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Obiectivul general al proiectului:

REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA RATEI DE 

PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT
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“O șansă în plus! 

– dă sens vieții de elev.”

Obiective specifice:

1. Stabilirea de măsuri pentru prevenirea și diminuarea absenteismului și

creșterea ratei de promovare prin activitățile cuprinse în cadrul proiectului;

2. Implicarea elevilor în activități remediale și de sprijin în vederea

acoperirii lacunelor și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și dezvoltarea,

diversificarea și creșterea eficienței relațiilor de parteneriat (școală –

familie și școală - comunitate)

3. Monitorizarea și coordonarea permanentă a activității elevilor și a

cadrelor didactice implicate în proiect.

4. Adaptarea elevilor la cerințele și subiectele specifice examenului de

bacalaureat, prin implicarea în activități remediale și creșterea calității

educației oferite la nivelul Liceului Teoretic “Duiliu Zamfirescu” prin toate

activitățile derulate în program în vederea creșterii prestigiului școlii în

comunitate și atragerea absolvenților de gimnaziu din orașul Odobești și

din apropiere.

OBIECTIVE
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BENEFICIARII

PROIECTULUI

Beneficiarii direcți – sunt cei aproximativ 200 elevi/anual de la clasele IX –

XII, care frecventează cursurile Liceului Teoretic “Duiliu Zamfirescu”

Beneficiarii indirecți – părinții elevilor, cadrele didactice care participă la 

proiect, partenerii locali cu care școala a încheiat acorduri și unitatea de 

învățământ, care câștigă la capitolul imagine.
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ACTIVITĂȚI

1. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

1.1 “Bacalaureatul – primul pas spre viitor” – activități remediale

1.2 “Motivație pentru succes” – activități de consiliere și 

orientare în carieră.

2. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

2.1 “Ateliere tematice”: Trupa de teatru, Cercul de debate, 

Revista școlii

2.2 “Vizite și vizionări de filme”

2.3 “Excursii tematice în marile centre universitare ale țării”

3. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

3.1 “Amenajare și dotare cabinet consiliere și orientare 

profesională”

3.2 “Renovare și dotare spațiu lucru echipa de proiect”
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Activități pedagogice 

și de sprijin

1.1 “Bacalaureatul – un prim pas spre viitor”

Activitatea își propune să favorizeze formarea și perfecționarea competențelor solicitate de

programele școlare și de programele de bacalaureat, pentru a reduce situațiile de eșec școlar,

care favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari si la examenul

național de Bacalaureat.

Activitatea va pune accentul și pe aspectul motivațional, strategiile de predare vor fi creative și

Interactive, orientate către formarea competenței de a învăța eficient.

În fiecare an de proiect/ an școlar, activitatea se va realiza cu grupe/clase, coordonate de câte 

un profesor. Se vor desfășura 360 de ore remediale pe durata a 24 de săptămâni, astfel:

- clasa a XI-a A: limba română – 1h/săpt.

- clasa a XI-a B: limba română – 1h/săpt.    Total: 72 ore

matematică – 1h/săpt.

- clasa a XII-a A: limba română – 2 grupe/ 1h/săpt.

istorie – 2 grupe/ 1h/săpt.

geografie – 2 grupe/ 1h/săpt.

- clasa a XII-a B: limba română – 2 grupe/ 1h/săpt.         Total: 288 ore

matematică – 2 grupe/1h/săpt.

biologie – 2 grupe/ 1h/săpt.

Tarif orar: 55,55 lei/oră brut
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Activități pedagogice 

și de sprijin

1.2 “Motivație pentru succes”

Activități de consiliere ce vor viza autocunoașterea și respectul de sine, dezvoltarea 

relațiilor interumane și a abilităților de rezolvare a problemelor și conflictelor, 

strategii de învățare, metode de management al stresului și consiliere vocațională.

Teme propuse:

- “Strategii de gestionare a emoțiilor negative”, “Stima de sine – formarea imaginii de

sine, dezvoltarea încrederii, depășirea obstacolelor exterioare, metode de creștere a 

stimei de sine”, “Status și rol în grupul clasă”, “Climatul clasei”, “Medierea conflictelor”,

“Absenteismul și rolul său în succesul și insuccesul școlar”, “Situații de risc și efectele lor

asupra succesului școlar”, “Vreau cariera potrivită aptitudinilor mele”, “Tehnici de învățare

activă”, “Tipuri de personalitate”, “Toleranță și cooperare”

În fiecare an de proiect, clasele IX – XII, coordonate de câte un profesor (preferabil prof. 

diriginte) și consilierul școlar vor desfășura 6 sesiuni a câte 2 ore.

Total ore: 8 clase x 6 sesiuni = 96 ore, tarif orar 60 lei/oră.

1.3 Servirea unei gustări

Beneficiari: 48 de elevi(clasa a XII-a) în ziua destinată activităților remediale din proiectul 

ROSE.

ROSE@LTDZ
ROmanian Secondary Education Project



ROSE@LTDZ
ROmanian Secondary Education Project

“O șansă în plus! 

– dă sens vieții de elev.”

Activități extracurriculare

II.1 Ateliere tematice desfășurate în școală

1 grupă – Trupa de teatru

1 grupă – Clubul de debate

1 grupă – Revista școlii

Numărul de participanți: aprox. 50 de elevi și 6 cadre didactice

Se vor desfășura două activități lunar/ 6 luni pe an de proiect.

II.2 Vizite și vizionări de filme

Perioada de desfășurare: lunile aprilie – mai/ an de proiect

Număr de participanți: aprox. 50 de elevi

II.3 Excursii tematice în marile centre universitare ale țării

Perioada de desfășurare: lunile aprilie – mai/ an de proiect

Număr de participanți: 45 – 50 elevi

Pachet turistic (transport + masă prânz) pe rutele: București, Iași, Brașov
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Activități de renovare 

și dotare

III.1 Amenajare și dotare cabinet consiliere și orientare profesională

Achiziționare mobilier și echipament IT

III.2 Renovarea și dotarea spațiului de lucru pentru echipa de proiect

Lucrări igienizare, achiziționare mobilier și echipament IT

Activități de management

Echipa de proiect desfășoară activități de planificare/ realizare/implementare/ monitorizare/

comunicare/ diseminare/evaluarea activităților/raportare lunară și anuală.

Echipa de proiect:

Coordonator grant – Rusu Amalia Luciana

Responsabil financiar – Gheorma Antoanela Violeta

Responsabil achiziții – Taman Oana

Responsabil implementare și monitorizare activități remediale – Taman Nelu

Responsabil implementare și monitorizare activități consiliere și extracurriculare – Miron Oana
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Bugetul proiectului – Anul I

I.1 “Bacalaureatul – primul pas spre viitor”

- onorarii profesori: 20000 lei (360 ore/an de proiect x 55,55 lei/h)

- Materiale de instruire (fișe, teste): 1000 lei

- Consumabile (hârtie, mape, pixuri, cartușe imprimantă): 4000 lei

- Supliment nutritiv: 6400 lei (48 elevi x 24 sesiuni x 5,55 lei)

I.2 “Motivație pentru succes”

- onorarii profesor consilier: 1700 lei

- onorarii profesori: 5760 lei (96 ore/an de proiect)

- consumabile: 387 lei

II. Activități extracurriculare

- Onorarii profesori coordonatori activități: 6480 lei

- Consumabile: 1960 lei

- Vizite și vizionări filme: 1500 lei

- Excursii tematice: 7830 lei

III. Activități de renovare și dotare: 24647 lei, din care lucrări igienizare

(materiale+manoperă=7500 lei), mobilier 6000 lei, echipamente IT – 11147 lei

IV. Activități management – 7898 lei

TOTAL AN I: 92962 LEI (30 % din valoarea grantului de 315903 lei)


