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Obiectivul general al proiectului:Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenirea și 

combaterea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare prin măsuri sustenabile de 

remediere, consiliere, dezvoltare personală în vederea inserției socio-profesionale a tinerilor 

liceeni cu dificultăți de învățare într-un spațiu de lucru modern. 

Proiectul se corelează cu Planul de Acțiune al Școlii pentru perioada 2015 – 2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
Obiectiv specific 1: Derularea a 56 activități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor de viață 

sănătoasă, civice și sociale și a competențelor antreprenoriale, în vederea reducerii abandonului școlar 

cu 4 %. 

Obiectiv specific 2: Realizarea a 5 tipuri de activități pedagogice de sprijin pentru îmbunătățirea 

rezultatelor la disciplinele limba și literatura română, matematică și biologie în vederea creșterii ratei de 

promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 18 %. 

Obiectiv specific 3: Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională  pentru 200 de elevi pe 

perioada a 48 de luni. 

Obiectiv specific 4: Renovarea și dotarea unui spațiu de lucru pentru derularea orelor de pregătire 

remedială pentru 200 de elevi. 
 

Beneficiarii direcți ai  proiectului sunt  200 de elevi dintre care: 60 elevi în anul  I din care 5 elevi din 

familii cu venituri mici, 5 elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, un elev cu CES 

și 30 elevi care trăiesc în zone rurale sau în alte zone în care nu exista școli în proximitate, 60 elevi în 

anul II  din care 5 elevi din familii cu venituri mici, 5 elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate un elev cu CES și 30 elevi care trăiesc în zone rurale sau în alte zone în care nu exista școli 

în proximitate , 40 elevi în anul III  din care 3 elevi din familii cu venituri mici, 2 elevi având unul sau 

ambii părinți care lucrează în străinătate, un elev cu CES și 25 elevi care trăiesc în zone rurale sau în 

alte zone în care nu exista școli în proximitate, 40 elevi în anul IV I din care 3 elevi din familii cu 

venituri mici, 2 elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, un elev cu CES și 25 

elevi care trăiesc în zone rurale sau în alte zone în care nu exista școli în proximitate. 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului vor înregistra rezultate mai bune la învățătură, vor înregistra mai 

puține absențe și vor finaliza cu succes învățământul liceal, ca urmare a activităților remediale și a 

celor extracurriculare la care participă pe parcursul derulării proiectului 

Selecția beneficiarilor direcți se va face în baza unei proceduri de identificare și selecție a 

grupului țintă realizată de către echipa de management a proiectului. 

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

Comunitatea, care prin reducerea abandonului școlar va avea mai mulți absolvenți calificați și pregătiți 

în vederea integrării pe piața muncii iar prin rezultatele obținute de elevi  va avea de o unitate de 

învățământ bine poziționată în ierarhia județeană a liceelor, cu care să se mândrească; 

Personalul didactic din unitatea de învățământ, care, prin creșterea performanțelor școlare ale elevilor, 



este motivat să îmbunătățească rezultatele elevilor și să diversifice strategiile didactice pentru a crește 

șansele de reușită la examenul de bacalaureat și să pregătească elevi pentua performanță ; 

Familiile beneficiarilor din grupul țintă care, motivați de rezultatele obținute de copiii lor, devin 

interesate și depun eforturi pentru susținerea lor în vederea continuării studiilor în învățământul terțiar 

 

Activităţile principale propuse în proiect, sunt: 

Activitatea I: Activități pedagogice și de sprijin 

I.1. Furnizarea unui serviciu de consultanță pentru grupul țintă al proiectului 

I.2. Derularea a 216 ore de remediere pe  an pentru elevii din grupul țintă 

I.3. Furnizarea competentelor cheie comune mai multor ocupații, sociale și civice pentru elevii 

din grupul țintă 

I.4 Orientarea si consilierea profesională a elevilor beneficiari 

I.5. Derularea a 42 de ateliere de lucru pentru dezvoltarea abilitaților pentru o viață 

independentă 

 

Activitatea II : Activități extracurriculare 

II.1. Instruirea beneficiarilor  în Prevenirea violenței și a consumului de substanțe nocive 

II.2.Organizarea și desfasurarea a 10 excursii, schimburi de experiență pentru grupul țintă 

II.3. Înființarea și dezvoltarea a 4  de Firme de exercițiu 
 

Activitatea III : Renovarea și dotarea unui Cabinet de pregătire școlară 

 

Activitatea IV.2: Informarea si promovarea proiectului 

Activitatea IV.3: Selecția grupului țintă 

 
 


