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ANEXA 8 – Anunț pentru înscrierea cadrelor didactice/consilierilor în echipa de
implementare a subproiectului ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)”,din cadrul proiectului ROSE.
ANUNȚ
În atenția cadrelor didactice/consilierilor care doresc să facă parte din Echipa de implementare a subproiectului

ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)”,din cadrul
proiectului ROSE.
Vă aducem la cunostința că Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad, va desfășura următoarele activități:
I.

Activitățile remediale și de pregătire suplimentară – la care vor participa : 5 profesori de limba si
literatura română, 5 profesori de matematică, 1 profesor de biologie, 1 profesor de istorie, 1 profesor de
geografie, 1 profesor de științe –sociale;

Clasele IX-XI
Activitatea 1- Program remedial – Reușim împreună! Programul remedial se va derula în afara orelor de curs, astfel: la limba și literatura română,
clasele IX-XI, câte 2 ore pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, timp de 8 luni/an; la matematică,
clasele IX-XI, câte 2 ore pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, timp de 8 luni/an.
Activitatea 2- Program de pregătire suplimentară cu elevii de clasa a XII-a - Bacalaureat de succes!
 Elevii de clasa a XII-a din grupul țintă vor participa la pregătire suplimentară: câte 2 ore pe
săptămână la limba și literatura română și matematică, timp de 7 luni/an, câte 2 ore pe săptămână,
timp de 5 luni/an, la istorie, geografie, biologie, discipline socio-umane.
Activitatea 3 – Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală
 Toţi elevii din grupul ţintă, estimativ 200 de elevi în primii doi ani şi estimativ 150 de elevi în
ultimii doi ani de proiect, împărţiţi în 10 grupe în primii doi ani și 7 grupe în ultimii doi ani,
grupa având aproximativ 20-22 elevi, desfășoară consiliere de grup cu consilierul psihopedagog,
o ședință pe trimestru (2 ore/ședință), deci 4 ședințe pe an de proiect;
Activitatea 4 – Decide informat!
 În fiecare an de proiect, estimativ 100 elevi din grupul țintă din clasele XI–XII vor participa la ore
de consiliere privind îndrumarea şi orientarea în carieră. Ei vor fi împărţiţi în 5 grupe, fiecare
grupă va face 3 ore în fiecare trimestru, asta înseamnă un total de 12 ore pe an de proiect pentru
fiecare grupă;
1

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”,
STR. “MIHAI EMINESCU”, NR. 1, BÂRLAD
CUI: 4446562
e-mail: liceminescubarlad@yahoo.com

UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR
CU FINANŢARE EXTERNĂ
Tel/Fax : 0235 413004 (secr) şi (dir),
0235 413003 (contabilitate)
www.liceuleminescubarlad.ro

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) - Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Bârlad
Titlul subproiectului: ”ORIZONT”(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare-Necesitate-Tintă)
Acord de grant nr. 540 / SGL/ RII / 01.10.2018
II. Activități extracurriculare- la care vor participa 15 profesori, de diverse discipline de studiu, în
funcție de aria de competență necesară activităților programate ;
Activitatea 1 - Cerc de lectură „ Poesis”- 1 profesor coordinator;
 grupă de 20 elevi din grupul țintă va desfășura, în 8 întâlniri pe an de proiect, a câte 4 ore/ședință
(din care 2 ore educaționale și 2 ore de pregătire a întâlnirii), activități de lectură și interpretare a
unei serii de opere literare, atât din lectura obligatorie de bacalaureat, cât și din cea extinsă a
autorilor studiați;
Activitatea 2 - ”Viitorul e în fața mea” - Vizită de studiu/documentare - 4 profesori coordonatori;
 Aproximativ 40 elevi pe an, în total 160 de elevi, selectați conform unei proceduri specific, vor
efectua o vizita de 4 -3 zile, în destinațiile prestabilite;
Activitatea 3 - Educația pentru o viață sănătoasă-4 profesori coordonatori;
 Se vor desfășura 4 ateliere pe an de proiect (în total, 16 ateliere), fiecare atelier cu durata de 8
ore, din care 4 ore educaționale și 4 ore de pregătire a atelierului. În fiecare an de proiect vor fi
urmărite 4 tematici distincte, care să intereseze în egală măsură elevii, părinții, profesorii:
Alimentează-te cu sănătate!, Alegeri sănătoase, Stop bullying!, Școala familiei;
Activitatea 4 - Clubul elevilor EMART- 4 profesori coordonatori;


În cadrul acestui club, activităţile se vor derula pe două componente: cercul de teatru şi cercul de
jurnalism şi fotografie. Astfel, trupa de teatru va fi formată din 15 elevi din grupul țintă, se va
întâlni în 20 săptămâni a câte 4 ore/săptămână (din care 2 ore educaţionale şi 2 ore de
documentare şi pregătire), pe parcursul fiecărui an de proiect și va fi condusă de doi profesori
instructori. Se va pregăti o piesă de teatru, reprezentaţia va avea loc într-un cadru oficial la finele
fiecărui an școlar.

Criterii de eligibilitate:
 Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;
 Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;
 Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din cadrul
subproiectului ORIZONT (ROSE)

 Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din
norma de bază
 Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost
selectat/selectată.
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Pierderea calitații de membru al echipei de implementare:
o Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ORIZONT (ROSE) se
poate pierde in următoarele situații:
 La solicitarea cadrului didactic;
 Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei anuale a
activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate.
La Secretariatul unității de învățământ se va depunde
Dosarul de candidatură ce conține:
 cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție;
 copie xerox după cartea de identitate;
 scrisoarea de intenție;
 CV în format European, datat și semnat de către candidat;
 copie după documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau master);
 fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare;

 Perioada de înscriere 07.11.2018 – 09.11.2018 între orele 08.00-15.00;
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