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» Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania 
Secondary Education Project – ROSE), în valoare 

totală de 200 de milioane de euro, este finanțat 
integral de Banca Internațională de Reconstrucție 

și Dezvoltare (BIRD – Banca Mondială). 
 

» Se derulează pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 
2015 – 2022. 

 
» Proiectul este implementat de către Ministerul 
Educației Naționale, prin Unitatea de Management 

al Proiectelor cu Finanțare Externă. 

 
 



În baza Acordului de Grant 

nr. 295/SGL/01.10.2018, 

semnat cu MEN-UMPFE, 

COLEGIUL CSIKY GERGELY a accesat în cadrul 
Schemei de granturi pentru licee (SGL) finanțate 

din proiectul ROSE un grant în valoare de  

314.400 Lei 

pentru implementarea subproiectului: 

 „Fii BAC: Bun, Ambițios, Competent!” 

Perioada de implementare: 2018-2022, 4 ani 



Obiectivul general al proiectului: 

» dezvoltarea unui cadru educaţional de sprijin în scopul creşterii ratei de 
promovare a elevilor în cadrul examenului de bacalaureat. 

 
Obiectivele specifice: 
OS1: Creşterea  ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 1% 
anual, respectiv cu 4% la finalul proiectului; 
OS2: Sprijinirea tuturor elevilor din grupul ţintă în decursul celor 4 ani 
prin activităţi pedagogice şi de sprijin în vederea optimizării rezultatelor 
la examenul de bacalaureat; 
OS3: Creşterea motivaţiei unui număr de 60  elevi, din grupul ţintă, 
aparținând claselor a XI-a și a XII-a pe parcusul fiecărui an, respectiv al 
unui număr de 240 elevi la finalul proiectului, în vederea finalizării 
studiilor prin activităţi de dezvoltare personală şi extracurriculară; 
OS4: Îmbunătăţirea abilităţilor practice şi cunoştinţelor teoretice al unui 
număr de min. 50 elevi/an, total 200 din grupul ţintă prin utilizarea 
echipamentelor IT achiziţionate în cadrul proiectului pe parcursul celor 4 
ani. 



I. Activităţi pedagogice şi de sprijin: 
» I. 1.  Cursuri de remediere pentru recuperarea 

lacunelor / pregătire  pentru examenul de 
bacalaureat 

» Matematică: 
clasa a IX-a 30 ședințe 2 grupuri de 10 elevi 
clasa a X-a 30 ședințe 2 grupuri de 10 elevi 
clasa a XI-a 30 ședințe 1 grup de 10 elevi 
clasa a XII-a 30 ședințe 1 grup de 10 elevi 
»  Limba română: 
clasa a XI-a  30 ședințe 2 grupuri de 10 elevi 
clasa a XIIa  30 ședințe 2 grupuri de 10 elevi 
» Limba maghiară: 
clasa a XIIa  30 ședințe 2 grupuri de 10 elevi 
» Geografie: 
clasa a XIIa  30 ședințe 1 grup de 10 elevi 

 
 
 



» I.2. Trainiguri de dezvoltare personală, socio-emoţională 
şi consiliere în carierăelevii din clasa a XI-a 

40 elevi/două ori pe an în anul I şi II 

45 de elevi o dată pe an în anul III şi IV 

 

»  I. 3. Life Coaching. Comunicare şi creativitate 

1 ședințe pe an, 3 ore/ședință pentru elevii din clasa a XII-a, 
pentru 60 elevi la începutul anului, în fiecare an de proiect. 

 

» II. Activităţi extracurriculare: 
» II.1 Vizite de studiu 

 

» recompensarea elevilor care au reușit să-si mărească notele 
la obiectele de studiu de bacalaureat în urma implicării active 
în activitățile prezentului proiect 

» 30 elevi din clasele a IX-XII-a și 3 profesori însoţitori. 



» III. Activităţi de renovare şi dotare: 
 
» Anul I: copiator performant 

 1 buc. laptop 

 softuri specifice IT 

» Anul II: 1 tablă interactivă 

 1 buc videoproiector 

 2 buc ecran multifunctional 

 1 buc laptop 

 softuri specifice IT 

» Anul III: 2 buc videoproiector 

 1 buc laptop 

 1 imprimantă 

» Anul IV: 1 buc videoproiector 

 2 buc laptop 

 softuri specifice IT 

 



Mulțumesc pentru atenție! 


