
PROIECT  FINALIZAT CU SUCCES 

Autori, 

Cristea Maria – coordonator proiect 

Munteanu Aida – responsabil cu diseminarea și valorizarea proiectului 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) intitulat ”SUCCES-CARIERĂ-OPORTUNITATE-

PROSPERITATE (SCOP)” s-a aflat în derulare la Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara în perioada 

1.10.2018-30.09.2022, prin activități menite să ducă la realizarea țintei strategice vizate, ”Asigurarea unei rate de 

succes ridicate pentru toți elevii instituției prin creșterea la 80% a ratei de absolvire și la peste 25% a promovării 

examenului de bacalaureat”. Întreaga activitate a instituției a urmărit îndeplinirea priorității proiectului ROSE, 

”Promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie, precum şi ameliorarea permanentă a calităţii procesului de 

predare, învăţare, evaluare”, motiv pentru care toate eforturile și resursele au fost concentrate în acest sens. 

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de liceul 

nostru pentru asigurarea progresului școlar al elevilor; dobândirea de competențe cheie necesare promovării 

examenului de bacalaureat; accederea în învățământul terțiar și o bună inserție pe piața muncii a absolvenților. 

Obiectivele specifice au constat în reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin creșterea motivației pentru 

dezvoltare personală și profesională a elevilor, creșterea ratei de absolvire a liceului prin activități adaptate 

grupurilor vulnerabile sau dezavantajate, creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat prin activități 

remediale, creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. 

Rezultatele finale ale proiectului, conform obiectivelor propuse și indicatorilor realizați, sunt următoarele: 

- rata de absolvire a claselor terminale -  obiectiv atins cu succes  

- rata de abandon la nivelul claselor terminale – obiectiv atins, abandonul scăzând considerabil 

- rata de abandon la nivelul liceului – obiectiv atins, de asemenea în scădere considerabilă de la începutul 

proiectului 

- rata de participare la examenul de bacalaureat – indicator nerealizat conform previziunilor deoarece între 

momentul depunerii cererii și finalizării proiectului, numărul claselor de liceu zi a scăzut iar elevii de la seral și 

frecvență redusă sunt interesați doar de finalizarea liceului.  

- rata de promovare a examenului de bacalaureat – indicator atins doar în anul II și totodată fluctuant ca 

urmare a scăderii numărului de clase de liceu zi. În ultimul an de proiect, procentul de promovabilitate este puțin 

sub cel propus, dar mai mare decât valoarea de referință. Tocmai din acest motiv, vor continua activitățile de 

pregătire pentru examenul de bacalaureat. 

-Un număr de 335 elevi participanți la activitățile proiectului în cei 4 ani de proiect. 

 Echipa de implementare a proiectului, coordonată de doamna Cristea Maria, a realizat cu succes activitățile 

propuse în planul proiectului, prin implicarea în pregătirea suplimentară a 335 de elevi în vedere promovării 

examenului de bacalaureat precum și pentru dezvoltarea în aspecte personale și sociale în cadrul activităților 

extracurriculare. Echipa de management a proiectului a organizat activitățile, a întocmit rapoarte trimestriale și 

anuale și a valorizat activitățile și rezutatele proiectului prin diseminarea lor în cadrul consiliilor profesorale și de 

administrație și prin canale media în cadrul comunității. 



 Activitățile au vizat pregătirea suplimentară la materile pentru bacalaureat (limba și literatura română, 

matematica, fizică, chimie, biologie) și au fost împărțite astfel: 

- Activități remediale pentru elevii din clasele intermediare 

- Activități de sprijin pentru bacalaureat pentru elevii din clasele terminale 

Pentru extinderea suportului oferit elevilor în vederea unui viitor de succces, s-au organizat: 

- Activități de consiliere psiho-pedagogică și de coaching 

- Activități de îndrumare și consiliere în carieră 

 În vederea dezvoltării personale și sociale a beneficiarilor, s-au realizat activități extracurriculare: 

- Ateliere educaționale de tip indoor și outdoor, cu teme variate în fiecare an de proiect 

- Vizite de studii și documentare, la facultăți, gradini botanice, muzee și case memoriale 

Profesorii și instructorii au realizat lecții cu grupe omogene de elevi, pentru ca metodele folosite să se plieze 

pe nivelul fiecărei grupe și astfel să se realizeze o mai bună consolidare a materiei. Fiecare profesor implicat în 

proiect a întocmit un portofoliu cu metode și strategii moderne, fișe de lucru, rapoarte lunare și de progres, evaluări 

sumative, resurse fizice si electronice folosite pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de 

instituția noastră.  

Cu toate că din cauza pandemiei Sars-Cov2 activitățile fizice au fost suspendate o perioadă, s-au făcut 

eforturi pentru continuarea contactului cu elevii prin mijloace electronice, folosind platforma Google Classroom 

astfel vizându-se accederea la învățământul modern prin utilizarea unor platforme educaționale cu acces la distanță. 

Acest aspect a pus bazele sustenabilității proiectului, și anume, pregătirea suplimentare a elevilor în vederea 

promovării examenului de bacalaureat va avea continuitate atât online, cât și fizic, deoarece cadrele didactice sunt 

dispuse să realizeze aceste activități la școală, urmând modelul conceput prin parcurgerea proiectului: portofoliul 

fizic și resursele electronice. 

În cei 4 ani de desfășurare a proiectului s-au realizat achiziții și dotări în vederea realizării unui spațiu  în 

care să se realizeze activitățile de pregătire suplimentară a elevilor, de coaching și cele extracurriculare. S-a finalizat 

cu succes amenajarea unei săli de consiliere, dotată cu tablă SMART, videoproiector, laptop, sistem audio-video, 

mobilier nou și adecvat. Pe parcursul proiectului s-au achiziționat laptopuri și imprimante pentru ca profesorii 

implicați în activități să le poată realiza eficient și calitativ. În timpul suspendării cursurilor, s-au achiziționat 59 

laptopuri pentru elevii care aveau nevoie de acces online. 

 Implicarea comunității s-a realizat prin diseminarea stadiului activităților și al achizițiilor, precum și a 

rezultatelor obținute și a rapoartelor în cadrul consiliilor profesorale, de administrație, pe pagina de Facebook a 

școlii, în revista școlii și pe site-ul instituției. S-au publicat articole in revista ROSE-campanie-newsletter-

septembrie-2021la nivel national, https://www.rose-edu.ro/alaturi-de-elevii-nostri-pentru-a-ii-ajuta-sa-isi-gaseasca-

scop-ul-in-viata/ și in revista online https://uzpcarasseverin.wordpress.com/2020/06/15/scoala-online-o-reusita/  

 Din testimonialele elevilor reiese faptul că activitățile desfășurate au avut un impact puternic pozitiv asupra 

dezvoltării lor intelectuale, personale și sociale, motiv pentru care acest proiect este considerat un succes, prin 

atingerea majorității obiectivelor dar si prin accederea mai multor elevi la învățământul terțiar. 

 Experiența acumulată în timpul derulării proiectului a adus plus-valoare instituției noastre, prin îmbunătățirea 

calităților serviciilor oferite și prin continuarea exemplelor de bună practică dezvoltate pe parcursul celor 4 ani de 
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proiect. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de cadrele didactice din instituția noastră prin folosirea 

portofoliilor, a platformelor online și a dotărilor efectuate prin intermediul acestui proiect. 


