Proiectul privind Învățământul Secundar (Romanian Secondary Education
Project), ROSE, schema de granturi pentru licee (SGL), se desfășoară în mai multe runde,
pe baza Acordului de împrumut, semnat în anul 2015, la Washington, între Guvernul
României și Banca Mondială. Proiectul va fi implementat pe perioada a 7 ani (2015- 2022), de
către M.E.N., prin U.M.P.F.E. (Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă)
și are o valoare totală de 200 milioane de euro.
Proiectul ROSE face parte din Programul național al M.E.N. ”Sprijin la bacalaureat,
acces la facultate” și contribuie la reducerea părăsirii timpurii a școlii, la învățarea pe tot
parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților de acces în învățământul terțiar, de către
elevii români, în primul rând a celor proveniți din medii dezavantajate.
Proiectul ROSE elaborat în cadrul școlii noastre, avizat de I.Ș.J. Hunedoara la data
de 18.07.2017, care poartă numele ”Mereu mai buni” (ceea ce reprezintă și misiunea școlii
noastre) a fost selectat pentru obținerea unui grant mediu, în valoare de 100.000 de euro.
Acest grant se acordă pe o perioadă de 4 ani, timp în care unitatea noastră școlară trebuie să
implementeze activitățile propuse în cadrul proiectului.
Obiectivul general pe care ni-l propunem este ”Îmbunătățirea calității serviciilor
educaționale și de sprijin furnizate de Colegiul Național ”Decebal” Deva, prin mai buna
adaptare la nevoile specifice ale liceenilor și implicit, creșterea ratei de tranziție a
absolvenților noștri, către învățământul terțiar”.
Activitățile principale din cadrul proiectului nostru, sunt:
I.Activități pedagogice și de sprijin, în care am inclus activități pedagogice remediale, ce se
vor desfășura la 10 discipline, care reprezintă probe de bacalaureat și la care vor participa în
primul rând elevi din clasele a XI-a și a XII-a, dar și cei din clasele a IX-a și a X-a. De
asemenea, pe parcursul celor 4 ani de implementare a proiectului se vor desfășura, sub forma
unor workshopuri , activități pedagogice de sprijin, respectiv pentru dezvoltarea competenței
de învățare, dar și a abilităților socio- emoționale ale elevilor. Suma estimativă ce va fi
investită în acest tip de activități pe parcursul celor 4 ani, reprezintă 61,59% din valoarea
directă a grantului.
II.Activitățile extracurriculare includ anual, participarea unor elevi la o tabără de dezvoltare
personală și învățare prin experiență, dar și la vizite de documentare la diferite universități din
țară ( la Timișoara, Arad, Alba- Iulia, Sibiu, Cluj- Napoca). Aceste activități vor reprezenta
18,41% din valoarea directă a grantului.
Participarea elevilor la activitățile menționate mai sus (I și II), va avea loc în urma
unei selecții riguroase, pe baza unor criterii clar formulate într-o grilă de selecție și a unui
chestionar, ținându-se cont de obiectivele proiectului și analiza de nevoi a elevilor școlii.
III.Activitățile de dotare, prin care ne-am propus achiziționarea unui ecran interactiv și a 27
de calculatoare, reprezintă 20% din valoarea directă a grantului și vor contribui în mod
nemijlocit la atingerea obiectivelor propuse și la sustenabilitatea proiectului.
La momentul actual, proiectul elaborat de unitatea noastră școlară a fost aprobat și au
început etapele de implementare ale acestuia. Urmează să revenim și cu alte detalii.
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