
 

PROIECTUL PRIVIND 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SECUNDAR (ROSE) 
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE 

SUBPROIECTUL ,,CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ” 

BENEFICIAR  LICEUL  TEORETIC  ,,HORIA HULUBEI” 

REPERE– Reușită școlară prin reducerea absenteismului și a abandonului școlar, 

participare la activități de învățare în vederea finalizării liceului  și promovării examenului 

de bacalaureat 

  

Perioada de implementare: 
Iulie 2017-Iunie 2021 

Obiectivul proiectului 
CREȘTEREA  PERFORMANŢELOR PROCESULUI EDUCAŢIONAL PRIN 

REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR, PRECUM ŞI PRIN 

CONŞTIENTIZAREA IMPORTANŢEI BACALAUREATULUI PENTRU MAI BUNA 

INTEGRARE A ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII. 

 

Obiective specifice 

 
OS1. Cresterea promovabilitatii la examenul de bacalaureat cu 2% in fiecare an de 
implementare 
OS2. Cresterea performantei scolare a celor 100 de elevi implicati anual in grupul tinta  
OS3. Dezvoltarea personala si profesionala a celor 100 de elevi implicati anual in grupul tinta 
OS4. Dezvoltarea parteneriatului comunitate-scoala-parinti prin implicarea in cel putin 2 
activitati comune pe parcursul fiecarui an de implementare. 
 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 100 de elevi ai școlii, selectați de către echipa de 

proiect, împreună cu psihologul școlii și profesorii diriginți, avându-se în vedere problemele 

cu care se confruntă: elevi proveniți din familiile cu venituri mici, elevi cu părinți plecați în 

străinătate, orfani, elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi aparținând minorităților. 

 

Beneficiarii indirecți: 

- Toti elevii scolii, de la clasele de liceu. 

- Elevi care nu participă efectiv la activitățile proiectului, dar care beneficiază de rezultatele 

acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct. 



-Parintii elevilor datorita rezultatelor acestora la scoala si la examenul national de 

Bacalaureat. 

-Scoala ca organizație și partenerii săi, comunitatea (locuitorii comunei, consiliul local) 

datorita activitatilor care vor promova Liceul Teoretic ,,Horia Hulubei”. 

- Pe termen lung, întreaga comunitate va beneficia de rezultatele proiectului, avand in vedere 

mai buna integrare socială a tinerilor care vor avea o pregatire mai bună si o atitudine pro-

activă    

 

Activități 

 

I. Activități pedagogice și de sprijin: 
I.1 – Organizarea de ore remediale pentru disciplinele de examen 
 

I..2 – Vizite de studiu pentru insusirea notiunilor invatate la scoala (muzee, grădina botanică, 
Facultatea de fizică,Facultatea  de chimie), institute de specialitate.  
 

I.3 – Ateliere de lucru interdisciplinare 

 
I.4 – Activitati de consiliere  
I.4.1 – Consiliere pentru dezvoltare personala 
I.4.2 – Orientare profesionala  
 
I.5 - Organizarea unor seminarii/simpozioane de specialitate sau de stiinta sau pe specificul 
disciplinelor de bacalaureat 
 
II. Activitati extracuriculare 

II.1 - Activități de voluntariat (sprijin pentru copiii cu nevoi speciale). 
II.2 – Intalniri comune scoala – parinti si scoala-comunitate-parinti 
II.3 - Organizarea si participarea la diferite competiții artistice, culturale si sportive 
II.4 - Infiintarea unor cluburi de stiinta, de arta,  de sport, de sah, teatru 
II.6 - redactarea si publicarea revistei liceului „SALT” 

 
III. Dotari 
III.1 - Organizarea Centrului de documentare şi informare și a cabinetelor în care sa se 
desfasoară activitati culturale: lectura, recitari, vizionari de filme, piese de teatru, audiții, etc.  
III.2 – Imbunatatirea dotarilor pentru desfasurarea orelor remediale, activitatilor de 
consiliere si a activitatilor extracurriculare. 
 
IV.Activități de management, planificate pe toata durata de implementare a proiectului  


