PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
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(ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT)
SUBPROIECT

2018

2022

ROSE

este un proiect care își propune să contribuie la
reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și
la
creșterea ratei de promovare a examenului de
bacalaureat.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane
de euro acordat de Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o
perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022.

Schema de Granturi pentru Licee
• Beneficiar: Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncuși”
• Titlul subproiectului: ,,Infinitul ne aparține!”
• Acord de grant nr. 645/SGL/RII din data 02.10.2018
• Începând cu luna octombrie 2018, Liceul Tehnologic ,,Constantin
Brâncuși” a devenit beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a
doua a Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului
privind Învățământul Secundar – ROSE, în urma semnării
Acordului de grant între Ministerul Educației Naționale –
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
(MEN-UMPFE) și Liceul Tehnologic ,, Constantin Brâncuși”
• Implementarea proiectului va fi realizată în perioada
octombrie 2018 – octombrie 2022.

OBIECTIV GENERAL
Creșterea performanțelor școlare ale elevilor pentru o mai bună
integrare în învățământul terțiar și pe piața muncii.
OS2
Creșterea gradului de
participare a unui număr
Implicarea unui număr
de cel puțin 125 de elevi
de cel puțin 125 de elevi
aparținând categoriilor
în activități de consiliere
defavorizate, la activități
psihologică și activități
de educație remedială,
de consiliere și orientare
în decurs de patru ani.
profesională într-o
( cel puțin 65 de elevi
perioadă
beneficiari în fiecare din
cei patru ani).

OS1

OS3
Dezvoltarea abilităților
psiho-socio-emoționale
al unui număr de cel
puțin 125 de elevi prin
implicarea lor în
activități
extracurriculare.

Grupul țintă este reprezentat de un număr de cel
puțin 125 de elevi din clasele IX-XII, care
frecventează cursurile de zi ale Liceului tehnologic
,,Constantin Brâncuși“. Beneficiarii direcți sunt:
• elevii de etnie romă;
• elevii cu cerințe educaționale speciale;

• elevii care provin din familii cu venituri mici;
• elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în
străinătate;

• elevii care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu
există școli în proximitate.

Activități de educație remedială la: limba și literatura
română, matematică și biologie

Activități pedagogice

Activități de consiliere și orientare profesională

si extracurriculare
Activități de consiliere psihologică individuală și de grup
a elevilor din grupul țintă

Activități extrașcolare: excursii tematice,vizite la muzee,
participare la spectacole de teatru, operă, concerte e.t.c.

Activități remediale
Pentru elevii de clasa a
IX-a, organizați într-o
grupă de 15 elevi, vor fi
furnizate săpămânal,
timp de 6 luni pe ani,
câte 2 ore de educație
remedială, atât la
română ,cât și
matematică în perioada
2018-2022

Activități remediale
Activități remediale
Pentru elevii de clasa a
X-a, organizați într-o
grupă de 15 elevi, vor fi Pentru elevii de clasa a
XI-a, organizați într-o
furnizate săpămânal,
timp de 6 luni pe ani, grupă de 15 elevi, vor fi
câte 2 ore de educație furnizate săpămânal,
timp de 6 luni pe ani,
remedială, atât la
câte 2 ore de educație
română ,cât și
remedială, atât la
matematică în
română ,cât și
perioada 2018-2022
matematică în
perioada 2018-2022

Educația remedială va fi
realizată prin furnizarea unui
curriculum individualizat/
adaptat nevoilor de învățare
ale elevilor, la materiile la
care susțin examenele de
bacalaureat, astfel încât să fie
ameliorate lacunele la
învățare ale acestora și să îi
ajute să dobândească atât noi
informații științifice, cât și
abilități de învățare, astfel
încât să promoveze examenul
de bacalaureat.

Activități
remediale

creșterea ratei
de promovare a
examenului de
bacalaureat

Pentru elevii de clasa a
XII-a, organizați în două
grupe de 10 elevi, vor fi
furnizate săpămânal,
timp de 6 luni pe ani,
câte 2 ore de educație
remedială la română,
matematică și biologie
în perioada 2018-2022

Elevilor
participanți la
activitățile
remediale li se
acordă de 2 ori
pe săptămână,
înaintea
desfășurării
activității, câte
un supliment
nutritiv de tip
sandwich

Activități de consiliere psihologică individuală și
de grup a elevilor din grupul țintă

Demersul de consiliere şi psihoterapie de dezvoltare a abilităților socio-emoționale vizează în
principal următoarele aspecte: Restaurarea stimei de sine, Sprijinirea procesului de
maturizare bio-psiho-socială, Sporirea încrederii în ceilalţi, Învingerea reticenţei,
Deculpabilizarea, Abordarea depresiei şi a anxietăţii, Găsirea modelelor de identificare,
Acordarea de sprijin existenţial. Aceste activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale
derulate prin proiect permit reconfigurări atât la nivelul Eului (descoperirea şi acceptarea de
sine, reconstruirea sinelui), cât şi la nivelul personalităţii (ameliorarea imaginii publice, a
relaţiilor cu ceilalţi, adoptarea unor perspective diferite asupra lumii). Toți elevii vor fi
consiliați timp de 6 luni pe an câte 2 ore într-o lună, în perioada 2018-2022.

Activități de consiliere și orientare profesională

Prin acestă activitate s-a dorit să se contribuie la planificarea traseului carierei
elevilor și absolvenților, concentrându-ne, în principal, pe: identificarea
intereselor și abilităților profesionale prin testări specifice; asistență în
realizarea intrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de
motivație; pregătire în vederea prezentării la un interviu deangajare), sprijin
în procesul decizional privind cariera și crearea unui plan personalizat de
dezvoltare personală. Toți elevii vor fi consiliați timp de 6 luni pe an câte 2
ore într-o lună, în perioada 2018-2022

Activități extrașcolare: excursii tematice, vizite la muzee

Obiectivul acestor excursii este de a dezvolta elevilor percepția culturală, de a
cunoaşte tradiţiile locale, specifice locurilor vizitate, cunoaşterea zonelor şi a
valorilor cultural-religioase istorice. Scopul excursiilor este acela de a dezvolta un
anumit tip de atitudini în ceea ce-i priveşte pe copii: solidaritatea de grup, spiritul
critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi de a rezolva probleme. Învățarea
prin interacțiune directă cu un context de dezvoltare prezintă un impact deosebit
asupra formării.

