
Proiect ROSE - CARTA 
„Competențe și Abilități pentru Reușita Tinerilor Artiști” 

2020-2023 
 

Liceul de Arte „Victor Brauner” implementează un proiect finanțat de MEC- UMPFE începând cu 
octombrie 2020. 
 
Obiectiv general: Sprijinirea dezvoltării procesului de formare a competenţelor cheie pentru 
creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în rândul elevilor din 
ciclul liceal ai Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț și dezvoltarea abilităților necesare 
unui acces ridicat la nivelurile de învățământ terțiar pentru o mai bună adaptabilitate la 
cerinţele unei pieţe a muncii flexibile şi incluzive. 
Solutii propuse: 

 Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat prin activitățile remediale și de  

 sprijin;  

 Stimularea motivației pentru învățare prin participarea la activități extracurriculare și 
recreative cât mai interesante;  

 Încurajarea accederii spre învățământul superior prin consiliere de specialitate și 
oferirea de exemple demne de urmat în persoana foștilor absolvenți;  

 Dotări (5 videoproiectoare și 5 laptopuri, sistem audio, microfoane, mixer, consolă)  

 Dezvoltarea personală şi socială a elevilor prin activităţi de tutorat, pentru asigurarea 
accesului egal la educaţie; 

 Asigurarea costurilor de transport şi masă pentru excursii / vizite la universităţi, instituții 
culturale, târguri de universităţi, conferinţe, simpozioane şi festivaluri pentru cadre 
didactice şi elevi; 

 Sprijinirea elevilor cu CES prin activităţi remediale și prin activități extracurriculare la 
care vor participa și 5 elevi capabili de performanță anual. 

Proiectul „CARTA Competențe și Abilități pentru Reușita Tinerilor Artiști” va avea ca beneficiari: 
Direcţi: cel puțin 155 elevi implicați în activități remediale și de consiliere din clasele a X-a, a XI-
a și a XII-a, de la muzică, respectiv arte vizuale - total 150 - și câte 5 elevi capabili de 
performanță. 

Activitatea nr. I.1  
Titlul activităţii: „VREAU ȘI POT!” Tipul activităţii - Activitate pedagogică şi de sprijin   
Organizarea şi derularea unui program de consultaţii şi pregătire suplimentară la disciplinele de 
bacalaureat, în funcţie de profil.  

- clasele a XII-a M și AP care vor participa, timp de 20  săptămâni, la câte 3 ore de pregătire pe 
săptămână (1 oră - limba română, 1 oră - istorie, 1 oră geografie sau logică/filosofie - la 
alegere).  
- clasele a XI-a M și AP care vor participa, timp de 20 săptămâni, la câte 3 ore de pregătire pe 
săptămână (1 oră - limba română, 1 oră - istorie, 1 oră geografie sau logică/filosofie - la 
alegere).  



- clasele a X-a M și AP care vor participa, timp de 20 săptămâni, la câte 2 ore de pregătire pe 
săptămână - limba română.  
Activitatea nr. I.2 Titlul activităţii: „VIITORUL MEU - CONSTRUCŢIA MEA” Tipul activităţii - 
Activitate de consiliere şi coaching 
Activitatea se adresează elevilor de la clasa a XI-a și a XII-a din grupul ţintă care vor participa la 
activităţi de consiliere de grup în cadrul cărora, pe lângă evaluarea aptitudinilor prin teste 
standardizate, vor  explora modalităţi diverse de aplicare a unor proiecte personale, îşi vor 
exprima deschis opiniile şi ideile, vor cunoaşte personalităţi ale comunităţii locale, se vor 
informa cu privire la profesiile existente pe piaţa muncii şi se vor confrunta cu opiniile altor 
colegi. Anual, elevii vor participa la programul de consiliere de grup (fiecare grupă 5 şedinţe a 
câte 2 ore) ce cuprinde  teme distincte cu privire la construirea unui traseu şcolar şi profesional 
valid: identificarea obiectivelor personale, corelarea potenţialului personal cu cerinţele pieţei 
muncii, dezvoltarea unor relaţii cheie, definirea misiunii personale. Câte o sedinta de 2 ore/2 
saptamani, respectiv 10 sedințe anual de 2 ore vor fi realizate de un consilier autorizat  care 
oferă servicii de dezvoltare personală, cosiliere motivațională, coaching. 

Activitatea nr. II.1 Titlul activităţii: ”ASTĂZI IMI IMAGINEZ  VIITORUL !” Tipul activităţii - 
Activitate extracurriculară  

3 excursii de vizitare a unor instituţii de învăţământ superior de prestigiu, a unor instituții de 
cultură din Iași și Bacău, participare la un concert la Opera/Filarmonica  din Iași, Ateneul din 
Bacău, vizitarea unei universități, a unui muzeu. Se va avea în vedere un concert/spectacol la 
care să participe cel puțin un fost absolvent al liceului, posibil model de urmat. Se va realiza 
câte o excursie în fiecare an al proiectului, cu participarea a 45 elevi din grupul ţintă. Se va 
asigura, pentru ziua excursiei, un serviciu de catering pentru toţi participanţii.   

Activitatea nr. II.2 Titlul activităţii: ”CREATIV PENTRU  VIITORUL MEU”  

Tipul activităţii - Activitate extracurriculară: coaching elevi cu performanțe artistice, ateliere 
muzicale muzică ușoară, un spectacol musical la finalul proiectului, ateliere pictură murală - 
înfrumusețare sala sport și pereți, realizare decoruri pentru specatcol, realizarea de obiecte 
diverse pentru a decora curtea de la corpul C, un scurt film de prezentare a proiectului.  
Activitatea se adresează, conform intereselor personale, elevilor claselor a X-XII de la muzică și 
arte vizuale - din grupul ţintă. Toți cei 155 elevi vor participa la cel puțin o activitate 
extracurriculară.  Se va constitui o grupă de elevi de la canto și de la muzică instrumentală care 
va participa la atelierul de muzică ușoară una care va participa la atelierul de pictură murală. 

Grupa de la atelierul de muzică ușoară va realiza un spectacol musical : 30 ore anual pentru 
elevii de la canto și 30 ore pentru cei de la muzică instrumentală. În ultimul an al proiectului se 
va realiza un film de prezentare a activităților realizate care va include și spectacolul final.   

La nivelul fiecarei grupe vor fi acordate 3 premii sub formă de tablete elevilor care se vor 
remarca în activitățile proiectului.  


