Anexa 12 –Raport tehnic de progres
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic Apor Peter
Titlul subproiectului: „Tu contezi !”
Acord de grant nr. 355/SGL/RII din 01.10.2018
Nr. 133/ 02.03.2020

RAPORT TEHNIC DE PROGRES
Perioada de raportare: 01.07.2019 – 29.02.2020
A. DATELE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI
Denumire unitate de învățământ

Liceul Tehnologic Apor Peter

Cod SIRUES

831954

Adresă

Str.Scolii, Nr.11

Localitate

Tg.Secuiesc

Județ

Covasna

Pagină web

www.aporpeter.ro

Persoană de contact

Dezso Vicentiu

Telefon fix/Fax

0267361332

Mobil

0721267341

E-mail

peter.apor@gmail.com

0267361332

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT
Titlul Proiectului (și după caz, acronimul)

„ Tu contezi ! „

Codul proiectului

355/SGL/RII

Categorie grant

Mic ☐

Valoarea grantului (LEI)

688 217- lei

Mediu ☐

Mare ☒

Valoarea cheltuielilor efectuate în perioada
63 489- lei
de raportare (LEI)
Valoarea
cumulativă
a
cheltuielilor
111 538.61- lei
efectuate până la data raportării (LEI)
Grupul țintă

Valoare estimată

Valoare realizată

Anul 1:

80

80

Numărul elevilor participanți în Anul 2:
proiect
Anul 3:

80

-

80

-

Anul 4:

80

-
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Anul 1:

80

65

Numărul elevilor participanți în Anul 2:
proiect, aparținând grupurilor
Anul 3:
dezavantajate
Anul 4:

80

-

80

-

80

-

C. INDICATORI ATINȘI
Valoarea
de
referință

Denumirea indicatorului

Valori propuse

Valori realizate

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4

AN 1

%
Indicatori de impact
Rata de abandon a elevilor din
anii terminali

1.14

1

0.86

0.58

0.25

3.07

Rata de abandon la nivelul
liceului

2.29

2.14

1.86

1.30

0.50

1.79

Rata de absolvire a claselor
terminale

98.85

99

99,3

99.7

100

93.84

Rata de participare la examenul
de bacalaureat

45.23

51

60

65

70

54.09

Rata
de
promovare
examenului de bacalaureat

20.83

22

24

27

30

18.18

Participare la activitățile
remediale (nr.)

0

50

55

65

80

76

Progres școlar (%)

0

20

25

35

50

16

Reducerea absenteismului (%)

0

10

20

40

60

12

Fișe de lucru
rezolvate/disciplină (buc.)

0

50

55

65

80

52

Portofolii realizate de elevi
(buc.)

0

50

55

65

80

47

0

50

55

65

80

80

Prezentări realizate de elevi pe
subactivitate de consiliere
desfășurată

0

16

17

18

20

18

Portofolii tematice

0

16

18

19

20

14

a

Indicatori de rezultat
OS1 - ” Vreau să știu !”

OS2 - ”Ce pot să fiu?”
Prezența la
consiliere

activitățile

de
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AN 2

AN 3

AN 4

Chestionare completate pentru
consiliere

0

50

55

65

80

41

Portofolii tematice evaluate de
profesori

0

10

18

28

38

12

Exemple de buna practicăportofolii elevi

0

10

18

28

38

12

Prezentari PPT prezentate în
școală

0

80

80

80

80

74

Progres școlar

0

20

25

35

50

16

OS3-”Lărgește-ți orizontul”

D. DESCRIEREA PROGRESULUI PROIECTULUI
În această secțiune se detaliază activitățile implementate pe parcursul perioadei de raportare, prezentarea
rezultatelor obținute, în corelație cu propunerea de proiect aprobată, anexă a Acordului de grant,
implicarea grupului țintă și a personalului care contribuie la realizarea activităților. De asemenea, se
prezintă problemele/dificultățile întâmpinate și măsurile de corectare implementate, inclusiv orice aspect
relevant pentru implementarea proiectului. Vor fi prezentate, într-o secțiune specială, toate modificările
contractuale din perioada de raportare, indiferent dacă au necesitat aprobare sau nu.
Grupul țintă a reușit să treacă parțial peste reținerile inerente debutului proiectului lucrând din ce în ce mai
bine și constatându-se o creștere a gradului de implicare. Există probleme privind utilizarea limbii române,
ceea ce se reflectă în elaborarea portofoliilor și rezolvarea chestionarelor. Nu au existat modificări
contractuale. Rata de abandon a elevilor din anii terminali, rata de absolvire a claselor terminale și rata de
promovare a examenului de bacalaureat au fost afectate de plecarea neprevăzută în străinătate a doi elevi
din anii terminali
Activități implementate :
A.I.1 – Vreau să știu
În cadrul acestei activități s-au desfășurat ore de pregătire remedială pentru disciplinele : Limba și
literatura română (grad de participare 88%), Limba și literatura maghiară (89%), Limba engleză (89%) și
Matematică (96%). Au fost aplicate teste inițiale și au fost elaborate fișe de înregistrare a progresului.
Pentru elevii grupului țintă au fost aplicate teste de progres.
Subactivități-Profesor-Număr de activități-Tematica abordată
In lumea tainică a cuvintelor
-Antip Mihaela-17 (2 ore/activitate)
-KremmerTeodora-17 (2 ore/activitate)
Lectura poeziei
Textul narativ
Argumentarea
Proza scurtă
Matematica – Echilibru si cunoastere
-Laszlo Irma-18 (2 ore/activitate)
-Solyom Istvan-18 (2 ore/activitate)
Operațiuni cu numere reale
Rezolvare de ecuații
Probleme de geometrie și trigonometrie
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Matrici
Derivate integrale
Rezolvarea subiectelor de Bacalaureat
Arta limbii materne
-Ruszka Maria-16 (2 ore/activitate)
-Dezso Edit-17 (2 ore/activitate)
Povestiri în vedere inițierii
Motivul transfigurării
Analiza nuvelei
Genuri biblice
Istoria muzicii engleze de la clasic la rock
-Daczo Aliz-17 (2 ore/activitate)-Timpurile verbale reflectate în muzică
Adjectivele reflectate în muzică
A.I.2 – Ce pot să fiu ?
În cadrul activității au fost prezentate materiale și dezbătute teme legate de dezvoltarea capacității de
interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii,
dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și au fost desfășurate activități nonformale vizând
stimularea comunicării și colaborării între membrii grupului, optimizarea comportamentului elevilor,
stimularea capacității de a-și exprima și susține o părere proprie prin utilizarea jocurilor de dezvoltare a
spiritului de grup, chestionarelor și dezbaterilor (grad de participare 100%)
Subactivități-Profesor-Număr de activități-Tematica abordată
Unde ne îndreptăm
-Szabo Izabella- 9 (2 ore/activitate)
Scopurile în viață
Factori motivaționali
Profilul de competențe
Domenii de inetres
Portofoliul de profesii
Modele de cariere
Cum sunt eu
-Szabo Izabella- 9 (2 ore/activitate)
Structura personalității
Imaginea de sine
Autocunoașterea
Responsabilitatea personală
Structura temperamentală
E. IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Descrieți modul de participare a comunității în implementarea proiectului în perioada de raportare (dacă
este cazul).
Nu este cazul. Nu a fost necesară implicarea comunității în procesul de achiziționare de bunuri. Activitățile
desfășurate cu elevii grupului țintă nu au ajuns la stadiul în care va fi nevoie de implicarea comunității.
F. RESPECTAREA CERINȚELOR PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI
Prezentați activitățile desfășurate în perioada de raportare având posibil impact asupra mediului, măsurile
de prevenire/ ameliorare etc.(dacă este cazul).
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Nu este cazul. Au fost desfășurate doar activități legate de achiziții și activități remediale care nu au impact
asupra mediului.
G. INFORMAȚII PRIVIND ASISTENȚA TEHNICĂ PRIMITĂ
Prezentați pe scurt colaborarea cu monitorul/ mentorul desemnat: vizite la fața locului/ alte întâlniri sau
activități comune/ instruiri/ sprijin la distanță/ materiale sau documente primite etc. în perioada de
raportare.
4 întâlniri cu al treilea monitor, domnul Mehedințu Dănuț. Locații : Liceul Tehnologic Apor Peter.
4 întâlniri cu mentorul Norel Mariana. Locații : Liceul Tehnologic Apor Peter și Liceul Teologic Reformat/
În toate cazurile întâlnirile s-au bazat pe instruire, distribuție de documente. Colaborarea cu toate
persoanele implicate a fost optimă.
COORDONATOR DE GRANT
Nume, prenume: Moruș Ovidiu Alexandru
Semnătura:
Subsemnatul Dezso Vicențiu, în calitate de reprezentant legal al unității de învățământ, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații, că toate
informațiile din prezentul raport de progres sunt corecte și conforme cu realitatea.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Denumire: Liceul Tehnologic Apor Peter

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume: Dezso Vicențiu
Funcție: Director
Semnătura și ștampila:
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