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Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al
României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe.
Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și
contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la
creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în
învățămîntul terțiar pentru populația României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod
complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada 2014-2020.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la
învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul
proiectului.
Rezultatele așteptate ale ROSE sunt:
1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de
referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%;
2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la
valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;
3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 86,9% la ținta
finală de 93%;
4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea
de referință de 49,6% la ținta finală de 59%;
5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de la valoarea de
referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%.
Sub-componenta 1.1 – Intervenții la nivelul liceelor (cost estimat 127,3 millioane euro).
Această sub-componentă sprijină tranziția elevilor din sistemul de învăţământ secundar superior către
învăţământul terţiar și utilizează o abordare descentralizată, bazată pe acordarea de granturi individuale
liceelor. Granturile sunt acordate în mod necompetitiv liceelor de stat care necesită îmbunătățirea
performanțelor școlare, reprezentând peste 80% din totalul liceelor publice. Granturile vor fi acordate pe o
perioadă de 4 ani, perioadă care să permită implementarea activităţilor care vizează sprijinirea elevilor de
la clasa a IX-a până la clasa a XII-a (sau alte clase terminale, după caz).
Din fondurile alocate acestei sub-componente va fi finanţată, de asemenea, asistenţa tehnică
necesară pentru stabilirea unui mecanism de asigurare a calităţii pentru Schema de Granturi pentru Licee
(SGL) pe parcursul tuturor etapelor aferente derulării acesteia, incluzând: (i) elaborarea unor ghiduri
referitoare la activităţile pedagogice și de sprijin eligibile, care pot fi finanţate din grant; (ii) facilitarea
elaborării de către licee a propunerilor de proiect pentru accesarea granturilor, în acord cu Planul de
Dezvoltare Instituțională (PDI)/ Planul de Acțiune al Școlii (PAS); (iii) evaluarea propunerilor de proiect; (iv)
asistenţă tehnică pentru implementarea activităţilor pedagogice; şi (v) monitorizarea implementării
proiectelor și verificarea la faţa locului a stadiului de realizare.
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”Viitorul nostru,

responsabilitatea noastră” – subproiectul finanțat în
cadrul ROSE, 70.000 euro

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ratei de promovare a Examenului de Bacalaureat,
pentru o mai bună integrare socio-profesională și accesul la învățământul terțiar, țintă strategică nr. 2
a Planului de Dezvoltare Instituțională al Colegiului.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al ROMANIAN SECONDARY EDUCATION
PROJECT ROSE, subcomponenta 1.1, ca aport la dezvoltarea capitalului uman, creșterea competitivității
și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și
inclusivă.
Pe termen lung realizarea proiectului va contribui la creșterea atractivității instituției noastre și motivației
școlare pentru dezvoltarea educației și a unei cariere competitive.
Obiectivele specifice sunt în deplină concordanță cu cele ale Componentei 1 și anume:
OS1 –Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la 89,24 % la 95% în 2021 prin
activități remediale integrate și de eficientizare a serviciilor educaționale destinate celor 180 de elevi
beneficiari direcți din Colegiul nostru, timp de 4 ani;
OS2 – Creșterea ratei de participare la Examenul de Bacalaureat de la 97,89% la 100%, prin derularea de
activități de dezvoltare personală, consiliere și orientare profesională desfășurate cu 40 elevi din Colegiul
nostru pe durata ciclului liceal;
OS3 –Menținerea ratei de abandon la 0% și prevenirea abandonului școlar prin implicarea a 80 de elevi din
Colegiul nostru în activități de sprijin și extracurriculare pentru creșterea motivației pentru invățare.
Propunem un sistem integrat de activități, în deplină concordanță cu nevoile grupului țintă, având drept
scop crearea unui cadrul educațional competitiv și calitativ. Activitățile propuse sunt realiste și fezabile în
corelație cu resursele și obictivele proiectului și nevoile identificate în etapele de consultare, internă și cu
comunitatea, ale instituției noastre și ale grupului țintă.
A1(corelat cu OS1) Activități de instruire suplimentară la disciplinele de Bacalaureat,
organizate săptămânal, cu durata de 2 ore.
A2(corelat cu OS1) Organizarea unor activități de pregătire diferențiată/ remedială a elevilor cu
rezultate slabe. Elevii din clasele IX-XI, beneficiari direcți, respectiv 120 elevi, vor participa lunar, respectiv
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în a doua săptămână a fiecărei luni, la activități de pregătire remedială/diferențiată, coordonate de
profesorii de specialitate, cu durata de 2 ore/disciplină.
A3(corelat cu OS3) Activități desprijin și consiliere socio profesională, organizate lunar, cu
durata de 2 ore.
A4(corelat cu OS1) Schimburi și abordare integrată a bunelor practici la nivel național prin
organizarea de vizite de studiu ale grupului țintă, un număr de 50 de elevi, în medii universitare și
preuniversitare. Vizitele vor avea cel puțin două dintre următoarele obiective:
a) schimburi de bune practici privind metode și strategii didactice moderne
b) perfecționarea managementului învățării

