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Proiectul ROSE – Subproiect “Sunt cel mai bun!”
(un sprijin pentru facilitarea accesului la educaţie)

Proiectul ROSE, subproiect “Sunt cel mai bun!”
are drept obiectiv general:
•

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin valorificarea
potenţialului elevilor cu respectarea standardelor
calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin
activități remediale desfășurate în cadru formal și
nonformal, activități de consiliere și extracurriculare
pentru un număr de 170 elevi pentru diminuarea
abandonului
școlar,
îmbunătăţirea
frecvenţei,
creşterea numărului de elevi care participă şi
promovează examenul de bacalaureat.



Proiectul se adresează unui număr de 170 elevi/an, din
clasele IX-XII cu vârste între 15-20 ani, cu rezultate slabe la
evaluarea națională și mediocre la disciplinele de
bacalaureat/cu părinți plecați în străinătate/ care au o
situație materială precară sau familii dezorganizate și
monoparentale, care nu au găsit motivația potrivită
pentru a învăța și sunt în pericol de absenteism crescut,
eșec și abandon școlar, cu probleme de comunicare în
grup, de integrare în viața de cămin, și care nu au
posibilități să viziteze obiective educaționale și culturale.
 Aceşti elevi vor participa la una sau mai multe dintre cele
4 activităţi, în funcţie de nevoile acestora.

Cel 4 activităţi din proiect sunt:
 Activitatea I.1 „Sunt cel mai bun!” -cuprinde

programe remediale
pentru 3 grupe de elevi ai claselor IX-XI și program de pregătire pentru 3 grupe de
elevii ai claselor a XII-a, cu scopul de a promova examenul de bacalaureat.

 Activitatea I.2 „Paşaport pentru viitor” -

pregătirea intensivă, de 10
zile, în primii doi ani de proiect, respectiv 7 zile, în următorii doi ani, într-un mediu
nonformal, respectiv tabără de studiu intensiv, în vederea creşterii nivelului de
promovare a examenului de bacalaureat.

 Activitatea I.3 „Profesionistul de mâine” -

consiliere de grup,
dobândirea de abilităţi şi competenţe pentru realizarea unui plan de carieră şi o bună
inserţie pe piaţa muncii, pentru 40 elevi din clasele IX-XI/an, care stau la cămin, în
scopul conştientizării calităţilor personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea
personală şi orientarea corectă în carieră.

 Activitatea II.1 „Paşi spre cunoaştere”-un grup de 25 elevi din clasele

IX –
XI, din cadrul proiectului, cu cel mai bun progres şcolar datorită activităţilor remediale, participă
la o excursie tematică, pe o perioadă de 3 zile, în primii doi ani de proiect, respectiv 2 zile în
următorii doi ani, în săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!“, în vederea creșterii nivelului
de cultură generală, dezvoltarea creativității în elaborarea portofoliilor și îmbunătațirea
rezultatelor școlare la disciplinele de bacalaureat.

Activități de renovare și dotare
III.1. Dotarea cu echipamente moderne a sălilor de clasă

presupune modernizarea a 4 săli de clasă, pentru
programul de pregătire, și a unei săli pentru consiliere.

 Rezultatele așteptate presupun îmbunătățiri în ceea ce privește:

1) Eficiența și eficacitatea internă a liceului, evidențiate prin:
a) scăderea ratei de abandon;
b) creșterea ratei de absolvire a liceului;
c) creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat;
d) progresul scolar.

2) Dinamica internă organizațională a liceului, inclusiv comunicarea pe
orizontală și verticală între actorii relevanți (elevi, cadre didactice, părinți,
directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);
3) Procesele de predare – învățare – evaluare;
4) Accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate.



ROSE asigură accesul la educaţie, la
un învăţămant adaptat noilor cerinţe şi
centrat pe dezvoltarea personală şi
socială, cu un impact pozitiv asupra
prevenirii
şi
combaterii
părăsirii
timpurii a şcolii.

