
  Ministerul Educației  

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Olimpiada de educaţie socială-clasele a VII-a şi a VIII-a 

etapa judeţeană /sectoarelor municipiului Bucureşti-11 martie 2023 
Pagina 1 din 1 

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare – 2023 
11 martie 2023 

OLIMPIADA DE EDUCAŢIE SOCIALĂ 

CLASELE A VII-A ŞI A VIII-A 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 

• Membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului timp de lucru acordat. 
 
SUBIECTUL 

Abandonul școlar reprezintă una dintre problemele grave care poate afecta comunitățile 
educaționale, constituind cauza majoră a eşecului  școlar. Având în vedere faptul că unii dintre 
colegii voştri, de clasă sau de şcoală, se pot afla în situaţii de risc de abandon şcolar, elaboraţi un 
proiect educaţional  prin care să vă propuneţi combaterea unor asemenea  situaţii de risc de 
abandon şcolar . 

Proiectul vostru este necesar să includă: 
a. Prezentarea problemei, realizată sub forma unei analize de nevoi prin utilizarea metodei 
de analiză de tip SWOT (Puncte tari,  Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări)  

b. Prezentarea a doua soluţii posibile în vederea rezolvării problemei, analiza 

comparativă a celor două soluţii şi opţiunea argumentată în favoarea uneia dintre ele 

c. Elaborarea fișei unui proiect, care să corespundă soluţiei alese în vederea rezolvării 

problemei, care va include: 

▪ Titlul proiectului, Logo-ul proiectului  
▪ Perioada de desfășurare  
▪ Grupul/grupurile țintă 
▪ Scopul și utilitatea proiectului 
▪ Elemente de vizibilitate și diseminare ale proiectului 
▪ Un tabel în cadrul căruia să fie corelate următoarele elemente: 

 

Activități/ 
subactivități 

Produsul/ 
produsele 
realizate 

Resurse 
umane, 

materiale 
şi 

financiare* 

Responsabili Parteneri/ 
colaboratori 

Termen 
de 

realizare 

Indicatori/ 
criterii de 
evaluare 

Observaţii 

        

 

d. *Resursele financiare necesare vor fi prezentate în cadrul unui buget simplu, 

respectiv, prin elaborarea unei Fişe de buget, corespunzătoare activităţilor propuse în 

cadrul proiectului, care va constitui Anexa la Fişa de proiect şi va fi elaborate după 

modelul prezentat, mai jos: 

Anexa: Fişa de buget 

Denumire sursa de 
finanţare (S)/ 

venituri 

Suma  
(valoare lei) 

Cheltuieli pe 
activitate  (A) 

Suma 
(valoare lei) 

Observaţii 

 

S1.................... lei A1................ 

A2............... 

(...)....... 

An............. 

lei 

lei 

lei 

lei 

 

S2.................. lei 

(...).......... lei 

Sn lei 

 Total=     lei  Total=        lei 

 


