„Investim în viitor!”
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), este finanțat
integral de 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.
Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”.

-

Obiectiv strategic național - asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și
formarea de competențe.
Obiective generale - reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții.

Obiectivele specifice ale subproiectului „Investim în viitor!” desfășurat în Liceul cu Program Sportiv
Bacău, în perioada octombri 2018 – octombrie 2022, sunt formulate în acord cu obiectivele generale
al proiectului ROSE și sunt următoarele:
-

Reducerea ratei de abandon a elevilor din anii terminali de la 2,53% la 0%
Reducerea ratei de abandon la nivelul liceului de la 8,25% la 6,5%.
Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale de la 98,73% la 99%.
Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat de la 81,57% la 83%

Creșterea ratei de promovare a examenul de bacalaureat de la 87,09% la 89%.

Grupul țintă - elevii de la clasele IX – XI ( 60 de elevi) și clasele a XII-a (aproximativ 60 elevi), în special
elevii aparținând unor grupuri dezavantajate (elevii care provin din familii cu venituri mici, elevii
discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv romi), 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).

Activități – 1. Pedagogice și de sprijin: ore remediale la materiile la care elevii sustin examenul de
bacalaureat, sustin competentele digitale sau atestatul profesional, tutorat, consiliere,
îndrumare/coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea
de abilități socio-emoționale.
2. Activități extracurriculare: vizite la universitati sau excursii de documentare, participare la diferite
competiții (Cupa LPS la fotbal, handbal, competitii polisportive).
3. Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări interioare de modernizare si reparații a
salilor de clasa si a laboratorului de informatica, 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 desfasurarii competitiilor sportive).

