26.05.2017

Informaţii privind proiectul “ROSE”
(conform Ghidului Aplicantului)
Valoare grant primită: 100000 euro (grant mediu – runda a IIa)
Durata:

4 ani (se incepe din anul scolar 2017-2018)

Repartizarea grantului pe ani: an 1 – 30%;

an 2 -30%; an 3 -20%; an 4 -20%;

Obiectivele și rezultatele așteptate
1.
2.
3.
4.
5.

Reducerea ratei de abandon în clasele terminale la nivelul liceului;
Reducerea procentului de abandon la nivelul liceului;
Creșterea ratei de absolvire a liceului;
Creșterea ratei de participare la examenul de bacaluareat
Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat

Grupul țintă
-elevii de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a înmatriculați la liceu.
Vor fi prioritari în special elevii aparținând unor grupuri dezavantajate.
(Următorii sunt considerați a fi elevi aparținând unor grupuri dezavantajate: elevii care provin
din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv rromi), cei care
trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi având unul sau
ambii părinți care lucrează în străinătate sau elevi care au cerințe educaționale speciale.)

Scopul principal al Schemei de Granturi pentru Licee îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor
educaționale furnizate de liceele beneficiare și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către
învățământul terțiar.

Activități eligibile
Activități principale
I. Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la ore remediale, tutorat, consiliere,
îndrumare/coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de
abilități socio-emoționale, precum și activități destinate elevilor din grupuri dezavantajate (elevi de etnie
romă, elevi cu cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de abandon crescut).
II. Activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite sau excursii de documentare,
stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, activități destinate înființării/ dezvoltării de
rețele școlare etc.
III. Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări interioare de modernizare/reparații a
spațiilor de școlarizare, cu impact redus sau fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de
bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente, mobilier și alte materiale necesare
pentru dotarea spațiilor de școlarizare).
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Facilitator: PAVELESCU MARIA – CJRAE Suceava
Echipa de elaborare proiect:
Popescu Amalia – coordonator
Hapenciuc Cristina – membru
Tudose Roxana – membru – responsabil financiar (participare obligatorie)
Rebenciuc Simona – membru
Ambrozie Tiberiu – membru
Vlad Florentina – membru
Irimia Delia - membru
Ponderile activităților în valoarea totală a grantului

Activități eligibile
Procent din valoarea grantului
Valoarea
totală a
grantului
(A + B)

Cel puțin 50% din valoarea
directă a grantului (A)
Valoarea directă (A) = cel
Cel mult 30% din valoarea
puțin 90% din valoarea totală
directă a grantului (A)
a grantului
Cel mult 20% din valoarea
directă a grantului (A)
Cheltuieli operaționale de management (B) = 10% din valoarea
totală a grantului

Activități eligibile
I. Activități pedagogice și de
sprijin
II. Activități extracurriculare
III. Activități de renovare și
dotare
IV. Activități de management

Modalităţi de informare (a elevilor, profesorilor, părinţilor, comunităţii, tuturor celor
interesati), cel putin două din următoarele:
-

Site-ul şcolii
E-mail oficial comunicat
Întâlnirile de proiect
Consiliul profesoral şi Consiliul de administratie
Comunicări directe, SMS-uri, comunicări telefonice
Informari afișate la avizier

Informatiile privind grupul ţintă, activităţile propuse, indicatorii de rezultat propusi, sustenabilitate, vor fi
postate ulterior conform modalităţilor de informare de mai sus.

Diseminare proiect: in conformitate cu hotărarea echipei de implementare a proiectului (se va
comunica ulterior pe site-ul şcolii)

Intocmit :
Prof. Delia Irimia

