INTERCONECTAȚI PENTRU VIITORUL TĂU

„Educația fiecărui copil este importantă.”

Fiecare elev din mediul rural are dreptul la același nivel de educație. Ne propunem să
oferim sprijin copiilor talentați din mediul rural care sunt vulnerabili din punct de vedere social
și să le sprijinim accesul la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași (LIIS).
Inițiator: Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași
Parteneri externi:
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Consiliul Județean Iași
Parteneri interni: Asociația Absolventul LI
Parteneri mass-media: TVR Iași
Rolurile partenerilor:
Grupul țintă A: 93 elevi din mediul rural, câte un elev din fiecare UAT din județul Iași, cu
rezultate foarte bune la învățătură, dar care provine dintr-un mediu social vulnerabil
Grupul țintă B: 15 elevi selectați din cadrul grupului țintă A, cu rezultate foarte bune la
învățătură, dar care provine dintr-un mediu social vulnerabil
Etape și activități:
1. Înscrierea în vederea constituirii grupului țintă A și a participării la selecție
 Perioada de înscriere: 10 – 21.01.2022
 Condiții de înscriere:
 Rezultate școlare foarte bune la Limba română și Matematică obținute în
clasele I - III
 Apartenența la familii aflate în situații vulnerabile
 Fiecare UAT din județul Iași va putea propune un elev din clasa a IV-a cu
rezultate foarte bune la învățătură, dar care provine dintr-un mediu social –
vulnerabil, prin intermediul unui formular (Anexa 1)
 Formularul de înscriere (Anexa 1) va fi completat de directorul școlii, avizat în
Consiliul de Administrație și transmis la adresa de e-mail
interconectati_viitor@liis.ro, până la data de 21.01.2022 inclusiv.
 Afișarea listei elevilor înscriși - 24.01.2022
 Împreună prin Iași (tur virtual al unor muzee reprezentative și a Liceului Teoretic
de Informatică “Grigore Moisil” Iași, inclusiv a atelierelor de robotică CyLiis)
27 – 30.01.2022



2.
3.

4.

5.

Discuție online între elevii înscriși și Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul
Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași, moderată de inspectorul școlar
general și directorul școlii gazdă
27 – 30.01.2022
Activitățile menționate au atât rolul de a asigura condițiile necesare derulării în
cele mai bune condiții a proiectului cât și sarcina de a motiva elevii înscriși să se implice
activ, să fie cât mai determinați pentru a fi selectați.
Derularea unui program online de pregătire la limba română și matematică:
27.01.2022 – 18.02.2022
Selecția grupului țintă B al proiectului format din 15 elevi, din cadrul grupului țintă A
Toți elevii înscriși în grupul țintă A vor participa la procesul de selecție.
Stabilirea comisiei de selecție, aceasta va cuprinde câte 2 reprezentanți ai instituțiilor
partenere cu rol în monitorizarea selecției (respectarea principiilor transparenței, a evitării
conflictului de interese, a șanselor egale de acces la selecție) și membrii cu rol în
evaluarea candidaților la selecție (4 profesori de matematică pentru evaluarea testelor și 4
profesori de alte discipline pentru evaluarea fișelor de prezentare)
Criterii de selecție:
 Competențe dezvoltate conform programelor școlare corespunzătoare claselor a
III-a și a IV-a, semestrul I de la disciplinele Limba română și Matematică
 Condiții dezavantajate de învățare (includerea elevilor în situații de risc – acces la
resurse materiale precare, membri în familii aflate în situații vulnerabile)
Probe de selecție:
 Evaluare la disciplina Limba română(punctajul total acordat – 45 puncte)
 Evaluare la disciplina Matematică(punctajul total acordat – 45 puncte)
 Se acordă 10 puncte din oficiu, punctajul maxim total obținut de un elev este 100
puncte.
 Evaluările la disciplinele Limba română și Matematică se vor susține în aceeași
zi, în amfiteatrul LIIS, prin intermediul unui test scris)
Demararea procedurii de selecție:
 Anunțarea informațiilor despre selecție: 2-17.12.2021 și 27 – 31.01.2022
 Desfășurarea testului la disciplinele Limba română și Matematică: 21 –
25.02.2022
 Se vor admite în grupul țintă B al proiectului, primii 15 elevi în ordinea
descrescătoare a punctajelor.
 Anunțarea rezultatelor selecției: 1 – 7.03.2022
Derularea activităților de pregătire la disciplinele Limba română și Matematică,
învederea admiterii în clasa a V-a la Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași
în anul școlar 2022 - 2023: martie – iunie 2022.
Participarea la activitățile din cadrul Centrului de pregătire LIIS STEM JUNIOR:
martie – aprilie 2021

6. Asigurarea condițiilor de sprijin pentru elevii admiși – bursă oferită de Consiliul Județean
Iași fiecărui elev, contravaloarea cazării în căminul școlii și a mesei la cantină.
7. Continuarea sprijinirii dezvoltării elevilor admiși la Liceul Teoretic de Informatică
“Grigore Moisil” Iași, pe toata durata gimnaziului, atât prin oferirea unor activități de
pregătire suplimentară la disicplinele solicitate de aceștia, cât și prin asigurarea suportului
emoțional corespunzător în vederea integrării în emdiul școlar și adaptării la cerințele
educaționale.
8. Susținerea financiară a elevilor admiși în clasa a V-a la Liceul Teoretic de Informatică
“Grigore Moisil” Iași, în anul școlar 2022 – 2023, de către Asociația Absolventul LI, prin
decontarea programelor de dezvoltare personală, cursuri de limbi străine, achiziționare de
resurse-suport pentru învățare.
9. Identificarea mentorilor de educație, profesori din cadrul Liceului Teoretic de Informatică
“Grigore Moisil” Iași care îi vor ghida pe elevi alături de profesorul diriginte în traseul
educațional, luarea celor mai bune decizii și oferirea de suport pentru ameliorarea unor
decalaje în învățare sau găsirea unor oportunități de a le rezola.
10. Identificarea mentorilor de viață și carieră, absolvenți ai Liceului Teoretic de Informatică
“Grigore Moisil” Iași care să ofere suport în dezvoltarea personală a elevilor, eventual
sprijin financiar în aplicarea sugestiilor de învățare oferite de mentorii pentru educație.
11. În fiecare an școlar, din perioada studiilor gimnaziale (clasele V - VIII), va fi o etapă de
identificare a mentorilor în luna septembrie. Pot rămâne aceeași mentori, în condițiile
acordului explicit al mentorului și al elevului.
12. Activitățile de susținere financiară, precum și cele de mentorat vor fi extinse și pe
perioada liceului, printr-un acord de parteneriat încheiat între liceul la care va fi admis în
clasa a IX-a elevul, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Consiliul Județean Iași.

ANEXE

Anexa 1 (Formular)
Anexa 2 (Anchetă socială realizată de Compartimentul de Asistență Socială/asistentul
social din cadrul Primăriei, în care să se menționeze explicit numărul de membri din
familie)
Anexa 3 (Copii după documente doveditoare ale veniturilor. Se vor lua în calcul doar
veniturile părinților, inclusiv ajutoarele sociale. Se exclud veniturile provenite din burse
de elev sau alocații de stat pentru copii)

