
 PROIECTUL PRIVIND 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR 

(ROSE) 

     SUBPROIECTUL:   

 ȘCOALA- O PUNTE CĂTRE O 

CARIERĂ DE SUCCES  



 

      Începând cu anul școlar 2017-2018, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie 

Bolintineanu” este beneficiarul unui grant în cadrul Proiectului privind 

învățământul Secundar -ROSE, Subproiectul  ,, ȘCOALA- O PUNTE 

CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES”. 

     Obiectivul general este: Optimizarea demersului educațional pentru 

creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat și medierea 

succesului.  

     Proiectul  se va derula pe parcursul a 4 ani și  se desfășoară următoarele 

tipuri de activități: 

    1. Activitate remedială desfășurată la materiile la care elevii vor susține 

examen de bacalaureat. Fiecare grupă desfășoară activitatea remedială o 

dată pe lună, după un grafic stabilit. În primul an au participat aproximativ 

160 elevi, 8 cadre didactice astfel: limba si literatura romana : 2 cadre 

didcatice si 60 elevi ( 4 grupe) cu frecventa de disputare o data pe luna. 

Matematica- 3 cadre didactice si 150 elevi ( 12 grupe), cu frecventa de 

disputare o data pe luna fiecare grupa. Biologie- 2 cadre didactice si 60 

elevi (4 grupe) cu frecventa de disputare o data pe luna fiecare grupa, Fizi-

ca- 1 cadru didactic, 2 grupe. 

 



2. .Informare si consiliere privind cariera 

Elevi participa la urmatoarele tipuri de activitati: 

 Autocunoastere si dezvoltre personala 

 Cunoasterea lumii profesiilor 

 Explorarea traseelor educationale si profesionale 

 Temele au fost selectate cu ajutorul focus grupului- părinți,elevi, 

profesori. 

   În aceasta perioada Consultantul SC CPRP SRL a derulat urmă-

toarele activități: 

    Documentare cu privire la: contextul general, așteptările și 

rezultatele asumate de beneficiar în cadrul proiectului, mediul 

educațional din Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, programul 

orar, disponibilitatea elevilor și a școlii pentru derularea activităților care 

fac obiectul  consultanței, conform contractului, discuții informale cu 

conducerea liceului și cu profesori ai unității școlare referitor la selecția 

elevilor care vor participa la activitățile de informare și consiliere privind 

cariera, în vederea asigurării accesului fără discriminare, a tratamentului 

echitabil, incluziv. 

     Realizarea metodologiei de realizare a analizei de nevoi, pe baza 

informațiilor colectate în procesul de documentare, astfel încât să se 

asigure relevanța și corectitudinea datelor colectate în vederea realizării 

analizei nevoilor individuale și colective de consiliere și informare 

privind cariera.  Elaborarea, aplicarea de instrumente de colectare a 

datelor necesare pentru realizarea analizei nevoilor de consiliere ale 

elevilor din grupul țintă.  Colectarea, centralizarea, interpretarea datelor 

și realizarea Raportului privind analiza nevoilor de consiliere ale elevilor 

din grupul țintă.Realizarea setului de instrumente necesare furnizării 

serviciilor de informare și consiliere privind cariera, în concordanță cu 

nevoile identificate. Elaborarea planului de intervenție. 

         Au fost aplicate chestionarele și colectate răspunsurile elevilor, 

ale profesorilor și au fost organizate focus grupuri cu părinții. Structura 

grupului de respondenți a fost: 67 de elevi, 20 profesori si 20 parinti. 

Pentru fiecare dintre cele cinci teme, Consultantul a pregătit mape 

conținând materiale informative suport, fișe de lucru, și metafore 

conținând mesaje directe sau subliminale utile elevilor pentru a 

internaliza informațiile și a le permite să le revadă în contexte 
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3. Activități extracurriculare   
                      3.1  Clubul artelor(ClubArt)- se urmărește 

identificarea elevilor talentați în domeniul artelor, promovarea 

acestora în mediul școlar și în comunitate; 

S-au desfasurat activitati pe domeniile  teatru, muzica si 

dans si arte vizuale. Au fost organizate spectacole cu ocazia 

acordarii premiilor de excelenta de catre Primaria  si Consiliul 

Local Bolintin Vale, a  ceremoniei  de absolvire a clasei  a XII-

a , un spectacol al trupei de teatru si spectacolul din cadrul eve-

nimentului « Centenar la Bolintin ». Acestea au fost monitoriza-

te de catre consilierul educativ si de reprezentantul Comitetului 

Reprezentativ al parintilor         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Clubul Bookland  urmărește creșterea interesului 

pentru lectură, dezvoltarea    competențelor de informare și 

documentare.   

  S-au desfasurat activitatile Bookland; ,,Toamna 

culturala bolintineana” intalnire cu scriitorii Gheorghe 

Dragomir si poeta Sanda Firita si alte activitati care au vizat 

dezvoltarea abilitatilor de informare cu utilizarea bibliotecii 

scolare si a dotarilor CDI. 

 



 

 

3.3 Ziua Carierei - elevii au avut posibilitatea să interacționeze cu 

foști absolvenți și părinți specializați în diverse domenii de 

activitate, într-un dialog direct și deschis si au avut modele de 

parcursuri școlare și profesionale specifice unei piețe a muncii într-o 

continuă evoluție. 

            3.4 Seminar și  Concurs „ Antreprenorialul - punte către 

o cariera de succes”-   elevii au  participat la un seminar, ateliere 

de lucru si un concurs care și-a propus să dezvolte competențele 

antreprenoriale, prin formularea și susținerea unei ”idei de afacere”. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Pași către viitor - elevii au  participat la excursii tematice, cu 

scopul de a cunoaște oferta educațională a unor instituții de 

învățământ ( Școala Postliceala Sanitară ”Carol Davila” București, 

etc.), la agenți economici (CTP Park), pentru cunoașterea condițiilor 

reale de muncă, a progresului tehnologic și a profesiilor solicitate pe 

piața muncii. 



       3.5 Pași către viitor - elevii au  participat la excursii 

tematice, cu scopul de a cunoaște oferta educațională a unor 

instituții de învățământ ( Școala Postliceala Sanitară ”Carol 

Davila” București, etc.), la agenți economici (CTP Park), pentru 

cunoașterea condițiilor reale de muncă, a progresului tehnologic 

și a profesiilor solicitate pe piața muncii. 

        3.6 „ Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor” – s-

a desfasurat activitatea extracurriculara in care 41 de  elevi din 

grupul tinta au participat la  vizita de documentare pentru 

înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul identităţii ca 

bază a respectului şi a atitudinii deschise faţă de diversitatea 

exprimării culturale ( Targoviste- Curtea Domneasca, 

Manastirea Dealu si Castelul Peles –Sinaia).  

 

         Au fost realizate dotari pentru o sala special amenajata 
pentru desfășurarea activităților proiectului  

( 20 banci, 20 scaune, 2 dulapuri, imprimantă color, 

multifuncțională de mare viteză, 11 laptop-uri). 



 



In cadrul TÂRGULUI  FIRMELOR DE EXERCIŢIU„Tânăr 

antreprenor în spațiul virtual” EDIŢIA a-IV-a Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale18-19 Aprilie 2019, 

Giurgiu,elevii care au participat la activitatea antreprenoriatul-

punte catre o cariera de succes au obtinut 2 mentiuni in cadrul 

sectiunii ‘’de la Idee la Business’’(elevele Spinu Eva 

Alessandra,Maruntu Mari Gabriela,Zaharia Denisa Elena) 





 

Impresii din calatorie ……...proiectului ROSE 

‘’Proiectul ROSE a fost o oportunitate pentru mine 

cat si pentru toti elevii din liceul nostru. Nota mea la 

matematica a urcat cu 4 puncte fata de nota de la 

simulare’’  

Badea Sebastian, XII F (2017-2018);  

 

‘’Am inteles foarte multe lucruri datorita activitatilor 

la matematica, nu as fi reusit sa promovez bac-ul fara 

acest proiect.’’  

Moraru Vlad, XII E (2017-2018);  

‘’Proiectul Rose mi-a creat oportunitatea de a ma 

dezvolta ca personalitate si a descoperi lucruri noi.   

Am reusit sa ma autodescoper, sa imi imbunatatesc  

abilitatile sociale si situatia mea la invatatura este net 

superioara.  Am primit sprijin si indrumare de la pro-

fesorii coordonatori. Acest proiect m-a facut sa ma 

simt mandra ca sunt parte din acest liceu, mi-a oferit 

sanse deosebite, iar prin intermediul acestuia aflu lu-

cruri noi in continuare’   

Spinu Eva Alessandra (2018-2019).  

Prin proiectul ROSE am avut posibilitatea sa invata 

lucruri noi si utile pe care  le pot folosi in viitor, pro-

gramul m-a ajuta sa descopar tainele antreprenoriatu-

lui si sa imi doresc sa particip la activitatile unei 

firme de exercitiu, neavand aceasta posibilitate la 

profilul la care studiez.(Filologie).   

Moraru Marius (2018-2019)  

 



 

… CALATORIA NOASTRA  

CONTINUA... 


