
 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE),  
Schema de Granturi pentru licee  

 

Titlul subproiectului: “Promovare prin implicare” (acronim: PRIM) 
Acord de Grant nr. 459/1.10.2018 

2018-2022 

 

Revistă școlară ROSE 

Nr. 4 / 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni 
Revistă şcolară ROSE, nr.4 - Iunie, 2020 





 1 

       Liceul Teoretic ”Ioan Petruş”, Otopeni 

 

 

 

 

Revistă școlară ROSE, nr.4 / Iunie, 2020 

 

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE),  

Schema de Granturi pentru licee  

Titlul subproiectului: “Promovare prin implicare” (acronim: PRIM) 

Acord de Grant nr. 459/1.10.2018 

2018-2022 

 

 

Non scholae, sed vitae discimus. (lat.) 

Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală.  
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Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru licee 

Titlul subproiectului: “Promovare prin implicare” (acronim: PRIM)  
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Obiective, Activități, rezultate... 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI— ANUL II 

 

Rezultate obţinute, în corelaţie cu propunerea de proiect aprobată, anexă a Acordului de grant, sunt:  
 S-au derulat procedurile de selecție pentru alegerea echipei de implementare a activităților 

pedagogice și de sprijin pentru anul al-II-lea de proiect; 
 Pentru cercul artistic / științific și pentru elaborarea revistei școlare ROSE au fost menținute 

aceleași cadre didactice; 
 Au intervenit schimbări de cadre didactice pentru activitățile remediale în funcție de încadrarea 

existentă în acest an școlar la nivelul claselor a-XII-a;  
 S-au desfășurat activități organizatorice pentru alegerea grupurilor țintă; 
 S-a derulat procedura de selecție a consultanților individuali( SCI) pentru  implementarea 

activităților dezvoltare personală și a activităților de consiliere și orientare în carieră;  
 A  fost elaborat graficul activităților pedagogice și de sprijin,  astfel încât acestea să se desfășoare 

în afara programului de curs al elevilor; 
 Toate activitățile remediale/ extrașcolare/ activitățile de consiliere și orientare    propuse pentru 

perioada octombrie-decembrie 2019 , au fost realizate conform graficului aprobat; 
 Din luna martie, urmare a suspendării cursurilor, pe perioada instituirii stării de urgență 

(pentru prevenirea răspândirii COVID-19) pregătirea suplimentară la discipinele pentru 
examenul de bacalaureat s-a desfășurat on-line;  

 Orele remediale au fost  efectuate de către cadrele didactice   care sunt implicate în proiect 
folosind aplicația ZOOM , Platforma 24 edu / aplicația Microsoft Teams, conform numărului de 
ore stabilit/ semestru; 

 S-a asigurat accesul  elevilor din clasele terminale la resursele de antrenament de tip teste și 
bareme de evaluare necesare pregătirii individuale pentru susținerea  examenului de bacalaureat 
puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării; 

 S-a elaborat anexă la fișele posturilor cadrelor didactice în vederea desfășurării orelor online; 
 Cadrele didactice care au efectuat orele online, au consemnat activitatea desfășurată într-o 

condică virtuală , într-un google sheet/foaie de calcul google, urmând să le consemneze în condica 
obișnuită atunci când ajung concret la școală; 

 S-a constatat o participare  bună a elevilor la orele de pregătire suplimentară.  În cadrul orelor 
remediale  s-a pus  accent pe tratarea diferențiată și individualizarea predării –învățarii; 

 Pentru  perioada raportată, remarcăm seriozitatea, implicarea , încrederea ,  dorința de 
promovare a examenului de bacalaureat a elevilor claselor a XII-a. Profesorii  au fost permanent 
alături de ei, i-au susținut și încurajat; 

Coordonator Grant: Director Prof. Viorica Hera 
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 Elevii au fost încântați să participe  la seminariile de consiliere pentru dezvoltare personală, 
respectiv pentru orientarea în carieră cât și  la activitățile extracurriculare (cerc științific, cerc 
artistic, excursie de studiu, revistă școlară ), acestea reprezentând activități deosebit de atractive și 
interesante. Orele alocate acestor activități s-au desfățurat, estimativ, în procent de 80%, înainte de 
suspendarea cursurilor datorate Covid-19;

 Au avut loc ședințe de informare  cu profesorii  care au susținut ore suplimentare / remediale 
precum și  o parte din elevii cuprinși în grupurile țintă . S-au  purtat discuții pe baza activităților 
desfășurate și  au fost  informați părinții / comunitatea locală despre impactul pozitiv al proiectului 
ROSE (înainte de instaurarea stării de urgență);

 Aspectele legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului Promovare prin implicare în 
perioada menționată, au fost supuse dezbaterii în cadrul Consiliului profesoral și în cadrul 
Consiliului de Administrație al liceului. 

Echipa managerială, profesorii din echipa de implementare, o parte din elevii cuprinși în grupurile 
țintă au purtat discuții pe baza activităților desfășurate și au primit suport informativ de la d-na mentor 
Angela Popescu. 

De asemenea, toate activitățile desfășurate în perioada 1 octombrie 2019- 13 martie 2020  au fost 
menționate în Condica specială- anexă a condicii unității de învățământ precizând data, ora, tematica, 
semnătura cadrului didactic. De la data de 13 martie 2020 s-a completat condica online în Google sheat.

Statistică...

Achiziții

Liceul a fost  dotat cu 
15 laptopuri care vor fi 
utilizate pentru 
desfășurarea tuturor 
activităților planificate-

remediale, de 
consiliere.
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Otopeanu, nr.27/2018 
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TIC, 
prof. Lucica Ștefan

Teme: Teste BAC

Cursurile continuă... 
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Chimie, prof. Cerasela Ciobanu 

Teme: Teste BAC 

Învățarea asistată de tehnologie ... 



 

 

12 

InfoOtopeni nr. 129 și  130 / 2020InfoOtopeni nr. 129 și  130 / 2020InfoOtopeni nr. 129 și  130 / 2020   

  

 

 

Absolvirea liceului reprezintă un moment unic,  încărcat de emoţii 
profunde, atât pentru absolvenţi, cât și pentru  profesori și  părinţi. Momentul în 
care liceenii noștri încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii lor, este  
umbrit de o oarecare tristețe, neliniște  generată de  pandemia Covid-19.  

Dintotdeauna, bucuria absolvirii interferează cu  grija examenelor care 
trebuie susținute, cu neliniştea prevestitoare fiecărui nou început, însă  absolvenții 
acestei promoții trebuie să facă eforturi pentru a se bucura de eveniment în contextul perioadei pe care o 
parcurgem.  

Acum când suntem copleșiți de emoţii confuze, trebuie  să  construim rezistență în fața problemelor 
cu care ne confruntăm, să căpătăm putere de a trece peste ele, să conștientizăm importanța protecției pentru a 
rămâne sănătoși. Nu este simplu ca în aceste zile însorite, îmbietoare pentru întâlnirea cu colegii și prietenii,  
să fim rezervați, să menținem distanțarea socială, să respectăm măsurile de protecție dar, este necesar să 
reușim pentru a rămâne sănătoși. 

Îmi doresc să atenuăm parțial această situație, să facilităm menținerea legăturii cu absolvenții noștri,  
să organizăm când va fi posibil evenimentele festive mult  dorite  de ei: “Ultimul clopoțel” și “Balul 
absolvenților” . 

Absolvenții promoției 2020, sunt nişte tineri minunaţi pe care i-am cunoscut mai bine, unora dintre 
ei fiindu-le  profesoară de fizică (celor de la profil  uman, până în clasa a X-a și celor  de la clasa de  științe 
ale naturii, până în clasa a XII-a ) .  

Doresc să mulțumesc în primul rând diriginților claselor terminale, d-nei prof. Ciobanu Cerasela - 
diriginte XII R, d-nei prof. Marinescu Tatiana - diriginte XII ȘN și d-lui prof. Boghean Victor - diriginte XII 
U și  tuturor profesorilor de la aceste clasele   pentru rezultatele foarte bune la învățătură obținute de elevi, 
pentru premiile obținute de cei mai buni dintre ei  la concursurile și olimpiadele școlare la care au participat. 

Consider că  fiecare dintre noi, profesori ai acestor elevi  înzestraţi cu puritate sufletească și 
entuziasm tineresc, am contribuit prin disciplina predată  la formarea și dezvoltarea  lor pentru următoarea 
etapă a drumului pe care vor alege să-l urmeze.  

Mulțumesc tuturor partenerilor educaționali - părinți și autorități locale - care ne-au 
sprijinit în toate activitățile derulate de-a lungul celor patru ani de liceu.  

Am toată prețuirea pentru absolvenții liceului nostru cărora le transmit un scurt mesaj : 

  Dragi absolvenți,  

Educația primită de la profesorii care v-au format cu dragoste, dăruire și vocație 
reprezintă cartea voastră de vizită pentru perioada următoare.  

Vă doresc să promovați examenul de bacalaureat, să rămâneți perseverenți în atingerea 
idealurilor voastre. 

Viața ne oferă permanent  ecuații cu multe necunoscute… Eu vă doresc să  găsiți 
întotdeauna soluțiile corecte! Încercați să trăiți frumos! Multumiți-i permanent lui 
Dumnezeu că existați și nu uitați niciodată de părinții voștri! 

      Director, Prof. Viorica Hera 

 

 

MESAJ PENTRU ABSOLVENȚII  MESAJ PENTRU ABSOLVENȚII  MESAJ PENTRU ABSOLVENȚII   
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Această mare este acoperită de adolescenți  

Care învață mersul pe valuri, în picioare,  

Mai rezemându-se cu brațul de curenți,  

Mai sprijinându-se de-o rază de soare.  

Eu stau pe plaja întinsă tăiată în unghi perfect  

Și îi contemplu ca la o debarcare  

O flotă infinită de yole și aștept,  

Un pas greșit să văd sau o alunecare.  

Măcar păn`la genunchi în valul diafan  

Sunând sub lenta lor înaintare.  

Dar Ei sunt zvelți și calmi și simultan  

Au deprins să meargă pe valuri în picioare.  

Nichita Stănescu, Adolescenți pe mare 


