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
unei finanțări 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 si medierea succesului.
În cadrul acestui subproiect, ce se va derula pe parcursul a 4 ani, se vor desfășura următoarele tipuri de
activități:
1. Activitate remedială desfășurata la materiile la care elevii vor susține examen de bacalaureat
2. Informare si consiliere privind cariera
Ne vom focaliza asupra următoarelor categorii de activități :
• autocunoaștere si dezvoltare personala,
• cunoașterea lumii profesiilor,
• explorarea traseelor educaționale si profesionale.
3. Activitati extracurriculare
3.1 Clubul artelor- se urmărește identificarea elevilor talentați in domeniul artelor, promovarea
acestora in mediul școlar si in comunitate;
3.2 Clubul Bookland - se urmărește creșterea interesului pentru lectura, dezvoltarea
competentelor de informare si documentare.
3.3 Ziua Carierei - elevii vor avea posibilitatea sa interacționeze cu foști absolvenți si părinți
specializați in diverse domenii de activitate, intr-un dialog direct si deschis; vor avea modele de parcursuri
școlare si profesionale specifice unei piețe a muncii intr-o continua evoluție.
3.4 Seminar si Concurs „Antreprenorialul-punte către o cariera de succes”- elevii vor
participa la un seminar si concurs care își propune sa dezvolte competentele antreprenoriale, prin formularea si
susținerea unei”idei de afacere”
3.5 Pași către Viitor - elevii vor participa la excursii tematice, cu scopul de a cunoaște oferta
educaționala a unor instituții de învățământ (Universitatea Politehnica București, Universitatea de Construcții
București, Școala Postliceala Sanitara ”Carol Davila” București, etc.) si la agenți economici ,pentru cunoașterea
condițiilor reale de munca ,a progresului tehnologic si a profesiilor solicitate pe piața muncii.
3.6 „Românie,țara mea de glorii, țara mea de dor” - elevii vor participa la vizite de
documentare pentru înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul identităţii ca bază a respectului şi a
atitudinii deschise faţă de diversitatea exprimării culturale.
-

Dotări pentru o sală specială amenajată pentru desfășurarea activităților proiectului.
Beneficiarii proiectului vor fi 200 elevi pentru fiecare an de proiect.

