Anexa 2 - Ghidul Aplicantului

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

AVIZUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR

AVIZUL FACILITATORULUI

Judeţ/Municipiu: SUCEAVA

Nume, prenume facilitator:
PAVELESCU MARIA

Discutat şi avizat în şedinţa Consiliului de
Administraţie din data de:

Semnătură:

Nume, prenume reprezentant legal ISJ/ISMB:

Data:

Semnătura şi ştampila:

FORMULAR DE APLICAŢIE
A. INFORMAŢII GENERALE DESPRE APLICANT
Al. DATELE DE CONTACT ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Denumire unitate de învăţământ
LICEUL TEORETIC "ION LUCA"
Cod SIIIR
691419
Adresă
MIHAI EMINESCU NR. 24
Localitate
VATRA DORN El
Judeţ
SUCEAVA
+(40)023037153
Telefon fix/Fax
+(40)02303715363
63
Mobil
E-mail
licvatra@yahoo.com
Pagină web
ionlucavd.ro
A2. REPREZENTANTUL LEGAL/DIRECTORUL LICEULUI
Numele şi prenumele
BEREHOLSCHI PAUL
Funcţia
Director
Telefon fix/Fax
Mobil
0747794314
E-mail
pbereholschi@yahoo.com
A3. PERSOANA DE CONTACT/COORDONATORU L DE GRANT
Numele şi prenumele
ATOFANEI CORINA
Funcţia (în liceu)
Director adjunct
Telefon fix/Fax
Mobil
0730908811
E-mail
corinatofanei@yahoo.fr
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B. DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Bl. Mediul în care funcţionează unitatea de
învăţământ

URBAN

Teoretică/Real/Matematică - informatică;
Teoretică/Real/Ştiinţe ale naturii;
Teoretică/Umanist/Filologie;
Teoretică/Umanist/Ştiinţe sociale
B3. Forma de organizare
Număr clase:
Număr elevi:
743
învăţământ cu frecvenţă - zi 28
0
învăţământ cu frecvenţă - seral 0
0
învăţământ cu frecvenţă redusă 0
B4. Numărul total al cadrelor didactice în anul
Total:53
Femei:35
Bărbaţi:18
şcolar 2016-2017
B5. Numărul elevilorînmatriculaţi în
Tota 1:743
Fete:431
Băieţi:312
învăţământul liceal în anul 2016-2017, din care
Clasa a IX-a 199
111
88
Clasa a X-a 182
101
81
103
88
Clasa a Xl-a 191
116
55
Clasa a XIl-a 171
B6. Numărul elevilorînmatriculaţi în
Total:575
Fete:369
Băieţi:206
învăţământul liceal, în anul 2016-2017,
aparţinând grupurilor dezavantajate, precum:
Elevi de etnie Romă 0
0
0
2
1
1
Elevi aparţinând altor minorităţi
0
0
Elevi cu cerinţe educaţionalespeciale 0
48
22
Elevi din familii cu venituri mici 70
Elevi având unul sau ambii părinţi care lucrează în
106
63
43
străinătate
Elevi care trăiesc în zone rurale sau alte zone în
397
257
140
care nu există şcoli în proximitate
B7.Numărul elevilor înscrişi în clase terminale de
Total:168
Fete:98
Băieţi: 70
liceu în anul şcolar 2015-2016
B8. Rata medie de absolvire la finalul anului
100 %
şcolar 2015-2016
B9.Numărul absolvenţilor din seria curentă 2016
166
care au participat la examenul de bacalaureat
2016
BIO. Rata medie de promovare a examenului de
81,54%
bacalaureat 2016
B2. Filiera/profilul/specializarea claselor din
unitatea de învăţământ

C. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
împreună creştem accesul la educaţie de
CI. Titlul Proiectului (şi după caz, acronimul)
calitate şi rata de promobabilitate a
bacalaureatului (împreună creştem!)
C2. Categorie grant
MicD MediuKI
MareD
C3. Valoarea totală a finanţării solicitate (LEI) 451288
C4. Grupul ţintă
Numărul estimat al elevilor participanţi în
Anul 1:
200
2/21

Anexa 2 - Ghidul Aplicantului

proiect, defalcat pe ani

Numărul estimat al elevilor participanţi în
proiect, aparţinând grupurilor dezavantajate,
defalcat pe ani

Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4

200
180
180
120
120
100
100

D. DESCRIEREA PROBLEMEI (max. 2 pag.)
Dl. Realizaţi o analiză-diagnoză prin care să identificaţi problemele cu care se confruntă elevii
liceului, precum şi care sunt cauzele care determină: (i) rată a abandonului crescută; (ii) rată
de absolvire scăzută; (iii) rată de participare scăzută la examenul de bacalaureat; (iv) rată de
promovare a examenului de bacalaureat scăzută, în raport cu ţintele propuse prin proiect
Fiind singurul liceu teoretic din Depresiunea Domelor, Liceul Teoretic”Ion Luca” şcolarizează
elevi proveniţi în egală măsură din mediul urban şi mral, din medii sociale dintre cele mai diverse
şi cu situaţii şcolare extrem de diferite. Statisticile admiterii în clasele a IX-a conţin în fiecare an
atât elevi cu medii foarte bune la examenele de Evaluare Naţională, cât şi numeroşi elevi care
sunt admişi cu note sub 5.00 (37 de note sub 5.00 înregistrate la elevii declaraţi admişi in iulie
2016, din care 11 note între 2.05 şi 3.99). Din analiza PDI 2013-2017 şi rapoartele de activitate
anuale realizate de directoml liceului se observă faptul că punctele slabe şi ameninţările cele mai
frecvente cu care se confruntă elevii şi liceul nostm în general sunt.' nivelul tot mai scăzut de
pregătire al elevilor care intră în clasa a IX-a , organizarea activităţii în două schimburi,
absenteismul care rămâne în continuare o problemă foarte importantă, scăderea populaţiei
şcolare, lipsa de interes pentru învăţare a elevilor, salarizarea inadecvată care duce la pierderea
motivaţiei pentru un demers didactic de calitate, fonduri mici pentru dezvoltare;
Abandonul şcolar începe să devină o problemă serioasă şi pentm unitatea noastră şcolară, în
contextul migraţiei părinţilor minorilor. Astfel, în ultimii 2 ani avem 2 elevi care au renunţat la
învăţământul obligatoriu, iar în anul şcolar 2016-2017, 1 elev de clasa a Xll-a s-a retras, în ciuda
eforturilor depuse de comunitatea şcolară şi locală în ceea ce priveşte frecvenţa elevilor, pe
parcursul anului şcolar 2015-2016 s-a înregistrat un total de 35346 absenţe din care 27503
motivate şi 7843 nemotivate în comparaţie cu 36477 absenţe total din care 27345 motivate şi
9132 nemotivate, înregistrate în anul şcolar anterior. Notele la purtare acordate din cauza
absenteismul confirmă importanţa acestui fenomen: 40 de elevi au avut nota la purtare între
79,99, 1 elev nota la purtare scăzută sub 7 din cauza absenţelor nemotivate. Din analiza cauzelor
care au determinat această situaţie, efectuată de-a lungul anilor, s-au desprins următoarele cauze
ale absenteismului şcolar: cauze care ţin de personalitatea elevului şi starea sa de sănătate
(motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse,
probleme de sănătate), cauze care ţin de condiţiile socio-economice şi familiale (venituri reduse,
susţinere redusă din partea familiei, familii dezorganizate, plecarea pentru o perioadă în
străinătate, la părinţi), contextul şcolar (programul în 2 schimburi, naveta, comunicarea
defectuoasă profesor-elev, supraîncărcarea şcolară, frica de evaluare, incompatibilitate între
aspiraţiile, interesele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii). Conducerea şcolii, diriginţii au
monitorizat cu deosebită atenţie fenomenul absenteismului. Instituţia a fost dotată cu sistem de
supraveghere video, dar măsurile luate sau sancţiunile aplicate nu-i determină pe elevi să-şi
schimbe comportamentul şi/sau atitudinea faţă de activitatea obligatorie (orele de curs) din
şcoală.Absenteismul şcolar necontrolat poate conduce la abandon şcolar, orată de absolvire
scăzută, o rată de participare scăzută la examenul de bacalaureat, o rată de promovare a
examenului de bacalaureat scăzută. în plus, există mulţi elevi proveniţi din familii cu situaţie
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financiară precară: 60 de elevi din familii cu venituri lunare sub ISOlei/membru, 10 elevi orfani
cu burse sociale foarte mici, la care se adaugăun număr mare de elevi proveniţi din familii cu
venit minim pe economie, venituri inconstante obţinute din activităţi agricole sau slujbe
sezoniere.
Liceul nostru nu se confruntă încă cu probleme grave în ceea ce priveşte rata de absolvire în
ultimul an şcolar (după examenele de corigenţă), întrucât, pe lângă eforturile descrise mai sus,
cadrele didactice au susţinut, în regim de voluntariat, nenumărate ore de consultaţii pentru elevi,
comunicare permanentă cu familiile, discuţii individuale cu elevii şi părinţii în situaţiile cu
rezultate slabe la învăţătură.Riscul scăderii ratei de absolvire există în continuare datorită: lipsei
de motivaţie a elevilor; lipsa internatului şi a cantinei, naveta zilnică îi împiedică pe mulţi elevi să
participe la programe şi proiecte extraşcolare.In ceea ce priveşte participarea la examenul de
bacalaureat, în 2016, dat fiind că, prin sensibilizare permanentă a elevilor şi a părinţilor, am reuşit
să-i convingem pe absolvenţi să se prezinte la examen pentru a-şi testa cunoştinţele, rata de
participare a absolvenţilora fost ridicată.
Un semnal de alarmă îl constituie totuşi faptul că 2 elevi dintre cei înscrişi în 2016 şi 1 elev din
cei înscrişi în 2017 nu s-au prezentat la examen.
Rata de promovabilitate la bacalaureat a fost în anul 2016 de 81,54%, iar în sesiunea iulie 2017
de 74,25% şi constituie o problemă gravă cauzată de carenţele în pregătirea şcolară existente încă
de la intrarea în liceu şi insuficient ameliorate, lipsa de motivare pentru studiu şi formare,
orientare şcolară şi profesională deficitară, situaţia socio-economică a multor familii, insuficienţa
mijloacelor didactice modeme şi atractive, insuficienţa programelor de dezvoltare personală a
elevilor în sensul ameliorării stimei de sine, a abilităţilor de gestionare a timpului şi a celor de „a
învăţa să înveţi”, a motivaţiei pentm reuşită şcolară, personală şi profesională, a percepţiei despre
oportunităţile pe care le oferă educaţia pentm reuşita în viaţă. ___________________________
D2. Prezentaţi posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor descrise la punctul Dl şi
identificaţi beneficiile şi riscurile soluţiilor propuse în rezolvarea acestor probleme prin
intermediul grantului ______________________________________________________
Analizând problemele cu care se confruntă elevii, posibilele soluţii, cu riscurile şi beneficiile lor,
ar fi:
-crearea unui sistem de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a Xll-a pentru bacalaureat.
Activităţile în acest sens şi-au dovedit eficienţa, dar pe scară mică. Nu toţi profesorii sunt dispuşi
să facă voluntariat pentru elevii care înregistrează absenteism sau manifestă dezinteres la orele
de curs.. Prin acest proiect, un număr mai mare de elevi în situaţie de risc ar putea beneficia de
sprijin din partea profesorilor motivaţi. Riscurile cele mai mari sunt anomia, motivaţia scăzută a
elevilor, pe care sperăm să le contracarăm prin utilizarea de strategii active, centrate pe elev şi
utilizarea de milloace mod rene de învăţare.
-dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare a şcolii în acord cu interesele şi
aptitudinile elevilor, organizarea de activităţi de calitate, eficiente şi atractive care să contribuie
la integrarea elevilor, creşterea motivaţiei de a învăţa, o mai bună orientare şcolară şi
profesională, prin metode active în spaţii non-formale (vizite de documentare la universităţi,
tabere de dezvoltare personală etc.) şi în care elevii, mai ales cei cu probleme, să fie implicaţi
activ, încă din clasa a IX-a, pentru a avea timp să ameliorăm atitudinile faţă de învăţare şi
carenţele cronice din pregătire. Aceste activităţi şi-au dovedit eficienţa, dar necesită resurse
materiale şi umane de care şcoala nu beneficiază (au fost realizate mai ales cu sprijinul părinţilor
şi prin proiecte). Acest grant ar oferi elevilor din grupuri dezavantajate posibilitatea de a-şi
dezvolta stima de sine, de a se integra, de a se dezvolta personal prin activităţi extraşcolareşi
extracurriculare, pentru a putea înregistra ulterior şi progres şcolar, -modernizarea spaţiilor
formale şi non-formale de învăţare din cadrul şcolii, pentru a oferi un cadru cât mai atractiv şi
eficient pentru derularea de activităţi curriculare şi extracurriculare de calitate. Liceul dispune
deja de o bază materială pentru derularea activităţilor educative, mai
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ales a celor formale, acest lucru fiind o preocupare continuă a şcolii, dar pentru a creşte
permanent calitatea şi a spori motivaţia tuturor factorilor implicaţi în procesul educaţional,
această activitate trebuie susţinută continuu. Riscurile sunt în special de ordin financiar şi pot fi
reduse prin accesarea de fonduri din proiect.
- asigurarea mesei de prânz pentru elevii navetişti/din grupuri dezavantajate care vor rămâne la
şcoală după program pentru ore remediale sau activităţi de dezvoltare personală (până laora
următorului mijloc de transport) . Asigurarea spaţiilor necesare pentru activităţi constituie un
risc, dar vom solicita sprijin partenerilor locali şi vom demara reamenajarea a 2 spaţii de
învăţare nonformale în grădina şcolii.
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E. PARTICIPAREA COMUNITĂŢII (max. 1 pag.)
Descrieţi modul de implicare a comunităţii în următoarele 2 momente cheie:
El. Etapa de identificare şi prioritizare a problemelor/ nevoilor E2. Etapa de
elaborare şi depunere a propunerii de proiect.
El. Reprezentanţii părinţilor au fost informaţi despre oportunitatea accesării grantului ROSE cu
ocazia Lectoratului cu părinţii din data de 26 martie 2017, în cadrul căruia părinţii au completat
un chestionar în care li se cerea, printre altele , să facă propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii liceului
Aproape toţi elevii din liceu au completat în perioada lunii martie 2017 un chestionar on-line,
anonim, în care au precizat problemele cu care se confruntă la liceu şi au făcut propuneri penru
soluţionarea acestora.
Reprezentanţii elevilor, ai părinţilor, reprezentanţi ai comunităţii locale au fost informaţi despre
proiect, prevederile ghidului aplicantului, la întîlnirea din 5 mai 2017.
Profesorii din şcoală au primit Ghidul aplicantului pe email, au fost informaţi despre proiect, au
discutat despre proiect şi au fost invitaţi să propună activităţi în şedinţele din 14.03.2017,
17.05.2017.
în urma discuţiilor realizate s-a evidenţiat existenţa a cel puţin 6 nevoi /probleme esenţiale ale
şcolii şi elevilor noştri:
1. Nevoia de a sprijini pregătirea elevilor de clasa a XII pentru bacalaureat prin ore
suplimentare organizate sistematic şi care să valorizeze strategii active performante, mijloace
moderne de învăţare care să stimuleze participarea şi implicarea activă a elevilor în procesul de
învăţare .
2. Nevoia de a îmbunătăţi oferta de activităţi extracurriculare , extraşcolare şi nonformale
furnizate de şcoală în acord cu preferinţele şi interesele elevilor, mai ales a celor aflaţi în situaţie
de risc educaţional, pentru a îmbunătăţi imaginea şcolii, încrederea în şcoală, implicarea în
activităţi, pentru a combate absenteismul şi a stimula şi menţine motivaţia pentru învăţarepe
parcursul celor 4 ani de liceu
3. Nevoia de a sprijini elevii din clasele XI-XII pentru depăşirea stereotipurilor şi luarea corectă a
deciziilor privind cariera, prin contactul direct cu profesori şi studenţi din universităţi,
participare la cursuri, vizitarea spaţiilor de studiu , a căminelor studenţeşti etc.
4. Nevoia de a asigura masa în pauza de prânz pentru elevii de clasa a XII -a beneficiari ai orelor
de educaţie remedială pentru bacalaureat, organizate în timpul săptămânii, după orele de curs,
pentru a nu antrena cheltuieli suplimentare de transport pentru elevii navetişti din mediul rural.
5. Nevoia de a îmbunătăţi dotările cabinetelor şi laboratoarelor, de a dota măcar unele săli de
clasă cu vestiare pentru rechizitele elevilor, de a extinde spaţiul de învăţământ prin crearea a 2
spaţii de învăţare nonformale în grădina din faţa liceului
6. Nevoia de a întări pozitiv comportamentele şi atitudinile dezirabile adoptate de elevi
proveniţi din grupuri dezavantajate prin participarea la tabere de dezvoltare personală în
vederea ameliorării stimei de sine, a motivaţiei pentru învăţare şi dezvoltare profesională.
E2. în etapa de elaborare şi depunere a propunerii de proiect
Reprezentantul elevilor şi al părinţilor, membrii Consiliului de Administraţie precum şi toate
cadrele didactice din şcoală (Consiliul Profesoral din 14 iunie 2017) au fost informate pe
parcursul perioadei de elaborare a aplicaţiei de proiect, despre stadiul scrierii acestuia, despre
obiectivele specifice, activităţile propuse, rezultatele aşteptate, modul cum va fi realizată
evaluarea şi sustenabilitatea proiectului. Draft-ul proiectului a fost prezentat în şedinţa
Consiliului de Administraţie din 22.06.2017 la care au participat reprezentanţi ai părinţilor şi ai
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Consiliului Local. Profesorii au avut acces la varianta imprimată a draftului şi putut face
propuneri de ameliorare.
Activităţile din proiect propuse vizează activităţi remediale la disciplinele de bacalaureat şi
activităţi complementare de dezvoltare personală şi extracurriculare şi sunt susţinute de ideile
participanţilor, ele implică participarea elevilor, cadrelor didactice, reprezentanţilor părinţilor,
ONG-urilor sau/şi altor instituţii partenere.
Reprezentanţii comunităţii din C.A. au susţinut toate propunerile, activităţile şi modul de
defalcare a bugetului pe baza regulilor financiare, fiind de acord cu propunerea de proiect.
Pentru validarea acestei secţiuni a propunerii de proiect, anexaţi copii ale proceselor-verbale
aferente întâlnirilor cu reprezentanţii comunităţii în cele 2 momente-cheie ale ciclului de
proiect (Anexa 3).
F. DESCRIEREA OPERAŢIONALĂ A PROIECTULUI (max. 10 pag.)
FI. Descrieţi obiectivul general al proiectului. Precizaţiţinta strategică a Planului de Dezvoltare
Instituţională/Planului de Acţiune al Şcolii revizuit din care derivă obiectivul general al
proiectului _______________________________________________________________
Sprijinirea elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Luca" aflaţi în situaţie de risc educaţional prin
asigurarea accesului la activităţi pedagogice, de sprijin şi extracurriculare în vederea
îmbunătăţirii progresului şi performanţelor şcolare necesare creşterii şanselor de promovare a
examenului de bacalaureat şi de tranziţie spre învăţământul terţiar şi piaţa muncii.
TI Sprijinirea progresului şcolar şi a performanţei la elevi
T2 Optimizarea dezvoltării personale a elevilor
T3 îmbunătăţirea tranziţiei elevilor de la liceu spre învăţământul terţiar şi piaţa muncii
Pentru validarea acestei secţiuni a propunerii de proiect, anexaţi în copie Planul de Dezvoltare
Instituţionalâ/Planul de Acţiune al Şcolii revizuit, aprobat de Consiliul de Administraţie al
unităţii de învăţământ.
F2. Prezentaţi obiectivele specifice ale proiectului
1. creşterea şanselor de promovare a examenului de bacalaureat pentru aproximativ 75
de elevi anual, din clasele a Xll-a, cu rezultate nesatisfăcătoare la simulările naţionale
ale examenului, prin asigurarea de oreremediale, bazate pe strategii didactice active
performante, desfăşurate în cabinete şi laboratoare cu dotări moderne, reflectată prin
menţinerea procentului de promovabilitate în primul an de proiect şi creşterea lui cu
minim 0,5% anual, în următorii 3 ani de proiect
2. scăderea cu minimum 1,5%/an a ratei de absenteism la nivelul unităţii şcolare, ca
urmare a creşterii calităţii activităţilor şcolare formale şi nonformale implementate pe
parcursul derulării proiectului
3. îmbunătăţirea ofertei de activităţi extracurriculare şi extraşcolare a liceului în acord cu
nevoile elevilor din grupuri dezavantajate din clasele IX-XII, în vederea susţinerii
dezvoltării lor personale şi a motivaţiei pentru învăţareprin participarea la cluburi şi
ateliere noi, învăţare experienţială, tabere de vară, desfăşurate în spaţii adecvate,
formale şi nonformale
4. sprijinirea procesului de orientare în carieră pentru elevii din clasele XI-XII din liceu,
aflaţi în situaţii de risc educaţional, prin consiliere, participare la activităţi nonformale şi
vizite de studiu la parteneri din învăţământul terţiar sau agenţi economici.
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5. ameliorarea dinamicii interne şi externe a şcolii, prin crearea de noi echipe de lucru
(profesori-elevi-părinţi), realizarea staţiei de RADIO a liceului, eficientizarea comunicării
pe orizontală şi verticală, dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, organizarea de
evenimente educaţionale vizibile în comunitate (Sesiune de comunicări „La vie en
ROSE")
6. valorizarea rezultatelor proiectului prin crearea Bibliotecii ROSE de resurse pedagogice
pentru activităţi formale şi nonformale, cuprinzând documente proiective, portofolii,
resurse educaţionale utilizate pe parcursul proiectului, accesibile spre consultare şi
utilizare pentru întreaga comunitate şcolară interesată.
F3. Descrieţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt impărţiţi în 3 categorii:
1. elevi de clasa a Xll-a, care au obţinut la simulările examenului de bacalaureat din clasa a
Xl-a-XII-a note care nu asigură promovarea examenului : 80 de elevi în anul I de proiect,
aproximativ 80 de elevi în anul II, respectiv câte 60 de elevi în anii III şi IV , un total
estimat de 280 elevi/4 ani de proiect. Aceştia vor beneficia de ore remediale la
disciplinele la care au înregistrat rezultate nesatisfăcătoare, şi, în funcţie de nevoile
personale identificate, sesiuni de training cu temele „Autocunoaştere şi dezvoltare
personală", „Angajabilitate şi managementul carierei", vizite de studiu
2. elevi din clasele IX-XI care au intrat la liceu cu note sub 5 la evaluarea naţională/au
medii sub 5 la disciplinele care constituie probe de evaluare scrisă la bacalaureat /aflaţi
în situaţie de risc educaţional la liceu (absenteism, navetă din mediu rural, situaţie
financiară precară, familii dezorganizate, părinţi plecaţi la lucru în străinătate, mame
minore):96 de elevi selectaţi anual, respectiv 384 de elevi/4 ani de proiect. Aceştia vor fi
înscrişi şi vor participa, în funcţie de opţiunile personale, la activităţi extracurriculare,
extraşcolare, formale şi nonformale derulate în proiect.
3. 24 de elevi-facilitatori, selectaţi anual dintre cei cu experienţă în activităţile extraşcolare
şi ale Consiliului elevilor, care vor facilita implicarea şi integrarea elevilor cu risc
educaţional în activităţile propuse în proiect, respectiv 96 de elevi/4 ani de proiect
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt colegii elevilor implicaţi în proiect, profesorii, părinţii
elevilor din liceu, partenerii educaţionali ai liceului, întreaga comunitate şcolară din liceu,
beneficiară a dotărilor efectuate, a creşterii calităţii actului educaţional, a evenimentelor
educaţionale şi a experienţelor diseminate şi impărtăşite de participanţii la proiect, precum şi
instituţii din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, agenţi economici potenţiali
angajatori ai absolvenţilor, ONG-uri locale cu activitate educaţională.

F4. Detaliaţiactivităţileprincipalepropuseîn proiect, urmând recomandările de mai jos (max.
6 pag.)
a) Descrieţi ce îşi propune să realizeze fiecare activitate.
b) Descrieţi modul în care fiecare activitate este corelată cu obiectivele stabilite.
c) Descrieţi cum va fi implementată fiecare activitate, care sunt resursele umane şi
materiale/ logistice implicate, care sunt rolurile, atribuţiile şi responsabilităţile
tuturor celor implicaţi.
d) Descrieţi modul în care activităţile se corelează între ele.
e) Precizaţi durata şi locul de desfăşurare al fiecărei activităţi.
f) Detaliaţi care vor fi beneficiarii activităţii/grupul ţintă şi cum vor fi aceştia implicaţi în
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activităţile propuse.
I. Activităţi pedagogice şi de sprijin
1. Ore remediale pentru elevi de clasa a Xll-a, la discipline de bacalaureat
Prin orele remediale ne propunem să creştem numărul elevilor care înregistrează progres şcolar
la disciplinele de bacalaureat şi, ulterior, promovează examenului de bacalaureat, pentru
îndeplinirea obiectivului 1.
La începutul anului şcolar se formează grupe de studiu pe discipline, pe baza rezultatelor
obţinute în anul precedent la simulările examenului de bacalaureat. Pentru anul I de proiect, se
vor organiza 1 grupă de limba română, 2 grupe de matematică (Ml şi M2), 1 grupă de istorie, 1
grupă de geografie, 1 grupă de biologie. Fiecare grupă va efectua 1 oră pe săptămână sau
şedinţe de 2X2 ore pe lună, timp de 28 de săptămâni pe an şcolar, în total 168 ore remediale/an
şcolar. Dacă metodologia de examen nu va suferi schimbări majore, estimăm, pe baza
statisticilor din anii precedenţi, că structura grupelor şi numărul de ore se vor menţine şi pentru
următorii 3 ani de proiect. Profesorii înscrişi în proiect pentru susţinerea orelor remediale vor
elabora, după consultări cu colegii de catedră, un plan de activităţi pentru cele 28 de săptămâni,
care va conţine temele principale de studiu şi strategiile de realizare. Se vor promova îndeosebi
strategiile activ-participative, bazate pe lucru în echipă, învăţare prin descoperire, pedagogia
proiectului, demonstraţii şi aplicaţii practice,joc de rol etc. Cei 80 de elevi de clasa a Xll-a cu note
sub 5 la simulările examenului de bacalaureat din anul precedent, împreună cu părinţii/tutorii
legali vor fi informaţi despre activităţile propuse, programul de desfăşurare, regulamentul
specific ROSE şi îşi vor exprima în scris acordul pentru introducerea în grupul ţintă specific din
proiect. Orele se vor desfăşura în săli de clasă, CDI şi cabinete şi laboratoare de specialitate
acestea din urmă beneficiind de dotări cu mijloace moderne şi instrumente de lucru
personalizate pentru a stimula participarea şi implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare
( calculator, videoproiector, ecran mobil, mulaje, hărţi mute, atlase, caiete de lucru, etc.) Elevii
vor avea asigurate mapă, foi, instrumente de scris, acces la calculator/laptop, videoproiector,
ecran, multifuncţională, internet.
Pe parcursul activităţilor, fiecare elev va constitui un portofoliu personalizat ROSE, oglindă a
participării şi implicării personale în activităţi, care va constitui şi modalitate de evaluare în
vederea selecţiei grupului ţintă pentru alte activităţi de dezvoltare personală sau vizite de
studiu. Profesorii susţinători de ore remediale înregistrează prezenţa elevilor la ore şi vor
constitui la rândul lor un portofoliu al profesorului ROSE, cu documente proiective/de
lucru/activităţi -suport, liste de prezenţă etc. Lunar, listele de prezenţă şi 3-5 fotografii
ilustrative realizate pe parcursul activităţilor vor fi centralizate de responsabilul cu
monitorizarea activităţilor din echipa de proiect.
Pentru a asigura egalitatea de şanse în participarea la proiect a elevilor navetişti din mediul rural
şi a elevilor din grupuri dezavantajate, orele de pregătire remedială se vor programa prin Orarul
ROSE, în timpul săptămânii, după orele de curs din programul şcolar, astfel încât să nu
antreneze cheltuieli suplimentare de transport pentru elevii navetişti, dar să respecte şi pauza
pentru masa de prânz, asigurată prin proiect, la cerere, elevilor prezenţi la activităţile remediale.
2. Activităţi de dezvoltare personală pentru elevi din clasele IX-XII aflaţi în
situaţie de risc educaţional
Activităţile de dezvoltare personală vizează atragerea elevilor aflaţi în situaţie de risc
educaţional către şcoală, îmbunătăţirea imaginii şcolii pentru elevi, îmbunătăţirea frecvenţei şi
prevenirea abandonului şcolar, ameliorarea stimei de sine, creşterea motivaţiei pentru învăţare
şi dezvoltare personală şi profesională şi integrare socială - premise necesare absolvirii liceului şi
promovării examenului de bacalaureat
Activităţile se corelează cu obiectivele 2,3,4 şi 5 şi se adresează, pe de o parte, elevilor din liceu
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care înregistrează absenteism, anomie, situaţie şcolară/financiară/socială precară, familii
dezorganizate, părinţi plecaţi la lucru în străinătate, inadaptare la mediul şcolarşi, pe de altă
parte, elevilor-facilitatori, care vor sprijini procesul de implicare şi integrare a celorlalţi
participanţi în activităţi. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice exprimate de elevii din
grupuri dezavantajatese vor crea şi vor funcţiona în liceu :
a) Clubul de dezbateri „Ion Luca Debate" - Minim 14 ore/an (anul I şi II de proiect) şi minim
10 ore/an (anul III şi IV de proiect), elevii vor efectua îndeosebi activităţi de informare,
documentare, analiză, selecţie şi interpretare a informaţiilor, construire de argumente
şi discurs argumentativ, analiza discursului, expunere orală pe teme la alegere, de
actualitate şi interes pentru adolescenţi şi tineri, dar regăsite şi în structura subiectelor
de bacalaureat la limba română (eseul argumentativ)
b) Clubul de lectură activă, scriere creativă şi artă teatrală„lmpreună altfel" - Minim 14
ore/an (anul I şi II de proiect) şi minim 10 ore/an (anul III şi IV de proiect), pornind de la
texte/volume/ideipropuse de elevi, activităţile vizează dezvoltarea abilităţilor de a
citi(corect, cu voce tare, expresiv etc.), a rezuma, a reproduce, a povesti, a continua, a
inventa, a analiza, a comenta, a crea (oral /scris), a redacta articole de presă şi vor fi
completate de activităţi ludice, de imitaţie, pantomimă, dans, dicţie, jocuri de rol,
exprimare nonverbală, improvizaţie, adaptare scenică
c) Clubul de cinema „lmpreună/Together"-minim 28 de ore/an (anul I şi II de proiect) şi
minim 18 ore/an (anul III şi IV de proiect), vizionare de filme, adaptări cinematografice
clasice, urmate de discuţii, dezbateri libere între elevi/-profesori-invitaţi
d) Clubul „Radio -Ion Luca/ROSE"- Minim 14 ore/an (anul I şi II de proiect) şi minim 10
ore/an (anul III şi IV de proiect), elevii vor desfăşura activităţi specifice de informare,
documentare, selecţie , înregistrare, realizare de programe pentru staţia de radio a
şcolii
e) Clubul „ Ion Luca-Ştiinţe împreună" activităţi organizate pe domenii -fizică, chimie,
biologie- minim 42 ore/an (anul I şi II de proiect) şi minim 30 ore/an (anul III şi IV de
proiect), elevii vor fi implicaţi în activităţi, bazate pe experimente şi demonstraţii
practice, aplicaţii, realizare de dispozitive electrotehnice, cursuri de prim-ajutor etc.
f) Clubul „Info-TIC"- Minim 14 ore/an (anul I şi II de proiect) şi minim 10 ore/an (anul III şi
IV de proiect), elevii vor utiliza calculatoarele pentru a împărtăşi celorlalţi din
experienţa lor IT, pentru a descoperi şi utiliza programe, aplicaţii noi/ amuzante/ utile,
vor învăţa să utilizeze corect şi creativ instrumente audio-video (aparat foto, kameră,
laptop ), să creeze suporturi vizuale, audio-video pentru diseminarea şi promovarea
activităţilor din proiect
Fiecare club va fi în responsabilitatea unui profesor coordonator cu formare/ expertiză/
experienţă recunoscută în domeniu şi va funcţiona conform unui regulament propriu, în care
vor fi stipulate obligatoriu, pentru cei 4 ani de proiect, programul orelor minime de activitate
extraşcolară desfăşurate anual, accesul garantat la activităţi al elevilor selectaţi în grupul ţintă al
proiectului ROSE (minim 12 elevi cu risc educaţional şi 3 elevi- facilitatori înscrişi/club)
Pentru fiecare club se vor elabora anual documente proiective, program de activităţi cuprinzând
teme, termene, locaţii, invitaţi, parteneri etc. Activităţile vor fi susţinute de coordonator şi/sau
de profesori colaboratori din liceu, înscrişi în proiect şi se vor desfăşura în locaţii amenajate
adecvat, respectiv săli de clasă reamenajate, cabinete, laboratoare, GDI, 2 spaţii nonformale de
învăţare amenajate în grădina liceului, locaţii ale partenerilor educaţionali tradiţionali (Casa de
Cultură a oraşului. Biblioteca Municipală etc.) Elevii se înscriu în cluburi în funcţie de interese şi
aptitudini personale, prezenţa lor este monitorizată de profesorii care susţin activităţile. Lunar,
listele de prezenţă şi 3-5 fotografii ilustrative vor fi centralizate de responsabilul cu
monitorizarea din echipa de proiect. Prezenţa şi implicarea activă a elevilor.
10/21

Anexa 2 - Ghidul Aplicantului

rezultatele activităţilor desfăşurate în cluburi constituie criterii de evaluare pentru selectarea în
grupurile -ţintă ale vizitelor de studiu sau ale taberelor de vară.
g) Laboratorul de învăţare experienţială „La vie en ROSE"- 6 training-uri non-formale
pentru elevi, organizate în fiecare an şcolar, cu respectarea principiilor învăţării
experienţiale, pe temele „Autocunoaştere şi dezvoltare personală", „Comunicare
interpersonală şi asertivitate", „Managementul situaţiilor conflictuale", „Lucru în echipă
şi integrare socială", „Luarea deciziilor şi leadership", „Angajabilitate şi managementul
carierei", „Managementul timpului", "Management de proiect" etc.
Training-urile sunt organizate şi susţinute de un cadru didactic cu experienţă îndelungată de
formator în activitatea Consiliilor Elevilor, lucrul cu tinerii şi colaborarea cu ONG de tineret şi
vizează optimizarea dezvoltării socio-emoţionale şi a orientării în carieră pentru elevii selectaţi
în grupul ţintă al proiectului, formarea şi dezvoltarea de abilităţi de viaţă care să permită
înţelegerea conceptului de „la vie en ...ROSE". La fiecare training vor participa 15-20 de elevi din
grupuri vulnerabile + 3 elevi facilitatori membri/voluntari în Consiliul Elevilor. Fiecare training
conţine 4 sesiuni de învăţare experienţială a câte 90 de minute fiecare, respectiv 6 ore de
„curs", la care se vor adăuga pauzele dintre sesiuni. Profesorul-trainer va elabora documente
proiective pentru fiecare training şi pentru fiecare dintre sesiuni (obiective, etape, metode şi
forme de realizare, debriefing, evaluare) şi va adapta conţinutul sesiunilor la nevoile reale şi
experienţa efectivă a participanţilor. Activităţile se vor desfăşura fie în sală de clasă, fie în
spaţiile nonformale amenajate în grădina liceului, în funcţie de specificul şi obiectivele
sesiunilor, condiţii meteo etc. şi vor valoriza lucrul în echipă, feed-back-ul comportamental,
implicarea personală în procesul învăţării, asumarea propriilor atitudini şi comportamente,
exprimarea afirmativă la persoana I singular („EU"), gândirea critică, libertatea şi asumarea
deciziilor personale etc. După fiecare training , listele de prezenţă şi 7-10 fotografii ilustrative
vor fi centralizate de responsabilul cu monitorizarea din echipa de proiect.
II. Activităţi extracurriculare
1. Vizite de studiu şi documentare în centrele universitare cele mai agreate de elevii
dorneni (Cluj-Napoca, laşi. Suceava)
în fiecare an se vor organiza 2 vizite de studiu (1 vizită /semestru) pentru elevii din clasele XI- XII
aflaţi în situaţie de risc educaţional, în centre universitare : Cluj-Napoca (anii I şi III), laşi (anii II
şii IV) şi Suceava (în fiecare an). Activităţile sunt corelate cu obiectivul 4. în cadrul vizitelor de
studiu se vor valoriza parteneriatele cu Universitatea „Babeş-Bolyai" şi Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru loan Cuza"şi Universitatea „Gheorghe Asachi" din laşi
şi Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava. Elevii participanţi vor vizita spaţiile de studiu şi
de practică, vor intra în contact cu viaţa academică, vor discuta cu reprezentanţi ai
universităţilor şi ai organizaţiilor studenţeşti, cu foşti absolvenţi şi astfel vor afla informaţii
corecte cu privire la ofertele educaţionale ale universităţilor, oportunităţile de studiu, de
angajare, de organizare a vieţii studenţeşti (cazare, job-uri part-time, riscuri etc), elemente de
protecţie socială şi burse disponibile pentru studenţi etc. Activităţile vor motiva elevii pentru
absolvirea liceului, promovarea bacalaureatului şi vor facilita luarea deciziilor corecte în
procesul de tranziţie la învăţământul terţiar şi piaţa muncii. Programul fiecărei vizite de studiu
va prevedea şi vizitarea unor obiective culturale de referinţă (Palatul Culturii, Parcul Copou din
laşi. Cetatea de Scaun a Sucevei, Teatrul Naţional, Muzeul de istorie din Cluj) şi/sau participarea
elevilor la evenimente culturale inexistente la Vatra Dornei (spectacole de operă, teatru,
concerte, expoziţii de artă etc).
La fiecare vizită de studiu vor participa 25 de elevi şi 5 profesori implicaţi în proiect. Vizitele la
Cluj şi laşi vor dura 2 zile (cu o noapte de cazare), iar vizita la Suceava 1 zi (fără cazare). Un
membru al echipei de proiect va fi responsabil de activităţile extracurriculare şi se va ocupa de
11/21

Anexa 2 - Ghidul Aplicantului

alegerea celui mai eficient pachet de transport-(cazare)-masă-activităţi culturale şi de selecţia
participanţilor. Prezenţa şi implicarea la activităţile remediale şi extraşcolare, progresul şcolar,
îmbunătăţirea frecvenţei vor constitui criterii de selecţie a elevilor participanţi. Profesorii
participanţi vor contacta partenerii din universităţi, reprezentanţii studenţilor, foşti absolvenţi
etc. şi vor stabili programul detaliat al vizitelor. La retur, elevii vor disemina informaţiile
dobândite colegilor, direct sau prin radio-ul liceului şi vor valoriza experienţele în cadrul
activităţilor desfăşurate în cluburile extraşcolare (dezbateri, articole pentru revista liceului,
colaje foto, montaje video, filme de prezentare etc.).
2. Tabără de dezvoltare personală pentru elevii din grupuri dezavantajate
La finalul fiecărui an şcolar/de proiect se va organiza o tabără de vară în programul căreia vor fi
cuprinse activităţi specifice din Laboratorul de învăţare experienţială „La vie en Rose", activităţi
ludice, de team-building, cultural-artistice / sportive şi vizite locale de documentare
interdisciplinară (istorie-geografie-biologie). Taberele se vor organiza într-o locaţie adecvată din
regiuni puţin accesibile elevilor liceului nostru (Dobrogea) şi vor constitui o recompensă pentru
elevi din grupuri dezavantajate (în special cei cu situaţie materială precară) care s-au implicat
activ în activităţile proiectului, şi-au imbunătăţit frecvenţa şi rezultatele şcolare, au dovedit o
schimbare pozitivă de atitudine cu privire la asumarea procesului de învăţare şi disponibilitatea
spre dezvoltare personală şi succes şcolar.
Fiecare tabăra va dura 5 zile (4 nopţi), cu participarea a 25 de elevi şi 5 profesori.
Responsabilul cu activităţile extracurricuare din echipa de proiect se va ocupa de alegerea celui
mai eficient pachet de transport-cazare-masă-vizite locale şi de selecţia participanţilor. Echipa
profesorilor participanţi va stabili programul detaliat pe zile. Elevii selectaţi vor participa la
activităţi, vor elabora prin colaborare Jurnalul de tabără (format letric/audio/video) şi o minimongrafie a regiunii în care este localizată tabăra. La întoarcere vor disemina informaţiile şi
experienţele în comunitatea şcolară, utilizând diferite forme de prezentare (verbală, letrică,
vizuală, audio-video etc.). Activităţile de dezvoltare personală dedicate elevilor participanţi vor
fi susţinute de profesorii participanţi la tabără în regim de voluntariat consimţit.
3. Sesiune de comunicări pentru elevi şi profesori - „La vie en ROSE"
în anii III şi IV de proiect Liceul va organiza câte o sesiune de comunicări, pe secţiuni, pentru a
permite diseminarea activităţilor derulate prin proiect, schimbul de experienţă şi împărtăşirea
experienţelor şi modelelor de bună-practică ROSE la nivel local/judeţean/regional/naţional.
Activitatea este corelată cu obiectivele 5 şi 6.
Sesiunea de comunicări va avea o secţiune cu participare directă şi o secţiune cu participare
indirectă (lucrările vor fi transmise în format electronic şi postate on-line ). Participanţii direcţi
vor putea să contribuie şi la „Târgul produselor ROSE", în cadrul căruia pot fi expuse şi
prezentate produse finale obţinute în proiect, dintre care cele mai ingenioase, originale sau
sustenabile vor fi premiate.
Pentru organizarea eficientă a sesiunii de comunicări, echipa de proiect ROSE va scrie un proiect
educativ care să permită inscrierea Sesiunii de comunicări în Calendarul Judeţean/interjudeţean
al activităţilor extraşcolare începând cu anul şcolar 2019-2020. Se vor elabora regulamentele de
participare, de redactare a lucrărilor, de participare la „Târgul de produse ROSE". Sesiunea va fi
deschisă elevilor, profesorilor, unităţilor de învăţământ beneficiare de granturi ROSE. Lucrările
vor putea fi individuale, redactate de elevi, profesori implicaţi în proiecte ROSE, dar şi colective,
asumate de echipe de proiect ce doresc să disemineze proiecte globale, considerate modele de
bună-practică.
Lucrările care respectă regulile de redactare impuse prin regulament vor fi incluse într-o
publicaţie în format electronic difuzată on-line. Produsele finale expuse la „Târgul produselor
ROSE" vor fi evaluate de un juriu şi se vor acorda premii. în funcţie de numărul de participanţi
înscrişi, evenimentul se va desfăşura pe parcursul a 1-2 zile, la Liceul Teoretic „Ion Luca" sau o
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locaţie adecvată pusă la dispoziţie de Casa de Cultură sau primăria Vatra Dornei. La eveniment
vor fi invitaţi părinţi, membri ai comunităţii locale, reprezentanţi ai partenerilor educaţionali,
facilitatori ROSE .
De la liceul nostru vor participa cu lucrări la sesiunea de comunicări minim 4 elevi şi 4 profesori
anual, iar la târgul de produse vor fi expuse minim 4 produse anual. Lucrările în format
letric/electronic vor fi introduse în Biblioteca ROSE.
Toate activităţile extracurriculare care presupun deplasarea elevilor în afara localităţii se
organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea de excursii şi
tabere şcolare. Reprezentanţi ai elevilor participanţi vor fi implicaţi în proiectarea şi
monitorizarea activităţilor. La finalul fiecărei activităţi extracurriculare elevii şi profesorii vor
completa un formular de evaluare.
III. Activităţi de reamenajare, reparaţii şi dotări Activităţile vizează următoarele domenii,
detaliate în anexa „Bugetul detaliat al proiectului"
a) reamenajări ale unor săli de clasă şi cabinete , în sensul efectuării de reparaţii/înlocuiri
pentru mobilierul sau parchetul existent, reparaţii minore ale pereţilor acolo unde este cazul (
zugrăveli), dotări cu vestiare pentru elevi; reamenajarea grădinii liceului în sensul reconfigurării
aleilor, toaletării spaţiului verde, înlocuirii băncilor existente cu mobilier de exterior nou,
funcţional pentru activităţi formale şi nonformale de învăţare,
b) achiziţii de mijloace şi instrumente moderne de învăţare necesare pentru cabinete,
laboratoare, cluburile extraşcolare nou înfiinţate
c) amenajarea şi dotarea staţiei de radio a liceului
d) amenajarea unui „centru rose" cu dotări corespunzătoare care va include şi Biblioteca ROSE
(mobilier)
e) achiziţionarea de materiale şi echipamente necesare pentru diseminare : 2 panouri pe
holurile şcolii, 8 panouri în clasele cu elevi participanţi la proiect, 1 panou exterior
Pentru validarea acestei secţiuni a propunerii de proiect, completaţi şi anexaţi (informat
tipărit şi electronic) „Graficul activităţilor" (Anexa 4)
F5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităţilor proiectului
l.Ore remediale
-

168X4=672 de ore remediale la disciplinele de bacalaureat pentru elevi

-

5 portofolii -suport pentru activităţile remediale la disciplinele Lb. Română, matematică,
istorie, geografie, biologie, actualizate anual
280 de portofolii de învăţare ale elevilor de clasa a 12-a

-

Masa de prânz asigurată pentru aproximativ 70 de elevi anual, de 14 ori pe an.

-

-

rezultate şcolare îmbunăzăţite, şanse crescute de promovare a examenului de
bacalaureat pentru elevii participanţi la activităţi (cu minimum 1,5 % la finalul
proiectului, faţă de valoarea de referinţă)
Cabinete şi laboratoare mai bine dotate, cu mijloace moderne de învăţare,

-

4 vestiare pentru clasele cu majoritatea elevilor înscrişi în proiect

2. Activităţi de dezvoltare personală pentru elevi din clasele IX-XII aflaţi în situaţie de risc
educaţional
- 6 cluburi extraşcolare funcţionale, cu activităţi lunare adaptate intereselor şi
aptitudinilor elevilor, de care vor beneficia minimum 360 elevi
- Dezbateri argumentate şi libere, jurnale de lectură, articole pentru revista liceului.
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reprezentaţii scenice, dispozitive electronice, experimente şi aplicaţii realizate de elevi
sau echipe profesor-elevi în cercurile înfiinţate
- Participare sporită a elevilor la concursurile extraşcolare
- Radioul liceului funcţional, gestionat de echipă mixtă elevi-profesori; Comunicare în
şcoală eficientizată, atmosfera din timpul recreaţiilor mai relaxată
- 6 portofolii de training nonformal,adaptate anual, pe temele de formare specifice
- 24 de traininguri de dezvoltare personală de care vor beneficia aproximativ 480 elevi
- 2 spaţii de învăţare nonformale amenajate în grădina liceului
- Articole în presa locală, interviuri Radio/TV
- Aptitudini şi abilităţi personale descoperite şi exersate, stimă de sine ameliorată,
competenţelor-cheie mai dezvoltate, abilităţi de viaţă formate şi dezvoltate, motivaţie
pentru învăţare cultivată şi îmbunătăţită pentru elevii participanţi
- Relaţii profesor-elev îmbunătăţite
- Frecvenţa elevilor ameliorată cu cel puţin 1,5 % pe an
- Imaginea şcolii îmbunătăţită pentru elevi si comunitate
- Relaţii îmbunătăţite între elevi cu risc educaţional şi elevi -facilitatori
3. Vizite de studiu şi tabere de dezvoltare personală
- 200 de elevi din clase terminale (XI-XII) mai bine informaţi şi orientaţi profesional, mai
motivaţi pentru promovarea examenului de bacalaureat
- 5 portofoli de oferte educaţionale universitare adaptate anual
- 100 de elevi din grupuri dezavantajate cu abilităţi de viaţă şi socio-emoţionale
ameliorate, cu motivaţie crescută pentru învăţare şi progres şcolar
- 4 jurnale de tabără realizate colaborativ de către elevi
- 4 mini-monografii interdisciplinare pentru regiunea vizitată
- 4 filme de prezentare a taberei
- 4 expoziţii de fotografie din tabără
- Comunicare mai strânsă cu părinţii elevilor
- 4 articole în presa locală/interviuri Radio
- Atitudinea faţă de şcoală, faţă de procesul de învăţare îmbunătăţită
- Abilităţi de lucru în echipă, de colaborare, integrare şi implicare socială îmbunătăţite
4. Sesiunea de comunicări „La vie en ROSE"
- 1 proiect educativ propus de liceul nostru pentru Calendarul activităţilor extraşcolare al
ISJ Suceava
- 16 lucrări elaborate de elevi şi profesori pentru sesiunile de comunicări
- 8 produse ROSE prezentate la „Tîrgul de produse"
- 2 publicaţii electronice cu lucrările participanţilor
- Şcoala mai vizibilă în comunitatea locală şi şcolară
- Relaţii mai dinamice cu partenerii educaţionali tradiţionali
- Noi parteneriate educaţionale încheiate cu instituţii beneficiare de granturi ROSE
- Articole în presa locală
- Comunitatea locală conştientizată cu privire la importanţa accesării de granturi pentru
dezvoltare şcolară/instituţională
Competenţe manageriale şi organizaţionale ameliorate
Dinamica internă şi externă a şcolii îmbunătăţită
Profesori mai motivaţi, mai implicaţi în viaţa şcolii
Biblioteca de resurse pedagogice ROSE funcţională, alimentată anual
Procesul instructiv-educativ la nivelul întregii şcoli ameliorat
Nivelul de satisfacţie al elevilor şi al părinţilor faţă de serviciile oferite de şcoală îmbunătăţit
Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale, ai părinţilor şi ai elevilor în procesele decizionale
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de la nivelul şcolii mai vizibilă şi mai asumată.
F6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a proiectului
Monitorizarea internă a proiectului va fi coordonată de responsabilul echipei de proiect, de un
membru al echipei de proiect cu atribuţii specifice de monitorizare a tuturor activităţilor
proiectului (cu excepţia celor de achiziţii, renovări, dotări) şi de responsabilul de achiziţii (care
va monitoriza activităţile de achiziţii, renovări, dotări). Se vor urmări îndeosebi asigurarea
respectării graficului, a calităţii activităţilor, gradul de implicare şi cooperare între membrii
echipei, concordanţa cheltuieli efectuate/prevăzute.Monitorizarea se va realiza, după caz, cu
ajutorul următoarelor instrumente:
- Rapoarte lunare/semestriale/anuale privind situaţia numărului de absenţe motivate şi
nemotivate la nivelul claselor din care provin elevii din grupul-ţintă, discutate în CP şi CA
- Raport la finalul fiecărui semestru, respectiv an şcolar, privind situaţia şcolară a elevilor din
grupul ţintă, compararea cu datele din perioadele anterioare, în vederea înregistrării
evoluţiei progresului şcolar, ca urmare a implementării proiectului ROSE, discutat în CP şi
CA
- întocmirea de statistici anuale comparative privind înregistrarea evoluţia ratei de absolvire
a anilor de studii, a numărului de elevi înscrişi la examenul de Bacalaureat, precum şi a
ratei de promovabilitate a acestui examen, discutate în CP şi CA
- la fiecare 3 luni, echipa de proiect se va întruni în şedinţe de lucru consemnate în proceseverbale ale echipei de proiect şi se vor face referiri la atingerea obiectivelor propuse,
modul de cheltuire a grantului, respectarea termenelor, modul în care sunt îndeplinite
responsabilităţile, modul în care acţionează participanţii la activităţi, comunicarea între
participanţi, consecinţele activităţilor prevăzute, probleme care apar în implementare,
soluţii care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute, autoevaluarea privind
aspectul managerial raportat la prevederile proiectului etc.
- Chestionare periodice pentru elevii şi profesorii implicaţi în proiect
- Vizite periodice de monitorizare la toate activităţile proiectului
Responsabilul cu monitorizarea activităţilor din echipa de proiect va colecta lunar listele de
prezenţă a elevilor şi 3-5 fotografii ilustrative de la fiecare activitate realizată. Fotografiile
vor alimenta periodic secţiunea dedicată proiectului de pe site-ul şcolii.
De asemenea, responsabilul cu activităţile remediale, extraşcolare şi extracurriculare va
colecta periodic documente proiective, documente- suport, fişe de activitate etc. de la
profesorii susţinători de activităţi, pentru realizarea bazei de resurse pedagogice din cadrul
Bibliotecii ROSE.
Evaluarea internă a proiectului se va realiza semestrial şi anual de către echipa de proiect din 2
perspective: a) evaluarea de proiect, ce se referă la modul cum este implementat proiectul, în
ansamblul lui, la raportarea faţă de graficul de timp propus, punctele slabe şi forte ale
proiectului, aşa cum au fost ele identificate până la momentul evaluării. Evaluarea se va
concretiza în rapoarte de evaluare intermediară realizate de echipa de management; b)
evaluarea de produs, referitoare la acţiunile/produsele/rezultatele proiectului, prin chestionare
de evaluare completate de beneficiarii direcţi astfel:
-semestrial, pentru activităţile remediale
-anual, pentru activităţile derulate în cluburile nou-infiinţate
-imediat după desfăşurarea vizitelor de studiu, a taberelor de vară, a fiecărui training din
Laboratorul de învăţare experienţială, a Sesiunii de comunicări pentru elevi şi profesori.
Analiza şi interpretarea chestionarelor se vor finaliza prin rapoarte de evaluare periodice
prezentate şi discutate în C.P. C.A., Consiliul Elevilor, lectorate cu părinţii.
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Evaluarea finală a proiectului se va concretiza în raportul final realizat de echipa de I
management, pe baza rapoartelor intermediare.
F7. Prezentaţi indicatorii utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor I
proiectului
Unitat Valoa
Valori propuse
e de rea de
Denumirea indicatorului
măsur referi AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
ă
nţă
Indicatori de impact
Rata de abandon a elevilor din anii terminali
% 99,86 99,9 99,9 100 100
Rata de abandon la nivelul liceului
% 99,73 99,8 99,9 100 100
Rata de absolvire a claselor terminale
% 99,86 99,9 99,9 100 100
Rata de participare la examenul de bacalaureat
% 99,4
99,5 99,7 100 100
Rata de promovare a examenului de bacalaureat
% 74,25 74,5 75
75,5 76
Indicatori de rezultat
Numărul elevilor beneficiari ai activităţilor
Nr. 0
80
80
60
60
remediale
Numărul elevilor aparţinând grupurilor
Nr. 0
120 120 100 100
dezavantajate participanţi la proiect
Procentul elevilor beneficiari ai proiectului ROSE
% 0
27,5 27,5
25
25
F8. Descrieţi impactul de mediu estimat ca urmare a implementării proiectului, dacă este I
1 cazul(dacă proiectul include activităţi din categoria III. Activităţi de renovare şi dotare).
Nu este cazul, deoarece activităţile de dotare şi renovare nu vor avea impact asupra mediului
1 Pentru validarea acestei secţiuni a propunerii de proiect, completaţi şi anexaţi „Chestionarul I
1 de mediu" (Anexa 6), dacă este cazul.
G. ARANJAMENTE INSTITUŢIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA Şl ACTIVITĂŢILE DE
MANAGEMENT (max. 1 pag.)
Gl. Echipa de proiect
Detaliaţi care este componenţa şi care sunt rolurile, responsabilităţile şi atribuţiile echipei de
proiect, în vederea asigurării unei implementări eficiente şi în timp a activităţilor propuse.
în vederea asigurării unui management eficient şi a unei implementări responsabile a tuturor
activităţilor în vederea atingerii obiectivelor propuse, în urma hotărârilor din C.A. , directorul va
emite decizii pentru constituirea:
1) Echipei de management a proiectului, alcătuită din:
-coordonatorul de grant/ proiect, cu următoarele responsabilităţi: planificarea, organizarea şi
urmărirea derulării activităţilor proiectului, stabilirea contactelor şi colaborarea cu instituţiile ce
vor fi implicate în proiect,gestionarea resursei umane implicate în proiect, stabilirea şi
îndeplinirea sarcinilor de către membrii echipei, coordonarea întocmirii de rapoarte şi
prezentarea lor în C.P., C. A., asigurarea diseminării proiectului.
-responsabilul cu achiziţii va coordona şi monitoriza toate procedurile de achiziţii, dotări, renovări;
are rol decizional în realizarea tuturor activităţilor de achiziţii, renovări, dotări; va decide
oportunitatea, priorităţile, nevoile reale pentru toate activităţile care presupun dotări/renovări;
va coordona modul de realizare al lucrărilor de renovare, realizarea inventarului cu bunurile
achiziţionate, colaborând cu administratorul de patrimoniu şi responsabilul financiar pentru buna
derulare a activităţii.
-responsabilul financiar răspunde de managementul financiar al proiectului, asigură derularea
cheltuielilor, eligibilitatea cheltuielilor realizate prin proiect, întocmirea rapoartelor financiar
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contabile.
-responsabilul cu monitorizarea şi evaluarea coordonează activităţile de monitorizare şi evaluare
(evaluare de produs şi de proiect), monitorizează frecvenţa elevilor şi profesorilor (colectează
listele de prezenţă a elevilor), colectează şi interpretează datele din chestionare, întocmeşte
rapoarte, realizează Portofoliul de monitorizare şi evaluare ROSE, participă la realizarea
raportului final.
-responsabilul cu activităţile remediate, extraşcolare şi extracurriculare coordonează planificarea şi
implementarea activităţilor remediale, extraşcolare şi extracurriculare, informează
responsabilul de grant, colaborează cu responsabilul cu achiziţiile pentru buna derulare a
vizitelor de studii şi a taberelor de dezvoltare personală, colectează periodic documente
proiective, documente- suport, fişe de activitate etc. de la profesorii susţinători de
activităţipentru realizarea bazei de resurse pedagogice din cadrul Bibliotecii ROSE. -responsabilul
cu comunicarea internă şi externă asigură transmiterea în format electronic a informaţiei in
interiorul echipei de proiect, în şcoală şi în comunitate, după caz; răspunde de diseminarea
periodică a activităţilor/rezultatelor proiectului în mediul on -line; coordonează alimentarea
Bibliotecii ROSE cu materiale pe suport electronic; asigură condiţii optime de realizare a
secţiunii cu participare indirectă din cadrul „Sesiunii de comunicări pentru elevi şi profesori"
G2. Implicarea comunităţii
Descrieţi modul în care este implicată comunitatea în monitorizarea implementării
proiectului.
2)Echipa de implementare a proiectului cuprinde profesorii care susţin activităţi remunerate în
cadrul proiectului, echipa de realizare a orarului şcolar, 2 reprezentanţi ai elevilor, 2 reprezentanţi
ai părinţilor, 2 reprezentanţi ai comunităţii locale şi este coordonată de directorul unităţii de
învăţământ.
Comunitatea va fi informată despre activităţile/rezultatele din cadrul proiectului prin materiale
informative postate pe site-ul şcolii, diseminate în media locală, la ”Zilele porţilor deschise”, în
cadrul activităţilor „Sesiunii de comunicări”. Părinţii vor fi informaţi şi prin intermediul
şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii, iar profesorii şi elevii prin Radio ROSE, prin intermediul
prezentărilor şi raportărilor periodice în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral.
Reprezentantul părinţilor şi cel al comunităţii locale în CA vor oferi feedbackul referitor la
derularea activităţilor şi rezultatele acestora.
Comunitatea va avea reprezentanţi în echipele de coordonare a cluburilor extraşcolare, va fi
invitată la lucrările Sesiunii de comunicări, va avea participanţi-experţi în vizitele de studiu şi în
tabere (membri ai ONG-ului VDT, Salvamont etc) ____________________________________
G3. Descrieţi activităţile de management prevăzute, inclusiv mecanismul de management
tehnic şi financiar şi de raportare, în concordanţă cu cerinţele şi reglementările specifice SGL.
La începutul proiectului: alcătuirea echipei de management şi a echipei de implementare;
elaborarea de regulamente, proceduri, instrumente şi proceduri de proiectare a activităţilor,
raportare, monitorizare, evaluare şi implementare, proceduri de comunicare şi diseminare. Pe
parcursul proiectului: activitatea de coordonare a activităţilor, de identificare şi prevenire a
riscurilor, reglarea eventualelor disfuncţionalităţi prin soluţii de calitate, organizarea acţiunilor
periodice de informare şi diseminare a proiectului, elaborarea rapoartelor periodice,
diseminarea rezultatelor proiectului şi a bunelor practici. Activităţile de management tehnic şi
financiar vizează planificarea resurselor, organizarea acestora, controlul activităţilor financiare
şi vor fi derulate în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările şi cerinţele specifice
ROSE.
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H. BUGETUL PROIECTULUI
Completaţi „Bugetul sintetic estimativ" (aici, în Formularul de aplicaţie, şi în Anexa 5.2), în
concordanţă cu „Bugetul estimativ detaliat pe activităţi" [Anexa 5.1) _________________

Nr.
crt.
(1)
1
a
b
c
f

Buget anual estimat ( LEI)

Buget total
AN 1 AN 2
AN 4 estimat (LEI)* activităţilor
AN 3 (5)
(8)
(7 =
(3)
(4)
(6)
3+4+S+6)
ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE Şl DE SPR JIN
Servicii de consultanţă
0 0
0
0
0
36,30 36,30 24,20 24,20
Instruire
0
0
0
0
121,000
Servicii, altele decât
22,40 22,40 14,93 14,93
55,56%
consultanţă
0
0
3
3
74,666
Costuri operaţionale
45,13 45,13
adiţionale
8,995 8,995
0
0
29,984
TOTAL 1 67,69
5

II
a
b
c
f

Ponderea

Denumire categorie de
activităţi /
Tipuri de cheltuieli (2)

67,69
5

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICU LARE
Servicii de consultanţă
0
0
Instruire
0
0
33,84 33,84
Servicii, altele decât
6
6
consultanţă
Costuri operaţionale
adiţionale
0
0
TOTAL 2

33,84 33,84
6
6

45,13
0
0

0
21,80
0
746
22,56
4

45,13
0

225,650

0

0

0
21,80
0

0
111,292

746

1,528

22,56
4

112,820

III ACTIVITĂŢI DE RENOVARE Şl DOTAI \E
Servicii, altele decât
c
consultanţă
0
0
0
0
d Bunuri
18,000
15,000
12,538 13,538
e Lucrări
2,308 5,308 1000
0
TOTAL 3 20,308
20,308 13,538 13,538
VALOAREA DIRECTĂ A GRANTULUI
(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)
121,84! ) 121,84 9 81,232 81,232
IV ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT
Costuri operaţionale
13,53 13,53
f
adiţionale
8
8 9,025 9,025
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VALC
GRA )AREA TOTALĂ A MTULUI
(VAL OAREA DIRECTĂ +
VALC )AREA ACTIVITĂŢILOR DE
MAI\ AGEMENT), din care:
Servicii de consultanţă
a
b
Instruire
Servicii, altele decât
c
consultanţă
d
Bunuri
e

Lucrări

f

Costuri operaţionale
adiţionale

135,387

135,387

90,257

90,257

0

0

0

0

36,300

36,300

24,200

24,200

56,246

56,246

36,733

36,733

18,000

15,000

12,538

13,538

2,308

5,308

1000

0

22,533

22,533

15,786

15,786

451,288

100%

0
121,000

0
26,812

185,958
59,076

41,211
13,092
1,909

8,616
76,638

16,982

Pentru validarea acestei secţiuni a propunerii de proiect, completaţi şi anexaţi (informat tipărit
şi electronic) „Bugetul estimativ detaliat pe activităţi" (Anexa 5.1). De asemenea, anexaţi un al
doilea exemplar (în format tipărit şi electronic) din „Bugetul sintetic estimativ'‘ (Anexa 5.2),
separat de Formularul de aplicaţie (pentru facilitarea evaluării bugetului proiectului).

.

SU STEN ABILITATEA PROIECTULUI (max. 1 pag.)

1. ___________________________________________________________________ 1.
Detaliaţi care este strategia de continuare pe termen mediu şi lung a activităţilor proiectului,
după finalizarea acestuia, din perspectivă instituţională, tehnică şi financiară şi în corelaţie cu
Planul de Dezvoltare Instituţională/Planul de Acţiune al Şcolii revizuit ___________________
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Sustenabilitatea proiectului este asigurată prin următoarele activităţi:
-ore remediale se vor asigura de către profesori voluntari şi cu ajutorul elevilor facilitatori cu
experienţă (peer-education) cu mai multă uşurinţă şi eficacitate, utilizându-se resursele
educaţionale achiziţionate sau elaborate prin proiect, disponibile în centrul şi biblioteca ROSE cluburile nou înfiinţate vor rămâne funcţionale în oferta de activităţi extraşcolare asumată de
conducerea unităţii şcolare cel puţin 2 ani după finalizarea proiectului, după care vor putea
evolua în funcţie de interesele elevilor; vor fi susţinute prin sponsorizări, fonduri proprii ale
şcolii
-statia radio rămâne funcţională pe termen nelimitat
-vizitele de documentare, tabăra de vară, al căror impact vor fi puternic diseminate în
comunitate, vor putea fi organizate prin implicarea comunităţii locale, a Asociaţiei de Părinţi, a
sponsorizărilor venite de la agenţi economici sau ONG-uri locale (locaţiile şi numărul de
participanţi se vor adapta în funcţie de finanţările existente)
-Laboratorul de educaţie nonformală- formatorul titular al şcolii îşi asumă continuarea
activităţilor cel puţin 2 ani după terminarea proiectului, în regim de voluntariat -vizitele de
studiu se continuă anual, cel puţin în Săptămâna Şcoala Altfel, prin continuarea protocoalelor de
colaborare cu partenerii educaţionali, susţinerea părinţilor , sponsorizări, diseminări ale
informaţiilor în şcoală, pentru toţi elevii interesaţi
-Sesiunea de comunicări „La vie en ROSE" va deveni simplu „La vie en rose", si va viza schimb de
bune practici in ceea ce priveşte proiecte educative de incluziune socială derulate de instituţiile
partenere
Conducerea şcolii, după consultări în C.A. îşi asumă ca PDI 2017-2022, 2022-2027, planurile
operaţionale anuale, planurile manageriale pe compartimente vor prevedea ţinte, respectiv
obiective generale şi specifice menite să asigure continuarea în condiţii optime a acestor
activităţi. Se vor încheia parteneriate şi protocoale de colaborare cu instituţiile partenere din
perioada derulării grantului pentru continuarea activităţilor în condiţii reciproc avantajoase
pentru ambele părţi şi după finalizarea finanţării.
-echipele cu experienţă vor demara alte proiecte comunitare pentru atragerea de fonduri
pentru continuarea activităţilor
1.2. Explicaţi cum va fi implicată comunitatea după finalizarea grantului
După finalizarea grantului, comunitatea locală
-este informată despre nevoile şcolii, modalităţile de continuare a activităţilor remediale,
extraşcolare şi extracurriculare, oferă feed-back, face propuneri pentru ameliorarea activităţilor,
participă la decizii prin reprezentanţii din CA al unităţii şcolare;
- îşi păstrează reprezentanţii şi se implică în echipele de coordonare a cluburilor extraşcolare ; oferă sprijin pentru activităţi derulate în parteneriat conform parteneriatelor şi protocoalelor de
colaborare încheiate anual;
-participă la întâlniri, dezbateri, mese rotunde organizate de unitatea şcolară pe teme specifice
proiectului;
-este implicată direct în unele activităţi : membri ai ONG de tineret VDT participă ca experţi în
vizite, tabere;
-membrii comunităţii sunt invitaţi la activităţile Sesiunilor de comunicări, la Radio, la activităţile
de diseminare derulate periodic;
-reprezentanţi ai agenţilor economici sunt invitaţi la activităţi de orientare şcolară şi
profesională derulate în şcoală sau sunt gazde pentru grupuri de elevi în unităţi economice
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Subsemnatul/a, în calitate de reprezentant legal al unităţii de învăţământ, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia civilă şi penală privind falsul în declaraţii, că
toate informaţiile din prezenta propunere de proiect sunt corecte şi conforme cu realitatea.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Denumire:LICEUL TEORETIC "ION LUCA"

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume: BEREHOLSCHI PAUL
FuncţieiDIRECTOR
Semnătura şi ştampila:
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