
 

ROSE 

-este parte a programului național MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” 

 

PASI (Program de Asistență și Sprijin Instructiv) 

-este subproiectul în valoare de 100.000 euro desfășurat în 4 ani (2017- 2021) de Lic. Tehn. 

”Lucian Blaga” Reghin în proiectul național ROSE; 

-are ca obiectiv general eficientizarea procesului instructiv-educativ prin formarea 

competențelor cognitive, sociale, metodice şi individuale necesare reușitei școlare; 

-are ca obiective specifice finale creșterea procentului de absolvire a liceului la 98% și 

creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat la 80%; 

-are 13 activități curriculare, 3 activități extracurriculare, activități de achiziții și management 

al proiectului; 

 

În primul an de PASI din ROSE: 

-au participat la activități 682 elevi (90,06% din elevii grupului țintă), 31 profesori, 62 

voluntari; 

-277 elevii au beneficiat de pregătire suplimentară pentru bacalaureat (I.1), 33 elevi au participat 

la ateliere de comunicare în limba română (I.3), 104 elevi au beneficiat de ”Prietenul la nevoie 

se cunoaște (I.4), 59 elevi au avut sprijin la ciclul inferior al liceului (I.5), 156 elevi au participat 

la o simulare a examenului de bacalaureat (I.6), 455 elevi au beneficiat de consiliere 

profesională/ terțiară (I.7), 100 elevi au participat la program integrat de tip preventiv și 

remedial, 204 elevi au beneficiat de ateliere ”Să învățăm cum să învățăm” (I.9), 501 elevi au 

beneficiat de ateliere de educație nonformală (I.10), 42 elevi au beneficiat de o excursie tematică 

în Sibiu (II.1), 111 elevi au participat la cenaclul de lectură și film ”Seara între prieteni” (II.2), 

254 elevi au concurat la cercul ”Cine știe câștigă” (II.3). 



 

 

I.1- Pregătire suplimentară pentru bacalaureat 

 

I.4 ”Prietenul la nevoie se cunoaște”- Pregătire suplimentară ținută de elevi pentru elevi 

 

I.5 Activități de sprijin la ciclul inferior al liceului la fizică, chimie, matematică și engleză  



 

 

I.6 Organizarea unei simulări suplimentare la 4 materii de baalaureat pentru clasele a XII-a 

 

I.7 Consiliere profesională/ terțiară asigurată de părinți/ foști absolvenți/ reprezentanți ai 

comunității locale sau ai universităților 

 

I.10 Atelier de lucru ”Educație nonformală” 



 

 

II.2 Cenaclul de lectură și film ”Seara între prieteni” 

 

II.3 Cercul ”Cine știe câștigă” 

 

Povestea continuă... 


