Proiectul privind învățământul secundar

Romanian Secondary Education Project
ROSE

Cadrul legislativ
 Hotărârea de Guvern nr. 215/2015 privind aprobarea Programului Național Sprijin la
bacalaureat, acces la facultate (MO, partea I, nr. 263/20.04.2015);
 Acordul de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și BIRD, semnat
la Washington la 17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234/2015 (publicată în MO,
Partea I, nr. 757/12.10.2015).

Valoare
200 milioane
EURO

Perioada de
implementare
2015 - 2022

Cadrul strategic și obiectiv general
 În acord cu obiectivele stabilite prin Planul Național de reformă 2014 – 2020 și
Recomandările specifice de țară, între care menționăm:
deschiderea sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea
accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare;
asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe
dezvoltare personală şi socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii şi combaterii
părăsirii timpurii a şcolii.
 Contribuie la implementarea:
o Strategiei naționale de reducere a părăsirii timpurii a școlii;
o Strategiei naționale pentru învățămantul terțiar 2015 – 2020.

Îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și
creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile
finanțate în cadrul proiectului.

Beneficiari

Licee și instituții de
învățământ
universitar de stat

MENCȘ
CNEE
ISE
CNDIPT
CCD

o Elevii înmatriculați în peste 1.100 de licee de
stat cu performanțe scăzute (reprezentând
80% din totalul liceelor de stat), în special
elevii din grupuri dezavantajate;
o Personalul - directori și cadre didactice - din
liceele participante;
o Studenții înmatriculați în primul an de studiu
în instituțiile de învățământ universitar
selectate, în special studenți din grupuri
dezavantajate;
o Personal din cele aproximativ 300 de
facultăți, din universităţi e stat, selectate
(reprezentând aproximativ 85% din totalul
facultăților din universităţile de stat);

Rezultatele așteptate ale ROSE sunt:
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%.

Tipuri de activitati realizabile prin proiect
I. Activități remediale și de sprijin.
-

Activitățile vor oferi o alternativă de pregătire suplimentară a elevilor pentru

îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, în vederea promovării examenului de BAC.
Prin activitățile de consiliere se va pune accent pe formarea unor atitudini pozitive
față de propria învățare și dezvoltarea personalității, ce vor avea ca efect o mai

bună integrare în mediul școlar.

Tipuri de activitati realizabile prin proiect
II. Activitățile extracurriculare
• vor viza dezvoltarea unor competențe cheie, abilități și atitudini necesare
integrării socio- profesionale a elevilor, dezvoltării armonioase a personalității,

care îl vor sprijini pe elevi să facă față cu succes provocărilor societății
contemporane.

II. Activități de renovare și dotare

Grupul țintă:
-

Elevii vor fi selectați pe baza criteriilor impuse prin proiect: rezultate la

învățătură (corigențe, risc de corigențe,motivația scăzută pentru învățătură cu
precădere la disciplinele de examen), absenteism, risc de abandon școlar,

apartenența la grupuri vulnerabile.

Propunerile dumneavoastră le aşteptăm până marţi 20.06.2017 la
adresa
E-mail-ul şcolii: racovita_bm@yahoo.com
Prin poştă la adresa: B-dul Republicii, nr.8, Baia Mare, Maramureş

