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Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 

învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în 

cadrul proiectului. 

Obiectivele principale ale subproiectului Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție,  formulate 

în acord cu obiectivele generale ale proiectului ROSE, sunt următoarele: 

      Obiectivul general al proiectului este: 

Creșterea calității serviciilor educaționale în învățământul profesional și tehnic pentru asigurarea 

egalității de șanse și a progresului școlar al elevilor din ciclul liceal pentru realizarea unei rate ridicate  a 

procentului de absolvire,  de participare și promovare a examenului de bacalaureat prin îmbunățățirea 

serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulti. 

Obiective specifice: 

O1. Creșterea ratei de promovare a examenului de acalaureat cu 8%, respectiv : creștere de 2% anul I, 

creștere de 3% II și creștere de 3% anul III, până la sfârșitul proiectului prin activități pedagogice centrate 

pe elev și activități remediale pentru elevii claselor IX-XII aflați în situația de risc școlar. 

O2. Reducerea abandonului cu 3% până la sfârșitul proiectului, respectiv anul I 1,00%, anul II 1,00%,anul 

III 1,00%, prin implicarea activă a elevilor din grupurile dezavantajate în activități extracurriculareși de 

dezvoltare în carieră, în vederea optimizării ratei de absolvire, a integrării absolvenților pe piața muncii 

și de continuare a studiilor în mediul universitar în calificarea profesională absolvită. 

O3. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor aflați în situația de risc școlar și a celor cu rezultate 

nesatisfăcătoare  prin organizarea unor activități de dezvoltare de abilități socio-emoționale  pe tot 

parcursul proiectului,în vederea creșterii motivației pentru învățare. 

BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI 

Beneficiari direcți ai proiectului , pentru toate obiectivele, sunt 100 de elevi din clasele IX-XII, XIII seral, 

80 de elevi in anul II și III. 

- 66   elevi din familii cu venituri mici, 

- 28 elevi  având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate. 

-2 elevi cu elevi cu cerințe educaționale speciale 

- 4 elevi seral clasa a XI-a, XIII-a seral 

Beneficiari indirecți: 



 Toți elevii claselor a IX-XII, XIII seral care beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea 

experienței celor implicați direct 

 profesori diriginți,  directori   

 Părinţii elevilor din grupul ţintă 

 Membrii ai comunităţii locale 

 Scoala ca organizație prin crearea unei culturi organizaționale recunoscută în comunitate 

ACTIVITĂȚI: 

I. Activităților pedagogice și de sprijin: 

I.1 Activități remediale, disciplinele de bacalaureat: 

- limba romană,  

- matematică,  

- fizica,  

- chimie,  

- biologie,  

-geografie –  clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a zi și a XIII-a seral,  

I.2 Activități de sprijin la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a zi și a XIII-a seral: 

- Activități de orientare în carieră și  

- Dezvoltarea abilităților socio-emoționale 

II. Activități extracurriculare 

II.1. Vizite și excursii de studio 

II.3 Workshop-uri 

II. 4. Ateliere tematice 

- atelier 1- dezvoltarea creativității prin  activități de estetica și igiena corpului omenesc,  

- atelier 2-activități pentru dezvoltarea în carieră,  

- atelier 3-activități de dezvoltare personală prin teatru,  

- atelier 4- activități de artă teatrală dezvoltarea abilităților de comunicare în limba franceză și limba 

engleză prin jocul didactic,  

-atelier 5-activități de dezvoltare a competențelor digitale,  

- atelier 6- activități de dezvoltare a competențelor transdisciplinare,  

- atelier 7- dezvoltarea abilităților de antreprenoriat,  

- atelier 8- dezvoltarea spiritului civic-activități de cunoaștere a legilor și dreptului omului,  



- atelier 9- activități sportive pentru formarea abilităților de a trăi sanatos,  

- atelier 10- dezvoltarea competențelor tehnice-activități transdisciplinare, 

III. ACTIVITĂȚI DE DOTARE 

REZULTATE AȘTEPTATE 

1. Rezultate intermediare 

I. Activități pedagogice și de sprijin: 

• 100 de elevi beneficiari ai proiectului anul I și 80 elevi beneficiari direcți anul II și III de proiect 

din care 60 elevi/an  proveniți din categorii dezavantajate beneficiari ai unui program educațional de 

sprijin, prin activități remediale și de sprijin astfel: anul 1 – 60 elevi, anul 2 – 60 elevi, anul 3 – 60 elevi 

(menționăm că sunt cuprinși elevii de la ciclul liceal de zi și seral);  

• programe remediale la disciplinele limba și literatura română, matematică, biologie și geografie, 

fizică, chimie; 

• 100 elevi beneficiari ai activităților de dezvoltare a abilităților socio-emoționale și orientare 

profesională, împărțiți pe ani de studiu și pe activități diferite, anul I și 80 elevi anii II și III. 

II. Activități extracurriculare: 

• 60 de elevi proveniți din categorii dezavantajate beneficiari ai activităților extracurriculare 

(menționăm că la aceste activități - de exemplu la taberele tematice– vor participa elevi ai căror 

rezultate la învățătură prezintă îmbunătățiri); 

• Vizitele și excursiile de studiu vor fi efectuate cu grupuri de aproximativ 20 elevi, trimestrial 

pentru fiecare an de proiect. 

REZULTATE AȘTEPTATE 

În cei trei ani de proiect estimăm realizarea de dotări cu echipamente după cum urmează: 30 

softuri educaționale, 8 laptopuri, 3 multifuncționale laser color, 1 televizoar SMART, 1 suport televizor, 2 

aparat foto-video digital, 2 hard diskuri, 20 stik-uri, 1 sisteme desktop, 4 boxe, 17 stick-uri, 20 dvd-uri, 

mobilier școlar colaborativ pentru 2 săli (mese cu rotile, scaune cu măsuță, catedră laborator, scaune 

birou),  jaluzele verticale pentru 3 săli, , 5 aparate aer condiționat,materiale didactice etc. 

2. Rezultate finale 

• Rata de abandon la nivelul liceului (zi) redusă de la valoarea de referință de 1 % până la 3 % la 

finele celor trei ani; 

• Rata de absolvire crescută de la valoarea de referință de 93% la 99 % până la finele celor trei ani 

de proiect; 

• Rata de participare crescută la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință 30,24% la 55  

% până la finele celor trei ani; 



• Rata de promovabilitate crescută la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință de 19% 

la 27 % la finele celor trei  ani. 

La finalul proiectului, elevii din grupul țintă și nu numai, vor avea ȘANSE reale de dezvoltare în planul 

vieții și al realizării profesionale. 


