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ANUNŢ
În atenția elevilor de la Colegiul Tehnic Energetic Constanța, clasele IX-XII, care
doresc să facă parte din grupul ţintă al proiectului ROSE, “Învăț pentru mine,
învăț pentru viitorul meu!”.
Obiectivele proiectului sunt:
O1. Creșterea ratei de absolvire a elevilor participanți în proiect cu 1,5% în
fiecare an de implementare a proiectului
O2. Creșterea procentului de promovare la examenul de bacalaureat cu cel puțin
12% (în medie cu 3% pe an de proiect)
O3. Reducerea fenomenului de absenteism 2% pe an de proiect a elevilor
participanți în proiect.
O4. Sprijinirea tuturor elevilor cuprinși în proiect în alegerea traseului de formare
şi integrare profesională și/sau academică
Pentru anul şcolar 2018-2019 (anul 1 al proiectului) sunt disponibile
următoarele locuri:
Din care

Total dezavantajați
Clasa a
IX-a
Clasa a
X-a

15

8

15

8

Clasa a
XI-a

15

8

Clasa a
XII-a

45

24

90

48

Total
număr
elevi/an

Se vor desfăşura următoarele activităţi:
1. Activităţi remediale - pentru fiecare grup de 15 elevi de cls a XII-a
 matematică 2ore/săpt X 30 săpt /an
 limba și literatura română 2ore/ săpt X 30 săpt /an
 fizică/chimie câte 2 oră/săpt X 30 săpt /an
 limba engleză/franceză câte 1 oră/săpt x 30 săpt/an
 TIC câte 1 oră/săpt x 30 săpt/an

2. Activităţi de consiliere individuală şi de grup
Pentru fiecare grup de 15 elevi
 cls a XII-a: 3 grupe, 2 ore x 10 activități/an
 cls a XI-a: 2 ore x 10 activități/an
 cls a X-a: 2 ore x 10 activități/an
 cls a IX-a: 2 ore x 10 activități/an
3. Activități extrașcolare
3.1. Vizite de studiu
 Pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a
La universități de profil din domeniul
automatizări, în vederea alegerii traseului
academică optim
 Pentru elevii claselor a IX-a și a X-a
La agenți economici de profil din domeniul
automatizări, în vederea alegerii traseului
academică optim

electric/energetic/electronicăde formare profesională sau

electric/energetic/electronicăde formare profesională sau

3.2. Concursuri școlare, tematice sau de specialitate, cu premii pentru
elevii și profesorii școlii, cu sprijinul agenților economici parteneri și/sau a
universităților locale/regionale.
Selecția elevilor se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie,
sex, religie, disabilități, categorie socială).
Criterii de eligibilitate
1. Elevul este înscris la una din clasele Colegiului Tehnic Energetic.
2. Documente care atestă apartenența la mediul socio-economic dezavantajat:
mediul rural /venituri familiale modeste sau precare/familii monoparentale/
părinți plecați în străinătate/ elev cu probleme de inserție în grup etc.
3. Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităţilor din
cadrul proiectului ”Învăț pentru mine, învăț pentru viitorul meu!”.
4. Va avea disponibilitate de a participa la toate activităţile din proiect pentru
care a fost selectat/selectată.
Calitatea de elev
următoarele situații:

al grupului țintă

a proiectului

se poate pierde în

1) La solicitarea elevului sau părintelui acestuia;
2) Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma
analizei anuale a activității, dacă se constată că elevul nu și-a îndeplinit
obligațiile asumate.

Dosarul de candidatură conţine:
1. Cerere de înscriere în grupul țintă, incluzând datele personale și numărul de
telefon (Anexa 1).
2. Recomandare-tip completată și semnată de dirigintele clasei privind nevoia de
activități consiliere și orientare în carieră/dezvoltare personală și socioemoțională a elevului (Anexa 2, Anexa 3). Recomandarea-tip privind nevoia de
activități remediale va fi completată și semnată de profesorul de la disciplina
pentru care se solicită activitate remedială privind nevoia de sprijin a elevului.
3. Declarație că este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul
activităţilor din cadrul subproiectului ”Învăț pentru mine, învăț pentru
viitorul meu!”. (Anexa 4)
Dosarele se depun la Secretariat, în perioada 10-14 decembrie 2018, interval
orar: 9-15, de către diriginții claselor.

Calendarul selecţiei elevilor
1. Depunerea dosarului – 10-12 decembrie 2018 (orele 9:00 - 15:00)
2. Evaluarea dosarelor – 13.12.2018
3. Afișarea elevilor selectați – 14.12.2018 (ora12:00)
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