pRoIEcruL pRrvrND tNvAlAndNTUL sECUNDAR ( RosE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
BENEFICtrAR: COLEGIUL TEHNIC,'CONSTAI{TIN ISTRATI,,, MUNIC]IPUL CAMPINA
TITLUL SUBPROIECTULUI "VIITOR, iNCRnnnnE, SPERANTA, EDUC.ATIE"- V.r.S.E.
ACORD DE GRANT: SGL/ RrA 724 12.10.2018

ANUNT LANSARE PROIECT
iNCnr:,UERE,
SPERANTA, EDUCAT'IE"- V.I.S.E.
"VIITOR,
derulat prin Proiectul Privind Invi{Smdntul Secundar (ROSE)
COLEGIIIL TEHNIC "CONSTANTIN ISTIIATI," MLTNICIPM CIAMPINA

a semnat

in data de

2.10.2018 un acord de grant cu MEN-LIMPFE.

Acordul se referd larealizarea subproiectului intitulat "Viitor, Incredere, Speranta, Educatie- V.LS.E.". Acest
subproiect face parte din schema de granturi pentnl licee, derulata in cadrul Proiectului privind
invdldmAntului Secundar - ROSE (link site), proiect finanlat conform acordului de imprumut intre Guvernul
RomAniei gi Banca Internalionala pentru Reconstruclie gi Dezvoltare.
Valoarea proiectului este

de

1

00

mii EURO, iar perioada de implementare r:ste 201 8 - 2022

.

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului constd in asigurarea calirtdlii invdldmdntului cu accent pe
dezvoltarea competenjelor-cheie gi formarea competentelor specifice reflectaLte in scdderea ratei de abandon
gcolar, cregterea ratei de promovabilital.ela exame:nul de bacalaureat gi a ratei de tranzifie a elevilor cdtre
invSldmAntul te4iar, printr-o educafie de tip formativ centratb pe potenJialul r;i nevoile elevului.
Obiective finale
o Cre$terea procentului de elevi inscrigi la examenul de bacalaureat cu 4o/o in 4 ani.
. Cregterea procentului de promovabilitate la bacalaure at 4%o in 4 an|
o Diminuarea situaliilor de abandon gcolar la niivelul colegiului cu 4%o in 4 ani.
o Cre$terea procentului de promovare a examenului de certificare a calilhcarii absolventilor
invSlamAntului liceal, filiera tehnologicd N4, cu cel pulin 0,50yo in fiecare an proiect.
. Cre$terea ratei de tranzilie cbtre invdfdmAntul terfiar cu 0,25%0, dupd primul an de proiect qi cu lo/o, in 4

.

ani.
Cre$terea ratei de inserfie pe piala muncii cu t0,5Yo, dupd primul an de llroiect qi cu 2oh, in 4 ani.

Beneficiari

Beneficiarii direcli sunt elevii selectali din

claseler

X-XII liceu din cadrul

Colegiului Tehnic Constantin

Istrati.

Beneficiarii indirecfi sunt:

.
o
o

.
.

personalul didactic din cadrul proiectului, care experimenteazd, o altd laturd a activitdlii didactice, cea
infonnala gi non -formal6;
elevii liceului necupringi in grupul lintd al proiectului ale cdror atitudini, valori, idealuri le vor fi
influenfate prin intermediul colegilor de clasa participanli la proiect ;
qcoala caorganizatie, prin dotdrile renlizate prin proiect gi practicile inorratoare introduse in cadrul
activitedlor curente;
pdrinlii elevilor, deoarece proiectul igi propune prin activitdlile desfdgurate interrelationarea eficientd
copil-parinte;
comunitatea, prin facilitarea tranzrliei de la gcoalS la viala activd a absolvenlilor prin participarea la
activitbli in cadrul proiectului, care sd-i motivez:e qi sd-i orientezein carierrd.

Rezultate aEteptate

Rezultate cantitative:
o rata de absolvire cu 0,4o/o mai mare; rala de pairticipare la bacalaureat ct 4%omai mare;
o rata de promovabilitate la bacalaureat cu 4o/omai mare;

. procent al elevilor
o procent

cu risc de abandon gcolar rnai mic cu 4%o la

sfirgitul proiectului

de promovabilitate a elevilor din grupul finta la disciplinele de specialitate cu caracter economic

at 2o/o mai mare la sfarsitul proierctului;
c rata de tranzifie a absolvenlilor liceului nostru la invdjdmAntul terfiar rnai mare pe fiecare an de proiect

cl

lo/o:

o rata de inserJie profesionald a absolvenfilor miii mare cu 1%:o pe fiecare an de proiect;
o 160 elevi consiliafi psihologic gi pentru orienl.area in carier6, in 4 ani de proiect;
o dotare / amenajare : 1 cabinet te.hnic, 1 catrinet de consiliere , un atelier de gastronomie. 1 cabinet
multimedia, o grddin6;
o 12 excursii la care participd elevi din grupul linta;
o 16 intdlniri cu oameni de,,succes" la sfdrgitul proiectului.

Rezultate calitative:

o
o

Competenle specifice disciplinelor de bacalaureat imbundtdlite la elevii din grupul !int6;
Con$tientizarea importanlei educa.fiei copiilon gi a implicdrii parinlilor in susfinerea acestora in rAndul

familiil or dezav antaj ate ;
inlelegerea importanfei rolului consilierii in dezvoltarea personald si orientarea in carierd;

.
o Frecventd crescutd la cursuri;
. Baz6. materiald a gcolii irnbundt5lita cu mijloace materiale gi echipamente moderne;
o Ratd crescutd de participare la Baoalaureat;
o Ratd crescutd de promovare a exatftenului de bacalaureat;
o Absolvenli cu qanse crescute de formare in ceLrierd.
ACTIVITATILE PROIECTULUI
Activitalile

vor desfbgura in sdlile de clasa din irncinta gcolii amenajate cu echipamente multimedia
achizrqionate prin proiect gi cele existente. ActivitA!ile din afara gcolii se vor realizala institugiile partenere
conform descrieriilor prezentate la fiecare tip de activitate gi cu resursele spr:cificate.Lr acest sens , au fost
intreprinse urmatoarele demersuri la nivelul grupului finta si a echipei de implementare:
o Activitdli de seleclie a grupului linta si a echipei de implementare;

c

o
.

se

'\nalizaprofilului qcolar al elevilor; grupare pe categorii de formabili (categorii sociale,rezultate
scolare - procese verbale, formulare de imegistrare), seleclia acestora pe activitdli;
Stabilirea echipei de implementare gi a grupelor de elevr ;
Stabilirea sesiunilor/orarului pe materii de: pregatire remedialE, preEsatire pentru bacalatreat,
pregatire pentru atestate

.

Categoriile de activitali eligibile din subproiect sunt grupate astfel

I. Activitlfi pedagogice

gi de

:

sprijin

1.1. ActiyitF4i remediale gi de sprijin ( limba;i literatura romAn6, matematicd,biologie, geografie, logica)
1.2. Consiliere psihologicd

(

dezvoltare personald

;i

orientare in carierd)

II. Activiti{i extracurriculare

ILl. Tabere de educalie non-formald ce cuprind activiteli de tip ateliere de actorie qi dezvoltare personald
prin teatru , cluburi de gastronomie , activitdli de ecologizare,grddindrit, vol'untariat.
II.2

Vizite de studiu pentru elevii de clasa a XII-a rlin grupul fintd: vizite la universitdli ,la operatori

economici

Ei

obiective culturale, tunstice.

III. Activitifi

IILI

de renovare

;i

dotare.

Dotarea cu echipantente moderne a sililor de clas6.

III.2 Amenaiarea unei sdli multimedia
Echipa

de

proiect

