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ROSE


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.



Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de
către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7
ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ
secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea
nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 757/2015.



Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE


Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru
a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa
scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din
învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect,
monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a
intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din
învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.



Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea
ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.



Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor
menționate, care vor include, printre altele:
(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de
mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50%
din costurile directe);
(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de
documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele
interșcolare (până la 30% din costurile directe);
(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor
școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și
achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

ROSE – „O șansă pentru toți!”
Liceul de Arte „Nagy István”


Începând cu luna octombrie 2020, Liceul de Arte „Nagy István” din Miercurea
Ciuc, a devenit beneficiar al unui grant în cadrul Rundei a treia a Schemei de
Granturi pentru licee (SGL) a Proiectului privind învățământul Secundar, în
urma semnării acordului de grant între Ministerul Educației Naționale /
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă> (MEN-UMPFE) și
instituția noastră.



Proiectul „O șansă pentru toți!” a fost aprobat pentru finanțare prin Acordul
de grant nr. 813/13.10.2020, obținând un punctaj de 85 de puncte din 100
posibile. Valoarea Grantului este de 232833 lei.



Perioada de derulare : octombrie 2020 – octombrie 2022

ROSE – „O șansă pentru toți!”
Liceul de Arte „Nagy István”


Obiectivul general al proiectului „O șansă pentru toți!” este îmbunătățirea
performanțelor elevilor în ceea ce privește rezultatele la învățătură și la
examenul național de bacalaureat prin aplicarea de metode, instrumente
remediale și de sprijin, și de dezvoltare personală și profesională.



Țintele strategice și activitățile proiectului sunt:
I. Creșterea promovabilității examenului de bacalaureat prin activități
de remediere și de sprijin;
II. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere profesională
prin activități extracurriculare;

III. Îmbunătățirea dotării liceului prin activități de dotare.

ROSE – „O șansă pentru toți!”
Liceul de Arte „Nagy István”


Activități de remediere și sprijin:

Propunem activități de remediere la disciplinele de bacalaureat specifice liceelor
vocaționale, precum Limba și literatura română, Limba și litertura maghiară
maternă, Istorie și Geografie.
Vor fi organizate activități de remediere 1 oră/săptămână/grupă la fiecare
disciplină, pe baza unui program prestabilit. La aceste ore de consultații, elevii
vor avea posibilitatea de a se pregăti cu profesorii de specialitate, astfel încât
să-și îmbunătățească stilul lor de învățare, în vederea obținerii unor rezultate
mai bune.
La fel și, consiliere pentru orientare școlară, profesională și asistență
psihopedagociă, care permite elevilor să descopere tipul lor de personalitate,
motivându-i pentru creșterea rezultatelor școlare, cât și pentru dezvoltarea
personală.
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Activități extracurriculare:

În cadrul activităților extracurriculare vor avea loc întâlniri/worshop-uri cu foștii
absolvenți ai liceului, cu artiști de renume și agenți economici, pentru a informa
elevii cu privire la posibilul traseu ulterior absolvirii și pentru pregătirea lor
suplimentară vocațională.



Activități de dotare:

Pentru asigurarea condițiilor optime pentru orele remediale și workshop-urile,
este necesară achiziția unor televizoare smart, calculatoare, echipamente
corespunzătoare.
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Grupul țintă va avea o componentă reprezentată de:

1. elevii claselor a XI-a care au medii mai mici decât nota 7 (șapte) la
disciplina de Limba și literatura română;
2. elevii claselor a XII-a care au medii mai mici decât nota 7 (șapte) la
disciplinele de examen (Limba și literatura română, Limba și literatura maghiară
maternă, Istorie, Georgrafie);
3. elevii care fac parte din familii dezorganizate, ai căror părinți sunt plecați
la muncă în străinătate, lăsați în grija bunicilor, elevi care nu au obiective clare.

