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VIZIUNEA 

 

            Ne propunem să devenim o şcoală ancorată în standardele, nevoile şi 

dinamica societăţii locale, regionale, naţionale şi europene, să asigurăm egalitatea 

şanselor la educaţie tuturor elevilor. Astfel, “ O şcoală pentru viitor ! “ poate 

educa cetăţeni activi, productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii, 

capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă unui viitor 

provocator. 

 

 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

 Promovarea modernizării şcolii din punct de vedere uman, material, tehnic, 

informaţional, care să răspundă asteptărilor actualilor şi viitorilor elevi, 

comunităţii locale, regionale şi strategiei de dezvoltare economică a 

judeţului şi regiunii, prin afirmarea şi promovarea potenţialului creator al 

tinerii generaţii în contextul realizării unei pregătiri competitive şi 

performante pe plan profesional şi social, şi prin lansarea imaginii şcolii pe 

plan intern şi internaţional. 

 Să coreleze formarea elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu 

standardele U.E., asigurând integrarea socială şi profesională a tuturor 

absolvenţilor; 

 Să creeze un climat de muncă şi învăţare stimulativ pentru toţi tinerii; 

 Să faciliteze dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr spre o încredere matură 

în forţele proprii, asigurând egalitatea şanselor – educaţia la cerere; 

 Să-i pregătească pe elevi pentru o dezvoltare profesională permanentă, 

pentru a face faţă schimbărilor tot mai rapide din societate; 

 Să realizeze motivarea elevilor in implicarea in proiectele locale, naţionale 

şi europene care sa dezvolte ideea de cetatean european in educatia 

interculturala; 

 Să promoveze democraţia şi egalitatea de şanse prin acces la valorile 

culturale, bazandu-se pe diversificare, inovaţie, dialog, parteneriate; 

 Să furnizeze părinţilor siguranţa formării copiilor într-un cadru sigur, în care 

învaţă să coopereze cu ceilalţi  şi îşi pot îndeplini aspiraţiile lor de creştere 

şi dezvoltare pe termen lung, atât pe plan personal cât şi profesional. 



 

 În vederea realizării misiunii pe care ne-am asumat-o, suntem 

preocupați ca activitatea didactică propriu-zisă să fie completată permanent de 

proiectarea şi dezvoltarea unor proiecte/programe educative care să răspundă 

nevoilor actuale ale elevilor. Ne propunem revizuirea şi optimizarea politicilor şi 

strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare pentru ca acestea să servească 

mai bine misiunii asumate.  

 Considerăm că rezultatele activităților și proiectelor noastre, trebuie 

cunoscute de către elevi, părinţi și comunitatea locală. Prin intermediul revistei 

școlare ne propunem promovarea imaginii colegiului nostru, asigurarea feed-back-

ului pentru grupurile semnificative de interes. Începând cu acest an școlar, se va 

realiza o revistă școlară din bugetul proiectului „Educatia face diferenta pentru 

succes in viata (EDSV)”, subproiect câștigat de școala noastră în cadrul 

proiectului ROSE – proiect al Ministerului Educației Naționale cu finanțare de la 

Banca Mondială.  

                   Grantul pentru care unitatea noastră de învățământ a fost eligibilă să 

candideze reprezintă 450976 lei pentru perioada 2018-2022. Proiectul este destinat 

elevilor de ciclu liceal în vederea obținerii unei mai bune promovări la examenul 

de bacalaureat respectiv pentru scăderea abandonului școlar și absenteismului. 

Prezentarea detaliată a acestui proiect, activitățile și rezultatele obținute de-a lungul 

celor patru ani de implementare, le veți cunoaște concret pentru că voi, liceenii, 

veți fi beneficiarii direcți. Unul dintre obiectivele revistei școlare va fi și asigurarea 

unei strânse legături între beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului ROSE, 

aceasta va contribui la creșterea stimei de sine a elevilor și cadrelor didactice 

implicate în proiect și va garanta diseminarea activităților acestuia. Editarea, 

tipărirea și publicarea revistei se va realiza în format letric, dar și pe website-ul 

liceului. Apariția revistei va fi semestrială în primul an, apoi anuală. Ne dorim să 

ne bucurăm împreună de fiecare apariție a revistei școlare, să avem parte de multă 

sănătate, putere de muncă și mult succes în întreaga noastră activitate profesională 

și personală.  

                                                 Cu deosebită prețuire,  

   Director prof. dr. Marian Gina și coordonator prof. Blaj Stela  

 

 

 

 

 



SCOPUL PROIECTULUI: 

Elevii liceului nostru se confruntă cu mai multe probleme: mulţi dintre ei provin 

din familii cu venituri mici sau modeste; monoparentale; alţii au un părinte plecat 

la muncă în străinătate; unii dintre elevi sunt nevoiţi să lucreze chiar din perioada 

liceului pentru a contribui la consolidarea bugetului familiilor de provenienţă 

(îndeosebi cei din clasele cu profil tehnologic, dar nu numai); puţini provin din 

centre de plasament.  

      Elevii sportivi participă la numeroase competiţii de club sau cu echipa şcolii, 

pe diverse ramuri sportive, sunt convocaţi la loturile naţionale pentru pregătire sau 

implicaţi în meciuri naţionale şi internaţionale, dar toate acestea conduc la 

acumularea unui număr ridicat de absenţe şi la acumularea deficitară şi în salturi a 

materiei predate, ceea ce atrage obţinerea de rezultate şcolare slabe sau 

nesatisfăcătoare atât în perioada liceului, cât şi la examenul de bacalaureat.  

     De asemenea, mulţi dintre elevii şcolii noastre au performanţe şcolare scăzute şi 

în anii de gimnaziu sau chiar în ciclul primar, ceea ce explică, pe de o parte, 

dezinteresul manifestat în anii de liceu pentru o implicare conştientă şi activă în 

propria învăţare, iar pe de altă parte indică lipsa suportului afectiv, emoţional 

permanent din partea familiei. 

    Aceste probleme ale lor devin şi cauze ale diferitelor tipuri de eşec şcolar 

înregistrate de elevi, de aceea s-a impus necesitatea realizării unei analize de nevoi 

ale acestora. 

    În urma aplicării unui chestionar de analiză-diagnoză a dificultăţilor elevilor şi a 

soluţiilor propuse de ei la propriile nevoi, a reieşit că alte probleme cu care se 

confruntă elevii noştri sunt: necesitatea oferirii de consultaţii remediale 

suplimentare susţinute de profesorii şcolii, slaba autocunoaştere şi nevoia de sprijin 

în acest sens, stima de sine şi încrederea în forţele proprii scăzute, un management 

al învăţării şi al timpului defectuoase, numărul prea mic în raport cu nevoile lor al 

atelierelor de lucru organizate de persoane din afara şcolii, dorinţa de a realiza 

activităţi extraşcolare cu ţinte curriculare sau transcurriculare (vizite de studiu, 

excursii etc.), precum şi de orientare în carieră sau pentru dezvoltare personală. 

 

SOLUŢII identificate: 

Participarea activă a elevilor în activităţile remediale cu caracter extraşcolar, 

implicarea în diverse cercuri de creaţie şi/sau lectură,realizarea componenţei unei 

trupe de teatru,stimularea dorinţei de a vizita obiective cultural-istorice, 

conştientizarea aptitudinilor, abilităţilor şi a stilurilor de învăţare, capacitarea 

elevilor către activităţi de sprijin pedagogic la disciplinele de bacalaureat,  

atragerea elevilor în activităţi de dezvoltare personală şi orientare în carieră, 

încurajarea eficientă a participării elevilor la cursuri şi a stimulării acestora pentru 

realizarea unei învăţări  eficiente şi durabile.  

RISCURI: 

1. Imposibilitatea elevilor de a rămâne peste program, din cauza navetei dificile; 

2. Lipsa interesului pentru activităţi extraşcolare; 

3. Probleme mari în capacitatea de a lectura coerent şi conştient conţinutul textului, 

în general; 



4. Dezinteresul pentru activităţile de tip extracurricular; 

5.Posibilitatea accidentării în cadrul excursiilor, vizitelor, activităţilor extraşcolare; 

6. Existenţa unor mari lacune culturale ale elevilor, care ar periclita atingerea unor 

obiective specifice. 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creşterea interesului elevilor 

vulnerabili faţă de învăţare și reducerea absenteismului, prin implicarea lor în 

activităţile şcolare, extraşcolare și extracurriculare de calitate, pentru a putea 

promova examenul de Bacalaureat  şi a face  tranziţia acestora spre învăţământul 

terţiar. 

Obiectivul 1: Reducerea numărului de elevi care au o frecvenţă redusă la orele  de 

curs cu 10% până la sfârşitul proiectului (adică 2,5% pe an) şi a celor din anii 

terminali, care se află în situaţia de abandon şcolar cu 8%(adică 2% pe an), 

respectiv la nivelul şcolii, cu 2% (adică 0,5% pe an).  

Obiectivul 2: Creşterea cu 10 % (adică 2,5% pe an) a nivelului performanţei 

elevilor la examenul de Bacalaureat prin asigurarea sporită a calităţii actului 

educaţional. 

 Obiectivul 3: Reducerea cu 20% (adică 5% pe an) a numărului de elevi cu 

dificultăţi de lectură prin îmbunătăţirea competenţelor de lectură. 

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Baia 

Mare, 80 în primul an; 80 în al doilea an, din care câte 20 de elevi aparţinând 

diverselor grupuri dezavantajate (de etnie rromă, provenind din familii 

monoparentale sau cu un părinte plecat în străinătate, cu venituri mici, cu CES, 

fete, elevi aflaţi la mare depărtare de familii – sportivii cazaţi în cămine, provenind 

din Suceava, Paşcani, Constanţa, Ploieşti şi împrejurimile acestor localităţi etc.); 

câte 40 în ultimii doi ani de proiect, din care câte 20 aparţinând grupurilor 

dezavantajate. 

Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt: profesorii şcolii, părinţii elevilor, 

ONG-urile, autorităţile locale şi serviciile lor teritoriale implicate, mass-media 

locală, universităţile la care vor ajunge beneficiarii direcţi. 
 

Activităţile principale propuse în proiect sunt: 

A.I.1. Consultaţii remediale la limba şi literatura română 

A.I.2. Ateliere de lectură si scriere creativă: 

A.I.3. Consultatii remediale la biologie 

A.I.4. Ateliere de logică şi argumentare 

A.I.5.  Pregătire suplimentară la matematică 

A.I.6.  Atelier de lectură de texte istorice 

A.I.7. Autocunoaștere și dezvoltare personală. Combaterea absenteismului școlar 



A.I.8. Cerc de utilizarea calculatorului 

A.II.1. Vizite de documentare şi informare 

A.II.2. Excursii 

A.III.1. Renovare săli de activităţi remediale:  

A.III.2. Dotări săli de activităţi remediale 

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului sunt : 

Rezultatul 1: Creşterea frecvenţei elevilor vulnerabili la orele  de curs cu 10% 

(2,5%/an şcolar) şi scăderea numărului celor din anii terminali, care se află în 

situaţia de abandon şcolar cu 6% (1,5%/an şcolar), respectiv la nivelul şcolii cu 2% 

(0,5%/an şcolar). 

Rezultatul 2: Creşterea promovabilităţii la examenul de Bacalaureat cu 2,5%/an 

şcolar (cu 10 % până la sfârşitul proiectului). 

Rezultatul 3: Creşterea numărului de elevi cu abilităţi în competenţele de lectură, 

cu 5%/an şcolar (cu 20% până la sfârşitul proiectului). 
  

Componența echipei de implementare: 

Prof.dr. Marian Gina 

Prof. Hotca Marian 

Prof. Pop Adela 

Prof. Kristof Iuliana 

Prof. Blaj Stela 

Prof. Pop Amalia 

Prof. Foriș Aurora 

Prof. Sarkozi Andreea 

Psih. Covaciu Liana 

 



 

 

 

 

 

 


