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Date generale proiect

 Beneficiar:Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi”
 Valoare proiect:  315.903 LEI
Finantare nerambursabilă:  315.903 LEI
Durata proiect:  4 ANI (2 octombrie 2018 – 30 septembrie 2022)
Localizare proiect: Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi”, Pechea, judetul

Galati
Sursa finantare: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut 
(Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în 
17 aprilie 2015, și se desfășoară în intervalul 2015 - 2022.
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Ce ne propunem?
Obiectiv general: 

Utilizarea şi diversitatea strategiilor didactice într-un spaţiu 
atractiv de învăţare pentru un număr de 100 elevi/an prin planuri 
remediale şi activităţi extraşcolare în vederea obţinerii succesului 
şcolar şi profesional prin creșterea cu 2,5%/an a promovabilității 
liceului și cu 2,5%/an a promovabilității examenului de bacalaureat.

Ţinta strategică : 

Ameliorarea ratei de promovare a examenului de bacalaureat 
prin elaborarea şi implemenatarea unor planuri remediale.

.
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Ce ne propunem?
Obiective specifice:

• OS1. Ameliorarea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea planurilor 
remediale în vederea creşterii cu 10% a ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat la sfârşitul celor 4 ani de implementare a proiectului.

• OS2.Responsabilizarea elevilor din grupul ţintă prin implicarea lor la activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare pentru reducerea cu minim 10% a ratei de 
abandon şcolar la nivelul liceului într-o perioadă de 4 ani.

• OS3.Motivarea elevilor prin activităţi de consiliere în

vederea creşterii stimei de sine şi a încrederii în

forţele proprii pentru îmbunătăţirea participării la 

examenului de bacalaureat cu minim  10% la 

sfârşitul implementării proiectului.
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Rezultate asumate:
• -120 elevi din grupul ţintă, care vor beneficia timp de  4 ani  de 1152 ore de activități 

remediale pentru disciplinele limba română, matematică, fizică, chimie și economie.

• -100 elevii aparținând grupurilor dezavantajate vor fi consiliați individual și în grup

• -130 elevi își vor identifica profilul psihologic

• -25 elevi aparținând grupurilor dezavantajate vor fi membri ai echipei de redactare a 
revistei școlii

• -120 elevi aparținând grupurilor dezavantajate  vor participa la vizita de studiu pentru 
lărgirea orizontului cultural și științific

• -15 elevi aparţinând grupurilor dezavantajate vor participa la reuniuni 
ale clubului de robotică

• -30 elevi din grupul țintă vor participa la excursii ținându-se seama de 
nevoile de dezvoltare personală și profesională a acestora
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Rezultate asumate:
• -amenajarea și dotareaunui cabinet ROSE, 

spațiu destinat activităților remediale, 
de consiliere și extracurriculare

• -scăderea ratei de abandon la nivelul liceului cu o medie de 2,5% anuală 
ajungându-se la un rezultat final de 10%, la finalizarea proiectului.

• -creșterea ratei de absolvire a liceului cu 2,5% anual ajungându-se la un 
rezultat final de 10%la finalizarea proiectului.

• -creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu o medie 
anuală de 2,5% atingându-se rezultatul final 10% la finalizarea proiectului.

• -creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat, 
atingându-se rezultatul final 10%, la finalizarea proiectului.
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Cum vom indeplini obiectivele
proiectului?

• Organizând și dotând cabinetul ROSE.

• Organizând activități de remediere pentru 100 de elevi/ an.

• Realizând activități de consiliere individuală și de grup                  
pentru motivarea elevilor și reducerea absenteismului.

• Editând revista Dialog cu participarea elevilor,                         
profesorilor, comunității locale.

• Organizand excursii pentru cca 120 elevi.

• Asigurand un management eficient al resursei
umane implicate în proiect.
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I. ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

• I. 1.Implementarea programului remedial SUCCES LA BACALAUREAT

• I.1.1. Achiziționarea consumabilelor necesare desfășurării în condiții 
optime a activităților remediale

• I.1.2. Managementul învățării (testare iniţială)

• I.1.3 Programul remedial ,,SUCCES LA BACALAUREAT!”

• I.1.4. Asigurarea unei mese pentru elevii participanți 
la programul remedial
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• I.2. STOP ABSENTEISMULUI! 

• I.2.1 STOP ABSENTEISMULUI! Consilierea psihologică (testare) 

• I.2.2 Achiziţionarea consumabilelor necesare desfăşurării şedinţelor 
de consiliere a elevilor

• I.2.3. EU ȘI VIITOAREA CARIERĂ!                                                                 
Consiliere individuală și de grup

I. ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
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II. ACTIVITĂȚI EXTRAŞCOLARE
• II.1. CLUBUL DE ROBOTICĂ  

• II.1.1. Achiziționarea materialelor necesare desfășurării activităților

• II.1.2. Robotech

• II.2 Revista școlară “DIALOG”

• II.2.1. Tipărirea și multiplicarea revistei

• II.2.2. Redactarea revistei școlare DIALOG

• II.3 ”CĂLĂTORIND ÎNVĂŢĂM!” – excursii de documentare 

• II.3.1. Achiziționarea serviciilor de transport, cazare, masă și vizitarea 
obiectivelor culturale și turistice

• II.3.2. – Excursii de documentare :a) Pechea- Iași; b) Pechea- București

Proiectul privind Învățământul Secundar(ROSE)
Schema de granturi pentru licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi”



Revista 
,,Dialog”

Remediere

Competitie
,,ROBOTECH

Consiliere

Excursie



•Proiectul privind Învățământul 
Secundar(ROSE)

•Subproiectul ,,O educaţie modernă, o şansă
pentru viitor!”

•Acord de grant nr.710/SGL/RII/02.10.2018

•Beneficiar: Liceul Tehnologic ,,Costache 
Conachi”


