
Proiectul ROSE subproiectul „Azi elev, mâine student” 
 
Perioada de derulare a proiectului Iulie 2017-iulie 2021 
Valoarea grantului 315.000 lei 
Grupul țintă: 80 de elevi din clasele IX-XII din care 30 de elevi din grupurile dezavantajate 
Obiectivul general:  
Creșterea performanțelor școlare ale elevilor din clasele IX-XII vizând rezultatele obţinute 
pe parcursul anului  şi cele de la  la examenul de bacalaureat ca urmare a implementării 
unor servicii educaționale de sprijin care să faciliteze formarea de competențe cheie 
necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptare la cerințele pieței 
muncii.  
 
Obiective specifice: 

● (OS1) Instituirea unui program de dezvoltare personală în vederea motivării pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor de la Liceul Tehnologic Sanitar ”Vasile 
Voiculescu” din Oradea, în vederea creșterii  ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat cu 0,5% pe an, respectiv cu 2% 

       până la finalul proiectului 
● (OS2) Implementarea unor programe remediale și de sprijin în vederea susținerii 

procesului de formare a competenţelor cheie pentru 140 de elevi de la Liceul 
Tehnologic Sanitar ”Vasile Voiculescu” din Oradea 

● (OS3) Prevenirea absenteismului și menținerea procentului de 0,004% a abandonului 
școlar ca urmare a derulării de activități extracurriculare inovatoare pentru elevii din 
grupul țintă de la Liceul Tehnologic Sanitar ”Vasile Voiculescu” din Oradea, în 
perioada 2017-2021 

● (OS4) Dezvoltarea unor resurse de învățare noi destinate elevilor din grupul țintă care 
să favorizeze învățarea formală și non formală. 

 
Activitățile proiectului: 

Activităţi de dezvoltare personală care își propun  evaluarea   individuală a       elevilor         
din clasele IX-XII din punct de vedere comportamental și emoțional.  Se vor  identifica 
aspecte legate de comportamentul elevului  atât factorii motivaționali cât și cei legați de 
capacitatea de a    relaționa și integra. Evaluarea inteligenței  emoționale ilustrează 
modul în care elevul își înțelege propriile emoții, modul în care își   gestionează      
relațiile și cum reacționează la situațiile de tensiune 
Activitățile didactice remediale se organizează la disciplinele de bacalaureat : limba și 
literatura română , matematică , biologie. Elevii primesc o masă caldă. 

      Activități extracurriculare 1 tabără de studiu organizată/an de proiect; 
 
Activități desfășurate în Anul I de proiect  iulie 2017-iulie 2018 
Activități de dezvoltare personală  250 ore 
Activități remediale   290 ore 
Masă caldă    616 porții 
Achiziții    1 xerox 


