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                   LICEUL TEORETIC WALDORF IAȘI, în calitate de beneficiar și Ministerul Educaţiei Naționale, prin 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, denumit în continuare “MEN-UMPFE”,  

implementează, începând cu luna SEPTEMBRIE 2017, proiectul “ROSE” privind învățământul secundar. 

                  Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 315.035 lei şi este 

finanţat din Fondul Băncii Mondiale prin Schema de Granturi pentru Licee. 

                  Proiectul are drept obiectiv general creșterea mediei de promovare a examenului de 

bacalaureat. 

                 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Participarea tuturor absolvenților la examenul de bacalaureat și promovarea acestuia în procent de 

cel puţin 95% dintre absolvenţi, cu medii de cel puţin 7,50 în cei patru ani de proiect. 

2.    Integrarea absolvenților în învățământul superior in procent de cel puţin 65 %, în cei patru ani de 

proiect. 

3.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare a elevilor prin multiple întâlniri cu personalităţi 

din diferite domenii, cu personal didactic din diferite facultăţi şi cu studenţi, cu foşti profesori 

Waldorf, cu foşti absolvenţi, cu diferiţi oameni din diferite locuri de muncă prin workshop-uri la 

diferite fabrici, facultăți, diferite instituții  în cei patru ani de proiect. 

4.   Formarea deprinderilor de utilizare variatǎ a sistemelor şi  tehnologiilor informaţionale formarea 

de abilităţi artistice a unui număr de 30 elevi în fiecare an al proiectului. 

5.  Dezvoltarea interesului elevilor antrenați în proiect pentru ocrotirea și cunoașterea naturii și 

pentru valorile culturale românești.  

                           Grupul ţintă este format din 30 de elevi, 5 clasa a X-a, 12  clasa a XI-a și 18 clasa a XII-a.  

               În perioada septembrie 2017- iunie 2021 vor fi organizate următoarele tipuri de activități:  

I. Activități pedagogice și de sprijin- 50% din valoarea grantului; 

II. Activități extracurriculare- 30%; 

III. Activități de renovare și dotare- 20%. 



          Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea abandonului școlar, oferă posibilitatea 

elevilor din medii defavorizate de a beneficia de activități extrașcolare gratuite și de asemenea oferă 

tuturor elevilor posibilitatea de a se pregăti pentru examenul de bacalaureat. 

                       Echipa de management a proiectului ROSE (care a depus Formularul de aplicație și a obținut 

un punctaj de 95 puncte din maximumul de 100)  din partea Liceului Teoretic Waldorf Iași este formată din:                        

prof. Ichim Mihaela- coordonator de grant 

prof. Balan Cătălina- Mihaela- responsabil cu achizițiile 

 Onica Ana- responsabil financiar (contabil șef).  

                      Echipa de proiect cuprinde  următoarele cadre didactice care vor realiza următoarele tipuri de 

activități:  

1. Balan Mihaela- membru în echipa de management și responsabil cu achizițiile , realizează activități 

de îndrumare și orientare profesională, vizite la instituții și firme, activități de dezvoltare personală 

și participant în  tabăra Art Ed, drumeții,  

2. Ichim Mihaela- coordonator de grant, profesor activități remediale,  disciplina Geografie, 

participant în tabăra Art Ed și  drumeții, realizare film și revistă. 

3. Naumcieff Cerasela- profesor activități remediale, disciplina TIC și activități de orientare școlară și 

profesională ( întâlnire cu profesioniști) , activități artistice, realizare film și revistă. 

4. Diaconu Angela-   lucru practic ( activităţi extraşcolare). Realizarea de workshop-uri cu diferite teme: 

pictură, mozaic, modelaj, participarea la concerte, vernisaje și concerte. 

5. Străteanu Anca- profesor activități remediale, disciplina Limba engleză și activități de orientare 

școlară și profesională, vizite la diferite instituții. 

6. Rusu Cătălina- Mihaela- profesor activități extracurriculare, de îndrumare și orientare profesională, 

vizite la instituții și firme, activități de dezvoltare personală. 

7. Hrap Simona Mihaela – profesor activități remediale, disciplina Istorie. 

 

 

 


