PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
Externă a aprobat acordarea unui grant finanţat din Schema de granturi pentru licee, derulată în
cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE, proiect finanţat conform Acordului de
Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ratificat prin Legea nr. 234/2015, în scopul realizării Subproiectului
de la Liceul Teoretic Gustav Gundisch Cisnădie, intitulat
Elevul de liceu sprijinit mereu „ELSM”
Fondurile alocate prin Acordul de Grant, în valoare de 70 000 euro
se utilizează pentru categoriile de activităţi şi tipurile de cheltuieli eligibile:
I.
Activităţi pedagogice şi de sprijin;
II.
Activităţi extracurriculare;
III.
Activităţi de renovare şi dotare;
IV.
Activităţi de management.
Obiectivul general al proiectului:
Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat la 90-95% şi prevenirea
abandonului şi a absenteismului în învăţământul secundar între 2016-2020.
Obiectivele specifice:
O1 Menţinerea ratei de absolvire a liceului la elevii claselor a XII-a la 100% între 2017 -2021;
O2 Participarea, săptămânal a elevilor care aparţin grupurilor dezavantajate, la activităţi
pedagogice şi de sprijin, care includ, ore remediale, tutorat, consiliere, îndrumare/coaching,
dezvoltare personală, îndrumare şi orientare în carieră, dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale,
în perioada 2017 -2021;
O3 Participarea elevilor claselor a XII a de 2 ori pe săptămână la activităţi pedagogice şi de
sprijin, care includ ore remediale, în vederea promovării examenului de bacalaureat, în perioada
2017 -2021.
O4 Creşterea cu 2-5 % a procentului de admitere în învăţământul superior universitar sau
postliceal în perioada 2017 – 2021, faţă de anul 2015.
O5 Identificarea şi derularea în fiecare semestru a minimum 2 activităţi extracurriculare, care
includ, vizite sau excursii de documentare, pentru orientare în carieră, participare la diferite
competiţii pentru toţi elevii de liceu, în perioada 2017 -2021;
O6 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din şcoală, pentru toţi elevii, prin achiziţionarea de bunuri
în scop educaţional şi extinderea conectării la internet prin sistem wireless în perioada 2017 2021.
Beneficiarii direcţi:
200 elevi de la clasele de liceu, dintre aceştia, 14 elevi provin din familii cu venituri mici,
18 elevi de liceu au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 14 elevi trăiesc în zone
rurale.

