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ACTIVITĂȚILE SUBPROIECTULUI: 

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

- Organizarea de activități de reluare și aprofundare a materiei în 

vederea pregătirii examenului de bacalaureat 

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

- Excursii tematice, vizite de documentare 

III. ACTIVITĂȚI DE DOTARE ȘI RENOVARE 

- Achiziții de echipamente necesare pentru dotarea unui laborator de 

informatică 

IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT 

 

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea procentului de promovabilitate a 

elevilor la examenul de bacalaureat. 

Obiective specifice 

1. Creșterea cu 2% a numărului de elevi promovați la finalul clasei a XII-a față de 

valoarea de referință; 

2. Creșterea cu 10% a ratei de promovabilitate la bacalaureat față de valoarea de 

referință; 

3. Îmbunătățirea  competențelor unui număr de aproximativ  224 de elevi, pe 

parcursul a patru ani, prin activități remediale și prin participarea acestora la diferite 

activități extracurriculare prevăzute prin programul ROSE. 



 

 

Obiective specifice intermediare: 

1. Participarea anuală a circa 56  dintre elevii de liceu din grupul țintă la activitățile 

remediale organizate prin proiect în vederea stimulării progresului școlar;  

2. Creșterea numărului de elevi promovați la bacalaureat anual cu aproximativ 2,5% 

/ an școlar față de valoarea de referință; 

3. Creșterea ratei de promovabilitate cu 2% anual (sesiunea iunie-iulie a fiecărui an) 

la disciplinele de studiu: limba și literatura română, istorie și geografie față de anul 

de referință (2015-2016). 

 4. Menținerea unei ratei de absolvire de peste 95%. 

5. Participarea elevilor din clasa a XII-a de liceu, anual, la excursii tematice și 

organizarea unor vizite cu caracter educativ în vederea planificării traseului 

educational.  

6.Creșterea cu 2% anual a numărului de elevi înscriși la bacalaureat față de valoarea 

de referință. 

 

Grupul țintă ( beneficiarii direcți) ai proiectului diferă în funcție de activitățile 

propuse, astfel: 

I. Pentru activități remediale la materiile de bacalaureat (cls. a XII-a A și B), 

beneficiarii direcți sunt:  aproximativ 56 elevi/an școlar, adică aprox. 224 elevi/ 4 

ani de derulare a proiectului (aprox. 28 elevi în cls. a XII-a A și 28 elevi în cls. a 

XII-a B/ an școlar). 

 Beneficiarii indirecți sunt: profesori ai școlii; părinții; școala ca organizație prin 

îmbunătățirea calitativă a imaginii la nivelul comunității; comunitatea in extenso, pe 

termen lung, datorită creșterii nivelului educațional al tinerilor; 

II.1.Pentru activitatea excursii tematice, vizite de documentare și participarea la 

evenimente de prezentare a ofertei educaționale pentru învățământul superior 

în vederea planificării traseului educațional și realizarea unei broșuri, grupul țintă 

este compus din:  50 de persoane/an școlar (45 elevi și 5 profesori  însoțitori - 180 

elevi/ timp de 4 ani). Elevii participanți vor fi selectați din cele două clase terminale 

în funcție de ritmicitatea și prezența la orele de pregătire suplimentară. 

  Beneficiarii indirecți sunt: profesori ai școlii; părinții; școala ca organizație, prin 

îmbunătățirea calitativă a imaginii școlii, creșterea calității actului educațional și 



 

 

întărirea relațiilor cu membrii comunității; comunitatea in extenso, pe termen lung, 

datorită creșterii nivelului educațional al tinerilor. 

III. Pentru echiparea unui laborator de informatică, beneficiarii direcți sunt toți 

elevii liceului :  

- 28 elevi din cls a IX-a A; 28 elevi din cls a IX-a B; 28 elevi din cls a X-a A; 28 

elevi din cls a X-a B; 28 elevi din cls a XI-a A, 28 elevi din cls a XI-a B, 28 elevi 

din cls a XII-a A, 28 elevi din cls a XII-a B, adică 8 clase de liceu/ an școlar, în 

total aprox. 224 elevi/an școlar. La sfârșitul celor 4 ani de derulare a proiectului 

ROSE, beneficiarii direcți vor fi aprox. 896 elevi. 

Beneficiarii indirecți sunt: profesorii școlii; școala ca organizație prin 

îmbunătățirea calitativă a bazei materiale și a imaginii la nivelul comunității; 

comunitatea in extenso, pe termen lung, datorită creșterii nivelului educațional al 

tinerilor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

An 
școlar 

Număr 
elevi 

înscriși  

Număr 
elevi 

cuprinși 
în 

grupul 
țintă 

Rata de 
abandon  
la nivel 
de liceu 

Rata de 
promovabilitate 
la nivel de liceu  

Rata de 
participare 

la 
examenul 

de 
bacalaureat 
la nivel de 

liceu 

Rata de 
promovare 

a 
examenului 

de 
bacalaureat 
la nivel de 

liceu 

Rata de participare 
a elevilor din grupul 
țintă la activitățile 

din cadrul 
proiectului 

2018-
2019 56 56 0 100% 100% 93% 100% 

2019-
2020 64 64 0 100% 97% 94% 100% 

2020-
2021 65 65 0 100% 98% 90% 100% 

 2021-
2022* 55 55           


