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NU ZIDURILE FAC O ȘCOALĂ, CI SPIRITUL CARE DOMNEȘTE 

ÎN EA! 

LICEUL ,,GH. RUSET ROZNOVANU”- TRADIȚIE. DEZVOLTARE. INOVAȚIE 

 

Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu” din orașul Roznov este o instituţie de cultură şi de educaţie capabilă să 

ofere absolvenţi apţi să relaţioneze social, să  cunoască şi să respecte valorile şi principiile etice, să-şi 

consolideze propriul viitor în conformitate cu cunoștințele, abilitățile şi aptitudinile personale.  

Misiunea şcolii noastre este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate, prin 

perfecţionarea demersului didactic şi asigurarea unui ambient favorabil studiului, prin acordarea de şanse egale 

fiecărui elev, prin raportarea la standardele europene de educaţie. 

Urmărim, cu profesionalism, dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. Punem accentul pe 

dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a  școlii și a competențelor cheie, care îi vor permite 

inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții. 

Mediul educaţional din Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu” îi oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării 

talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor, în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere, 

educaţia reprezentând îmblânzirea unei flăcări și nu umplerea unui vas (Socrate). 

Din aceste perspective, școala noastră derulează mai multe proiecte cu finanțare europeană, din cadrul PNRR: 

Fonduri pentru România modernă și reformată! 

Începând cu data de 29 septembrie 2022, Liceul ,,Gh. Ruset Roznovanu”, în calitate de beneficiar, derulează 

«Programul Național Pentru Reducerea Abandonului Școlar- PNRAS», proiect finanțat prin  Planul Național de 

Redresare și Reziliență. Obiectivele pe care le urmărim în cadrul acestui proiect, sunt: îmbunătățirea situației la 

învățătură și creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII- a, prin participarea unui număr de 160 de elevi la un program de 

educație remedială și la activități extracurriculare; creșterea procentului de promovabilitate la examenul de Evaluare 

Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a; prevenirea riscului de abandon școlar, prin integrarea în mediul favorabil 

învățării a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile și participarea acestora, până în anul 2025, la programe extrașcolare, 

menite să le crească motivația pentru învățare; consolidarea relației elevi- părinți- școală, prin implicarea părinților în 

activități informale și non- formale; scăderea ratei abandonului școlar; creșterea ratei de tranziție de la învățământul 

secundar inferior la învățământul secundar superior; formarea cadrelor didactice în ceea ce privește managementul 

abandonului școlar și facilitarea incluziunii, folosirea strategiilor pedagogice moderne la nivelul clasei (instruire 

personalizată, abordări pedagogice structurate, centrate pe elev, utilizarea instrumentelor și a resurselor digitale) sau de 

prioritizare a elevilor (programe remediale sau învățare autodirijată, susținută de tehnologie); modernizarea bazei 

materiale a unității de învățământ, prin achiziționarea de tehnologie modernă. 

Valoarea totală a proiectului este de 175 950 Euro și se va derula în perioada octombrie 2022- decembrie 2025. 

Până în acest moment, 60 de elevi din clasele a VIII- a au beneficiat de 165 de ore remediale gratuite, la Limba 

română și Matematică și de pachet alimentar, zilnic.  
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Pentru a crește motivația de a învăța, pentru a întări relațiile colegiale și a- și dezvolta sentimentul identității 

naționale și culturale, 45 de elevi au beneficiat de o excursie gratuită în stațiunea Durău, în data de 17 decembrie 2022, 

alături de 5 cadre didactice.  

Elevii noștri se bucură de 500 de cărți noi de literatură, care au îmbogățit biblioteca școlară. De asemenea, 60 de 

elevi, care și- au îmbunătățit rezultatele la învățătură, au fost recompensați cu articole de îmbrăcăminte sportivă.  

În școala noastră s- au desfășurat activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv, activități de formare 

autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de învățământ, activități 

pentru dezvoltarea abilităților socio- emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și 

colaborare, stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte, precum și ,,Școala părinților”. 

Suntem mândri că am reușit să continuăm digitalizarea procesului educativ, ca urmare a dotării unei ,,clase 

inteligente” în valoare de 97 300 RON (tablă interactivă, 25 de laptopuri), precum și a 2 multifuncționale, care au adus 

zâmbetul colegilor profesori! 

Cu finanțarea din acest proiect am început amenajarea a 3 noi săli de clasă, pentru derularea de activități inedite 

și captivante, pentru elevii și colegii noștri. 

 «Programul Național Pentru Reducerea Abandonului Școlar- PNRAS» constituie un exemplu de bună 

practică pentru colegii din alte unități de învățământ. Experiența și competențele dobândite de echipele de elaborare și 

implementare au fost utilizate pentru depunerea altor cereri de finanțare.  

 Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: toleranţă, respectul de sine şi 

faţă de ceilalţi, respectarea drepturilor omului, formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în 

afara ei vor conduce, indubitabil, la creşterea prestigiului şcolii în comunitate! 
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