COLEGIUL TEHNIC MEDIA

Colegiul Tehnic ”Media” a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee
derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE
Acord de grant nr. SGL/RI/37/27.06.2017
Titlul subproiectului - Motivare și eficiență didactică prin intervenție aplicată (MEDIA)
Obiectivul general al proiectului vizează formarea sistematică a competențelor cheie la
elevii claselor IX - XII , înscriși în Colegiul Tehnic Media, în vederea creșterii performanțelor
școlare, reducerii absenteismului, formării unor atitudini competitive și abilități de viață la
viitorii absolvenți de liceu, cu impact asupra promovării examenului de bacalaureat și inserției
lor ulterioare în învățământul terțiar.
In vederea atingerii obiectivului general al proiectului am formulat urmatoarele obictive
specifice pentru acest proiect:


OS1:Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureata absolvenților
Colegiului Tehnic Media cu accent pe elevii afați în situație de risc sau aparținând
grupurilor vulnerabile , de la valoarea de referință de 35,9% la 60% într-o perioadă de
4 ani;



OS2: Creșterea promovabilității și ratei de absolvirea elevii din Colegiul Tehnic Media
cu accent pe elevii afați în situație de risc sau aparținând grupurilor vulnerabile, de la
valoarea de referință de 87,8% la 95% într-o perioadă de 4 ani;



OS3:Reducerea absenteismului și creșterea participării la educație a elevilor școlarizați
în Colegiul Tehnic Media, cu accent pe elevii afați în situație de risc sau aparținând
grupurilor vulnerabile, de la valoarea de referință 6,3% la 3,3% într-o perioadă de 4
ani.

În cadrul proiectului ne propunem să desfășurăm o serie de activități:
I.
Activități pedagogice și de sprijin
I.1. Pregătire suplimentară și educație remedială
Această activitate îşi propune să realizeze ore de pregătire suplimentară şi educaţie remedială
pentru cei 180 de beneficiarii direcţi ai proiectului.
I.2. Orientare în carieră - destinație spre succes
În cadrul acestei activităţi 30 de elevii/an vor beneficia de sesiuni individuale şi de grupîn
domeniul consilierii profesionale şi orientării în carieră. Activitatea va fi susţinută de către
consilierulșcolar al colegiului. Vor fi furnizate 72 ore de consiliere în fiecare an şi 288 ore în
patru ani.
I.3. Antrenați pentru reușită
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Această activitate constă în sesiuni de îndrumare/coaching în vederea dezvoltării de abilități
reflectate în creșterea performanței școlare, creșterea gradului de motivare și implicare,
formarea unei atitudini responsabile și proactive orientate către autodezvoltare și progres.
La activitate vor participa 90 elevi din clasele XI-XII, care vor afla mai multe informaţii
despre coaching şi despre cum îi poate ajuta coaching-ul să se pregătească mai bine pentru
examenul de bacalaureat.
II. Activitati extracurriculare si de informare
II.1
Excursii de documentare și explorare
Această activitate are în vedere pregătirea elevilor pentru a-și alege viitoarea carieră, ei
culeg informații despre oportunitățile profesionale și au șansa să dobândească abilități de
viață folositoare în orice carieră.
II.2. Educație prin cultură
Un număr de 180 de elevi/an vor participa la spectacole de teatru, film, operă, operetă,
concerte cu artişti consacraţi.
Un număr de 180 de elevi/an vor vizita muzee.
III. Activități de renovare și dotare
III.1. Asigurare de resurse educaționale suport
Această activitate presupune achiziționarea de: Monitor TV pentru dotarea claselo necesare
activităților pedagogice și de sprijin.
III.2. Dotarea cu mijloace moderne de învățare
Această activitate presupune achiziționarea de echipamente și software (15 laptopuri, un
multifuncționalși 15 videoproiectoare) în vederea dotării sălilor de clasă necesare realizării
activităților proiectului.


In urma realizarii activitatilor propuse, proiectul va contribui la:

Creșterea performanțelor școlare ale elevilor

Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenul de bacalaureat, concursuri și olimpiade
școlare
 Reducerea semnificativă a absenteismului și abandonului școlar

