Acord de grant nr. 633/SGL/RII
Nr. 1706 / 23.11.2018
Termeni de referință pentru ORE REMEDIALE

1. Context
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în
valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională de
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială), în baza Legii nr. 234/2015 pentru
ratificarea Acordului de Împrumut no. 8481 – RO (Proiectul privind învățământul secundar)
între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, și se va derula pe o
perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul
Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la
învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în
instituțiile finanțate în cadrul proiectului.
În baza Acordului de Grant nr. 633, semnat cu MEN-UMPFE, Lieul Teoretic ”George
Moroianu” a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru licee (SGL) finanțate din proiectul
ROSE un grant în valoare de 315903 Lei pentru implementarea subproiectului ”Ai ROSE
pentru succes!” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru ore remediale pentru
clasa a 9-a în vederea recuperării materiei la disciplinele limba română, matematică și limba
engleză.
2. Obiectiv
Obiectivul acestor servicii de consultanță este:
Orele remediale au ca scop îmbunătățirea rezultatelor elevilor în vederea formării
competențelor specifice disciplinelor la care se organizează examene naționale, îmbunătățirea
frecvenței la orele de curs, evitarea abandonului școlar și creșterea ratei de participare și de
promovare la examenul de bacalaureat.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va realiza următoarele activităţi:
Pentru anul financiar 2018 orele remediale se vor desfasura astfel:
- 1 grupă de 10 elevi din clasa a IX-a filiera real: 12 ore la limba română și 12 la matematică;
- 1 grupă de 10 elevi clasa a IX-a filiera uman: 12 ore la limba română și 12 la engleză.
Total: 48 de ore
Activitățile de învățare vor fi interactive, se va avea în vedere folosirea unor strategii moderne
de învățare, motivare, testare inițială cu scop de diagnoză, proiectarea sesiunilor de lucru,
feedback permanent și individual oferit elevilor, activități online, evaluare, înlocuirea temelor
pentru acasă cu proiecte desfășurate pe parcursul sesiunilor sau online.
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4. Livrabile
Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Consultantul va trebui să transmită următoarele
livrabile
- Programa de pregătire limba română clasa a 9-a
- Programa pregătire matematică clasa a 9-a
- Programa de pregătire limba engleză clasa a 9-a
- Raport de progres pentru fiecare elev limba română
- Raport de progres pentru fiecare elev matematică
- Raport de progres pentru fiecare elev limba engleză
- Raport final al activității
5. Cerințe privind calificarea Consultanților
În baza experienței în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în
considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai
ridicat, astfel încât Beneficiarul să fie capabil să finalizeze sub-proiectul finanțat în cadrul
schemei de granturi pentru licee, conform procedurilor descrise în Manualul de Granturi şi
termenelor din Acordul de Grant semnat cu MEN-UMPFE.
Competențele minime cerute pe care trebuie să le dovedească Consultanții sunt următoarele:
Consultanții trebuie să indeplinească următoare condiții:
-absolvent licență în limba și literatura română, respectiv matematică, limba engleză
-experiență în lucrul cu elevii/studenții minim 2 ani
-cunoștințe operare PC
Firma sau ONG-ul să desfășoare activități de furnizare de cursuri de formare și să aibă
experiență în activitate minim 2 ani.
6. Alți termeni relevanți
Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.
Perioada de implementare este 17-29 decembrie 2018, 12 zile.
Locație.
Activitatea se va desfășura la sediul beneficiarului.
Raportare.
Rapoartele de progres pentru fiecare elev la fiecare disciplină se vor întocmi la finalizarea
perioadei de implementare și se vor preda responsabilului de proiect. Raportul final al
activitatii se va preda pâna in 31 decembrie 2018.
Facilități oferite de Beneficiar.
Beneficiarul va pune la dispoziția consultanților resurse materiale și anume: sala amenajată,
consumabile, echipamente IT, internet.
Confidențialitate. Consultantul nu trebuie sa comunice niciunei persoane sau entități vreo
informație confidențială obținută pe parcursul realizării serviciilor propuse.
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Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către
Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și
vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată
această documentație către Beneficiar până la termenul final stabilit prin Contract sau până la
expirarea acestuia.

