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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
SUBPROIECTUL ”ȘCOALA TA- INSTRUIM ȘI MOTIVĂM (ȘTIM)”
Începând cu data de 3.12.2018, în Liceul Teoretic ”Traian” se va desfășura proiectul
ȘCOALA TA- INSTRUIM ȘI MOTIVĂM (ȘTIM), aprobat în cadrul Proiectului privind
Învățământul Secundar-ROSE, finanţat prin Schema de granturi pentru licee proiect, conform
Acordului de Imprumut nr. 8481-RO semnat între guvernul României şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Proiectul, care se va desfășura pe o perioadă de 4 ani (2018-2022), vizează îmbunătățirea
performanțelor școlare, a promovabilității la examenul de bacalaureat, a tranziţiei de la liceu la
învăţământul terţiar și integrarea pe piața muncii, beneficiarii direcți ai proiectului fiind elevii
claselor IX-XII.
Obiectivul general al proiectului: Creşterea performanțelor școlare ale elevilor, în vederea
promovării examenului de bacalaureat și a integrării școlare, sociale și profesionale.
Grupul țintă (beneficiarii direcţi) al proiectului cuprinde elevi ai claselor IX-XII din
învățământul liceal, aparţinând unor grupuri dezavantajate: elevi care provin din familii cu venituri
mici, elevi discriminaţi în societate pe baza identităţii/etniei (inclusiv rromi), elevi care trăiesc în
zone rurale, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, elevi cu multe absențe și
elevi aflați in pericol de a abandona școala.
Obiectivele proiectului ”Școala ta- instruim și motivăm (ȘTIM)”, formulate în accord cu
obiectivele generale al proiectului ROSE, sunt urmatoarele:
- creșterea gradului de participare a unui număr de cel puțin 225 de elevi la activități de
educație remedială, într-o perioadă de 4 ani, cel puțin 135 de elevi anual;
- dezvoltarea abilităților psiho- socio- emoționale ale unui număr de cel puțin 225 de elevi
prin activități de consiliere psihologică și prin activități de consiliere școlară și orientare profesională;
- creșterea gradului de integrare socială prin raportarea la valorile culturale, artistice și
spirituale perene pentru un număr de cel puțin 225 de elevi, într-o perioadă de 4 ani, cel puțin 135 de
elevi anual.

Activitățile în cadrul proiectului vizează mai multe componente educaționale:
I.1 Pregătirea suplimentară a elevilor în cazul disciplinelor de studiu la care se susține
examenul de bacalaureat se va realiza de către cadrele didactice ale unității de învățământ, câte 2 ore
săptămânal, timp de 6 luni pe an, la clasele IX- XII: două grupe de câte 15 elevi vor beneficia de
pregătire suplimentară la disciplinele limba și literatura română şi matematică. La clasa a XI-a, o
grupă de câte 15 elevi va beneficia de pregătire suplimentară și la disciplina biologie, iar la clasa a
XII-a, câte o grupă de 15 elevi va beneficia de pregătire suplimentară la disciplinele istorie și
geografie.
I.2 Consiliere școlară și orientare profesională
Se vor realiza sesiuni de consiliere și orientare în carieră, individuale și de grup, având ca
scop cunoșterea de sine, identificarea aptitudinilor pentru un anumit traseu profesional, stimularea
interesului pentru studiu, de către consilierul psihopedagog al școlii, 2 ore pe săptămână, timp de 6
luni.
I.3. Consiliere psihologică individuală și de grup
Consilierea psihologică are un rol esențial pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și va
include activități care influențează direct creșterea performanței școlare: dezvoltarea personală,
motivarea învățării, gestionarea emoțiilor, stima de sine și integrarea în grup. În funcție de nevoile
identificate și prioritizate de consilierul psihopedagog al unității de învățământ, vor fi realizate
sesiuni individuale și de grup, două ore săptămânal, timp de 6 luni în fiecare an
II.1 Excursii tematice
Se va organiza o excursie tematică în afara Bucureștiului, în fiecare an din cei patru ani în
care se va desfășura proiectul, la obiective culturale, turistice și istorice, în funcție de nevoile și de
interesul elevilor.
Va fi organizată câte o excursie tematică de documentare in fiecare an din cei patru ani de
implementare a proiectului, fiecare activitate se va desfășura pe parcursul a două zile.
II.2. Educație prin cultură
Elevii vor participa la evenimente cultural-artistice și vizează diversificarea experiențelor de
învățare, formarea unor atitudini comportamentale care influențează pozitiv dezvoltarea
personalității, cum ar fi cultivarea sensibilității, aprecierea culturii și a valorilor estetice clasice și
moderne, facilitând integrarea în grup și comunicarea. Cel puțin 135 de elevi vor participa de două
ori pe an la spectacole de teatru, film, operă, concerte cu artişti consacraţi.
II.3. Descoperirea valorilor
Activitatea constă în vizitarea unor muzee, având ca obiective formarea unor reprezentări
istorice și culturale, îmbogățirea orizontului cultural prin cultivarea unei atitudini pozitive față de
valorile consacrate din diverse domenii, cultivarea gustului estetic și cunoașterea directă pentru a
stimula învățarea. Un număr de cel puțin 135 de elevi vor participa de 2 ori în fiecare an la vizitarea
unor muzee din capitală.

II.4. Realizarea revistei școlii
Revista va fi concepută online, într-un stil modern, atractiv pentru elevi, va avea un caracter
general, va conține articole pe teme culturale și științifice, o secțiune intitulată ”Atelier de creație”,
dar va reflecta și activitățile desfășurate în unitatea de învățământ. Vor fi realizate 2 numere/an, în
cele 6 luni de realizare efectivă a proiectului.
III.1. Dotare
Vor fi achiziționate laptopuri, videoproiectoare cu ecran de proiecție, o imprimantă
multifuncțională performantă, diverse materiale educaționale (softuri, culegeri, cărți, planșe, CD-uri,
alte materiale multimedia etc), utile pentru buna desfășurare a activităților didactice.
Prin implementarea acestui proiect, se vor înregistra următoarele rezultate:
- 225 de elevi vor participa la ore de educaţie remedială la disciplinele pentru care se susține
examenul de bacalaureat (limba română, matematică, biologie, istorie, geografie): 3840 de ore de
educaţie remedială timp de 4 ani, furnizate de cel puțin 10 cadre didactice;
- 225 de elevi vor beneficia de consiliere şi orientare profesională;
- 225 de elevi vor participa la sesiuni de consiliere psihologică;
- cel puțin 225 vor participa la activități extracurriculare diversificate organizate în cadrul
proiectului: 4 excursii tematice, 8 evenimente cultural- artistice, 8 vizite organizate la muzee;
- realizarea unei reviste online a școlii;
- dotarea unității de învățământ cu echipamente IT performante, cu cu mijloace didactice
moderne, softuri educationale.

