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Liceul Tehnologic Livada este implicat şi în proiectul european R.O.S.E. 
Scris de Vasile Nechita, 16 noiembrie 2018« Ştirea precedentă | Înapoi la index 

De proiect vor beneficia o sută de elevi de 

liceu 

Liceul Tehnologic George Bariţiu Livada este implicat şi în proiectul european R.O.S.E. ca urmare a 

rezultatelor evaluării propunerilor de proiecte desfăşurate potrivit prevederilor din Manualul de granturi 

pentru licee. 

În baza Acordului de Grant semnat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Liceul Tehnologic George Bariţiu Livada a accesat un 

grant în valoare de 451.290 de lei pentru implementarea subproiectului ŞCOALA LIVE – Livada, Ingeniozitate, Viitor, Eficienţă. 

Beneficiari: o sută de elevi de liceu 

Potrivit directoarei Monica Popescu, ese vorba ”un proiect în care 100 de elevi (majoritatea din Livada) vor fi antrenaţi în 

activităţi care să asigure în final o creştere a procentului de reuşită la examenele naţionale. Proiectul se va derula pe o perioada 

de 4 ani – octombrie 2018-octombrie 2022”. 

Activităţi care urmează a fi realizate 

În proiect sunt enumerate activităţile care urmează a fi realizate pe parcursul celor 4 ani deaplicare. Le enumerăm în cale ce 

urmează. 

Proiectul prevede activităţi remediale (consulotaţii) care îşi propun: să corecteze întârzierile în asimilarea informaţiilor necesare 

obţinerii succesului şcolar, să optimizeze performanţele şcolare şi să crească procentul de participare şi promovare a examenului 

de bacalaureat. 

O altă categorie sunt activităţile de consiliere, îndrumare, dezvoltare personală, orientare în carieră care urmăresc evaluarea 

nivelului de dezvoltare neuropsihologică, aptitudinile cognitive, personalitatea, interesele şi valorile, strategiile de învăţare, 

creşterea motivaţiei, facilitarea integrării în grup prin activităţi de dezvoltare personală. 

Activităţile remediale prevăd Şcoala de vară – LIVE (tabără de 3 zile) în Săcuieu – Valea Drăganului sau Sângeorz Băi – Bistriţa 

Năsăud în alternanţa cu activităţi extracurriculare de tipul excursiilor şi a vizitelor de documentare. 

Vor mai avea loc şi activităţi de marketing personal şi ateliere de creaţie, prin care elevii să îşi identifice abilităţile native, vocaţia, 

să îşi rezume calităţile pentru a reuşi în viaţă profesional şi personal. 

În fine, vor avea loc şi activităţi de renovare şi dotare, urmărindu-se creşterea calităţii actului educaţional prin: asigurarea unor 

mijloace tehnice moderne care să îmbunătăţească calitatea actului de predare/învăţare; asigurarea unui spaţiu optim de 

desfăşurare a activităţilor; valorificarea potenţialului fiecărui elev, a stilului de învăţare specific prin folosirea mijloacelor 

multimedia. 

Ce înseamnă proiectul ROSE? 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane 

de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială), în baza Legii 

nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut no. 8481 – RO (Proiectul privind învăţământul secundar) între România 

şi BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, şi se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este 

implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. 

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar şi creşterea 

gradului de retenţie în primul an de învăţământ universitar în instituţiile finanţate în cadrul proiectului. 
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