
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL MIHAI VITEAZUL BUMBEȘTI-JIU

Titlul subproiectului: 
ENTUZIASM, IMPLICARE, PERFORMANȚĂ!

Acord de grant nr. 397/SGL/RII din 01.10.2018
coordonator: prof. CAMELIA PISCANU



Valoarea grantului = 315.878 RON
                               ~70.000 euro

Distribuirea grantului

 I an= 30%
 II an=30%
 III an=20%
 IV an=20%



OBIECTIVELE  PROIECTULUI
 OBV GENERAL: Creșterea ratei de promovare a examenului 

de bacalaureat și a inserției în învățământul terțiar, ca 
urmare a dezvoltării serviciilor educaționale oferite elevilor 
din Colegiul “Mihai Viteazul”. 

 OBV. SPECIFICE:

 O1.  Să îmbunătățim competențele specifice în vederea promovării 
examenului de bacalaureat a 90 de elevi, dintre care 45 cu risc de eșec 
la examenul de bacalaureat, prin implicarea în activități interactive 
formale și non-formale, pe parcursul a 4 ani de proiect.

 O2. Să creștem motivația pentru dezvoltare personală și accedere în 
învățământul terțiar a 135 de elevi din grupul țintă prin implicarea în 
activități extracurriculare, de consiliere și orientare profesională.

 O3. Să creștem gradul de implicare cu 10% a părinților elevilor cu risc 
de abandon școlar / nepromovabilitate a învățământului liceal.



Beneficiarii direcți 

 135 de elevi din clasele IX - XII, de la învățământul 
liceal, filiera teoretică, profil real- științele naturii și 
profil uman- filologie, care vor beneficia de un program 
școlar adaptat, interactiv, bazat pe educație remedială, 
extracurriculară și non-formală, precum și de consiliere 
psihopedagogică și îndrumare pentru carieră.

 părinții a 55 de elevi care vor beneficia de activități 
comune pentru creșterea implicării acestora în viața 
propriilor copii; 



I.Activități pedagogice și de sprijin

 I.1. Activități de consolidare și însușire a tehnicilor de învățare la 
disciplinele de bacalaureat:

 - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 -LIMBA ENGLEZĂ/ LIMBA FRANCEZĂ

 -ISTORIE/MATEMATICĂ

 -GEOGRAFIE/BIOLOGIE

 I.2. Activități de consiliere pentru dezvoltare personală și profesională 

 I.3. “Ce știu despre copilul meu?”- Lectorate cu părinții 

 I.4. “Clubul raționaliștilor”  



I.Activități pedagogice și de sprijin

 I.5.“Clubul documentariștilor”- activitate de însușire a tehnicilor 
de documentare în bibliotecă și electronic

 I.6.“Clubul profesioniștilor”: “Cariera între așteptări și împlinire”- 
activitate de marketing personal 

 I.7. “Clubul exploratorilor”: “Geografia pe înțelesul tuturor”

 I.8. Tabăra de weekend “Curcubeu”-tabără de dezvoltare 
personală, prin consiliere motivațională, vocațională și dezvoltare 
de abilități sociale; 



II. Activități extracurriculare

II.1. “Drum bun, spre studenție!”- vizită de 
documentare la centrele universitare

II.2. “Clubul cercetașilor” 

II.3.  Clubul dramatic ”Viața, ca teatru!-” 



III. Activități de renovare și dotare

 III. 1. Amenajarea și dotarea sălii de lectură a bibliotecii școlare cu: 

 1 videoproiector,1 ecran de proiecție, - 4 PC-uri, 1 laptop, 1 sitem audio cu DVD 
player, 2 imprimante multifuncționale, 1 birou cu scaun pentru cadrul didactic, 4 
birouri pt. computere, alocate elevilor, 20 scaune cu  măsuță,  bibliotecă cu 
rafturi,1 tablă albă, și 10 table albe magnetice în clasele de liceu,1 flipchart,- 
draperii, - resurse educaționale (softuri educaționale, cărți, culegeri teste, auxiliare 
curriculare, hărți, dvd-uri),  conectare la internet, 

 De asemenea am prevăzut ca dotare și în biblioteca școlii, 1 imprimantă, 1 
videoproiector și un PC pe care să se instaleze softul special de bibliotecă.

 Pe lângă aceste dotări, au fost alocate fonduri suplimentare (25 000 euro) pentru 
achiziționarea a 31 de laptopuri destinate elevilor din grupul țintă, 5 camere 
videoconferință și 5 table interactive care vor fi instalate în clasele destinate 
elevilor de liceu din proiectul ROSE.



I.1. Activități de consolidare și însușire a tehnicilor de 
învățare la disciplinele de bacalaureat-

Limba și Literatura Română



I.1. Activități de consolidare și însușire a 
tehnicilor de învățare la disciplinele de 

bacalaureat- Matematică





I.1. Activități de consolidare și însușire a tehnicilor 
de învățare la disciplinele de bacalaureat- Geografie 



I.1. Activități de consolidare și însușire a 
tehnicilor de învățare la disciplinele de 

bacalaureat- Biologie  





I.1. Activități de consolidare și însușire a tehnicilor de 
învățare la disciplinele de bacalaureat- Limba Engleză





I.2. Activități de consiliere pentru dezvoltare personală și 
profesională 









I.4. “Clubul Raționaliștilor”



1.5 “Clubul documentariștilor”- activitate de 
însușire a tehnicilor de documentare în bibliotecă 

și electronic





I.6. Clubul profesioniștilor: “Cariera între așteptări și 
împlinire”- activitate de marketing personal 



1.7 Clubul exploratorilor: 
“Geografia pe înțelesul tuturor” 





 “Clubul cercetașilor”  



Clubul dramatic ”Viața, ca teatru!-” 



,,EXPERIMENTUL,,  de  Ion Băieșu











II.1. “Drum bun, spre studenție!”- vizită de 
documentare la centrele universitare

























Teatrul ,,Elvira Godeanu,,









III. Activități de renovare și dotare 

III. 1. Amenajarea și dotarea sălii de lectură a 

bibliotecii școlare



Vă mulțumim ! 
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