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Titlul Proiectului- ALEGE ECONOMIC!
Proiectul face parte din Schema de Granturi pentru Licee, finanțată de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE) . Acordul de Grant nrSGL/RI/90 din data de 27.06.2017 este semnat
între Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
Externă (MEN-UMPFE) și Beneficiarul de grant- Colegiul Economic " Iulian Pop" ClujNapoca
Scopul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor educaționale
furnizate, îmbunătățirea rezultatelor elevilor care susțin examenul de bacalaureat, respectiv
creșterea numărului de elevi care să susțină examenul de certificare a competențelor
profesionale și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar.
Proiectul s-a conturat în urma analizei actualului context socio-economic, în care
numeroase familii, confruntate cu degradarea semnificativă a condiţiilor de viaţă, nu se mai
implică activ şi permanent în educarea copiilor lor, în urmărirea atentă a evoluţiei lor şcolare
și de participare și promovabilitate la examenul de bacalaureat
Obiectivul general constă în creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către
Colegiul Economic Iulian Pop, cu scopul asigurării progresului școlar, a creșterii gradului
de promovabilitate la examenul de bacalaureat, prin sprijinirea în mod real a elevilor
pentru dezvoltarea de competențe cheie pentru un acces ridicat la niveluri superioare
de educație în vederea intregirii pregătirii profesionale
Obiectivele specifice ale proiectului:
I. Obiective legate de activități pedagogice și de sprijin
Os1 Sprijinirea dezvoltării motivației pentru o învățare eficientă a unui număr de 50 de
elevi /an de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a aparținând grupului țintă, prin
participarea la activități pedagogice și de sprijin adecvate formării de competențe cheie
și pentru stimularea progresului școlar și a promovării cu succes a examenului de
bacalaureat, pe parcursul fiecărui an de implementare a proiectului.
Os2. Dezvoltarea de abilități și competențe profesionale pentru minim 50 de elevi/an de
implementare a proiectului, prin activități de îndrumare și consiliere în vederea pregătirii
pentru susținerea examenului de certificare nivel 4, a cărui promovare dă dreptul de
obţinere a certificatului de competenţe profesionale.
II.
Obiective legate de activitățile extracurriculare
Os3 Integrarea unui număr de 50 de elevi din grupul țintă anual în activități
extracurriculare cu scopul asigurării accesului acestora la o educație de calitate, pe
parcursul implementării proiectului.
Os4 Îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonulu școlar și sprijinirea
creșterii participării la educație și formare profesională prin orientare și consiliere școlară,
pentru 50 de elevi, inclusiv a celor provenind din grupuri dezavantajate (elevi de etnie
rromă, alți elevi cu risc de abandon crescut).
III. Obiective legate de activitățile suport, activități de renovare și dotare
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OS.5. Realizarea 100% a planificării achizițiilor și efectuarea lor privind asigurarea
resurselor necesare implementării activităților proiectului pentru toată durata de
implementare;
GRUPUL ŢINTĂ Informaţii generale
Este alcătuit din 200 de elevi , respectiv 50 de elevi/an , înmatriculați în clasa a IX-a până
la clasa a XII-a, la Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca, în special elevi
aparținând unor grupuri dezavantajate: elevii care provin din familii cu venituri mici,
elevii discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv rromi), cei care trăiesc în zone
rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi având unul sau ambii
părinți care lucrează în străinătate sau elevi care au cerințe educaționale speciale, cu
familii monoparentale, sau chiar fără părinți.
ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE PROPUSE ÎN PROIECT SUNT:
1.ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
1.1.CONSULTAȚII LA DISCIPLINELE DE BACALAUREAT
Consultații la disciplinele de bacalaureat cu elevii claselor a XI-a și a XII-a: limba și
literatura română, matematică, geografie, logică și argumentare, cu scopul creșterii
performanțelor școlare ale elevilor, încurajarea permanentă a progresului școlar, a creșterii
motivației pentru învățare.
1.2. CONSULTAȚII ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTELOR PENTRU SUSȚINEREA
EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL IV
Această activitate își propune sprijinirea elevilor din clasa a XII-a pentru participarea și
susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale nivel IV, elevi care nu au
calculator personal sau conexiune la Internet pentru realizarea proiectelor facilitandu-le
accesul la informații online necesare abordării temelor propuse precum și redactarea
acestora conform cerințelor metodologice în format electronic, beneficiind și de sprijinul
unui profesor coordonator al acestei activități
1.3. CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ
Activitatea de consiliere și orientare profesională presupune furnizarea de informatii legate
de evoluția pieței muncii (despre ocupații, meserii și profesii, condiții legale de încadrare în
muncă, condiții de exercitare, de salarizare și promovare, condiții impuse de angajatori,
dinamica ocupațiilor). Se va oferi sprijin elevilor astfel încât percepția despre sine să fie
bazată pe principiul dezvoltării personale și să presupună încurajarea autonomiei și
creșterea gradului de motivare a persoanei, astfel încât acestea să se implice activ în
rezolvarea problemelor personale, asumându-și responsabilitatea luării unor decizii în plan
profesional.
2.ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
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2.1.CERCURI
În cadrul proiectului se vor realiza 2 cercuri cu elevi din grupul țintă, majoritatea din clasele
IX-X:
1. Cercul de Științe
2. Cercul –„Stil de viață sănătos”
2.2.CLUBURI
Proiectul propune prin profesorii implicați ai instituției noastre, organizarea unor activități de
club, astfel: Clubul de lectură, Clubul de Teatru în limba engleză, Clubul HandeMade,
Clubul de Publing Speaking, Clubul de Grădinărit, etc.
2.3.VIZITE/EXCURSII DE DOCUMENTARE
Se vor vizita agenţi economici şi instituţii de învăţământ superior cu impact asupra
dezvoltării personale şi profesionale a elevilor din grupul ţintă,.
2.4. BLOGUL“ ALEGE ECONOMIC!”
Blogul oferă oportunitatea promovării acestui proiect, precum şi o bună colaborare în
cadrul acestuia a echipelor de profesori şi elevi implicaţi. Cu ajutorul blogului se vor
promova activităţile realizate în cadrul proiectului, se vor încărca programele de
desfăşurare al activităţilor propuse în cadrul proiectului ce vor fi accesibile pentru toţi cei
implicaţi în proiect: elevi, profesori, facilitatori, echipa managerială a proiectului, precum şi
o revistă online cu ISSN cuprinzănd materiale ale elevilor şi profesorilor implicaţi în
activităţile proiectului.
INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Titlul Proiectului
Categorie grant
Valoarea totală a finanțării solicitate (LEI)
Grupul țintă
Numărul estimat al elevilor participanți în proiect,
defalcat pe ani

Numărul estimat al elevilor participanți în proiect,
aparținând grupurilor dezavantajate, defalcat pe ani

ALEGE ECONOMIC!
Mic☒
Mediu☐
315.000
Anul 1:
Anul 2:
Anul 3:
Anul 4:
Anul 1:
Anul 2:
Anul 3:
Anul 4:

50
50
50
50
30
30
30
30

Mare☐

