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ANUNȚ LANSARE PROIECT  

„Bacalaureatul – fereastră deschisă spre o carieră de succces” 
derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, în calitate de beneficiar, implementează, 

începând cu luna octombrie 2018, proiectul „Bacalaureatul – fereastră deschisă spre o carieră de 

succes”, derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. 

SGL/RII/293 din 01.10.2018. Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 

688217 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. 

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul 

secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acest proiect 

vizează 1.160 de licee de stat, cu performanțe scăzute, reprezentând aproximativ 80% din totalul 

liceelor publice din România.  

Obiectivul general al subproiecului „Bacalaureatul – fereastră deschisă spre o carieră de 

succces”, este dezvoltarea cunoștințelor teoretice, a abilităților practice, de viață și a abilităților 

profesionale, prin implementarea unui/unor programe educaționale de sprijin și extracurriculare, în 

vederea creșterii rezultatelor la examenul de bacalaureat ”. 

Obiective specifice ale proiectului  propuse sunt derivate din obiectivul general al proiectului și 

urmăresc măsuri de îmbunătățire a rezultatelor obținute de elevi la examenul de bacalaureat.  

OS1:Implementarea unui program remedial (de ameliorare și de aprofundare) la disciplinele de 

bacalaureat, pentru 90 de elevi din clasele IX-XIII, învățământ de zi, seral, frecvență redusă, în vederea 

îmbunătățirii rezultatelor școlare la disciplinele de bacalaureat, până la finalul proiectului. 

OS2: Dezvoltarea și livrarea unui program de consiliere pe parcursul unui ciclu de învățământ (4 ani) 

privind cariera, pentru 85 de elevi din clasele IX- XII învățământ de zi în vederea facilitării  cu 2% a 

inserției pe piața muncii  și/sau continuării studiilor până la finalul proiectului. . 

OS3: Creșterii stimei de sine, autocunoașterii și motivației pentru învățare la 85 de elevi din clasele 

IX- XII învățământ de zi, prin participarea la program de  activități extracurriculare pliante pe nevoile 

lor cu scopul reducerii absenteismului școlar cu 4% pe perioada a 4 ani școlari (ciclul liceal)/ de 

proiect. 

 

       Grupul țintă al proiectului este format din 90 de elevi din clasele IX – XIII, învățământ de zi, seral 

și frecvență redusă, profil Resurse naturale și protecția mediului și Real, cu specializările: Tehnician 

analize produse alimentare, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician 

veterinar, Tehnician în agricultura ecologică, Științe ale Naturii. 

 

În cadrul proiectului, elevii cuprinşi în grupul ţintă vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi: 

• Activităţi remediale şi de sprijin (Limba şi literatura română, Matematică, Chimie, Biologie)  

• Activităţi de consiliere și dezvoltare personală (Consultanță, Orientare în carieră) 

• Activităţi extracurriculare (Ateliere educaţionale de tip indoor/outdoor, Teambuilding, 

Excursii de documentare și vizite de studiu)  



 

 

 

Acest proiect va aduce beneficii:  

• Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul 

de Bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea 

unor comportamente civice/sociale adecvate.  

• Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor 

educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor 

cu copii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.  

• Pentru instituția școlară: diminuarea numărului de elevi în risc de eșec școlar; creșterea 

promovabilităţii la Bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în 

comunitate.  

• Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; 

facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi; creșterea procentului de participare 

la învăţământul superior. 
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