
În urmă cu 5 ani.......                                                           

 

 Proiectul "ROSE"  privind Învățământul Secundar 

LICEUL TEORETIC WALDORF IAȘI 

 

    Proiect finanţat de Banca Mondială prin Schema de Granturi pentru Licee 

  

                   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”,  a 

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

                  Proiectul a avut o perioadă de implementare de 5 ani, cu o valoare totală de 315.035 lei şi a fost  

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

                  Obiectivul general al proiectului a fost  reprezentat de  creșterea mediei de promovare a 

examenului de bacalaureat de la 6.50 la 7:50-8.00. 

                 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 cinci ani de proiect. 

2.    Integrarea absolvenților în învățământul superior in procent de cel puţin 65 %, în cei cinci 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 a fost format din 30 de elevi: 15 clasa a XI-a, 15 clasa a XII-a.  

               În perioada septembrie 2017- iunie 2022 au fost organizate următoarele tipuri de activități:  

I. Activități pedagogice și de sprijin- 50% din valoarea grantului. Numărul total de ore remediale 

desfășurate în cei 5 ani de proiect au fost de 1296 la toate disciplinele de bacalaureat: Limba română, TIC, 

Geografie, Istorie, Limba engleză. 

II. Activități extracurriculare- 30%. Aceste activități s-au desfășurat pe parcursul a 276 de ore în cei 

5 ani de proiect și au cuprins următoarele tipuri: pictură, mozaic, întâlnire cu profesioniști, vizite la instituții 



și întreprinderi, vizionarea de spectacole de operă, teatru, motivare personală, realizarea unei reviste, 

excursii și drumeții. 

III. Activități de renovare și dotare- 20%. 

În ceea ce privește dotările de care a beneficiat  LICEUL TORETIC WALDORF IAȘI , acestea au fost în 

valoare de 35.000 de euro și au cuprins următoarele: 

1.  În primul an școala noastră a fost dotată cu un  laptop, videoproiector, ecran de proiecție, suport 

de tavan pentru  videoproiector, mouse de care a beneficiat clasa a XII-a.  

2.  În luna decembrie 2018 au fost achiziționate 8 table noi pentru toate clasele de liceu care au fost 

montate în sălile de clasă și o tablă mobilă (whiteboard mobil) pentru amfiteatru.                                              

3. În luna mai 2019 a sosit mobilierul școlar 16 bănci și 32 scaune pentru o sală de clasă și  

de asemenea,  4 catedre și 4 dulapuri pentru toate clasele de liceu. 

4.  Tot în anul 2019 am achiziționat 25 laptopuri, 12 camere performante, 4 table smart, 5 

multifuncționale alb-negru, 1 multifuncțională color, 6 sisteme audio, 1 sistem de microfoane, 1 

hard disc extern. 

5. Activitățile artistice de pictură desfășurate de elevii grupului țintă au beneficiat de pânze de 

pictură (79), 16 seturi de culori acrilice și 40 de pensoane de diferite mărimi. 

6. Elevii grupului țintă au avut la dispoziție caiete, pixuri și folii pentru activitățile remediale. 

                       De asemenea, elevii grupului țintă au avut bilete gratuite la toate spectacolele de teatru 

și operă din anii I și II de proiect. Pandemia a întrerupt aceste activități. De asemenea, au beneficiat 

de 3 excursii gratuite care au avut loc în diferite locații: Neagra Șarului- Vatra Dornei, împrejurimile 

Iașului.  

          Rezultatele proiectului au fost: toți elevii grupului țintă și toți elevii clasei a XII-a au reușit în 

proporție de 100 % la examenul de bacalaureat și au avut o creștere substanțială a  mediei de absolvire a  

acestui examen; a oferit posibilitatea elevilor din medii defavorizate de a beneficia de activități extrașcolare 

gratuite. Deoarece impactul asupra comunității a fost deosebit, vom continua anumite activități și după 

terminarea proiectului. 

                       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 a fost formată din:   

Director, prof. Hrap Simona Mihaela  

Prof. Ichim Mihaela- coordonator de grant, director adjunct 

Prof. Balan Cătălina- Mihaela- responsabil cu achizițiile 

 Onica Ana- responsabil financiar (contabil șef).  

                                 Mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect: părinți, profesori și bineînțeles elevilor, 

beneficiarii direcți ai proiectului. 



                      Din echipa de proiect au făcut parte  următoarele cadre didactice care au  realiza următoarele 

tipuri de activități:  

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

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

participant în  tabăra de recreere, drumeții,  

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

în tabăra de recreere și  drumeții, realizare revistă, profesor însoțitor teatru și operă. 

3. Liliana Anton - a realizat  activități de îndrumare și orientare profesională, vizite la instituții și firme, 

activități de dezvoltare personală. 

4. Naumcieff Cerasela- profesor activități remediale, disciplina TIC , realizare revistă. 

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

pictură, mozaic, modelaj, participarea vernisaje. 

6. Străteanu Anca- profesor activități remediale, disciplina Limba engleză  

7. Hrap Simona Mihaela – director Liceul Teoretic Waldorf Iași, profesor activități remediale, disciplina 

Istorie și membru în echipa managerială a proiectului. 

8. Popescu Olimpia- profesor activități remediale, disciplina Limba și literatura română 

9. Lungu Mihaela- profesor activități remediale, disciplina Limba și literatura română (An IV proiect) 

10. Larco Carmen, de la Liceul Mecatronic Iași- colaborator în anii I,II,III - profesor activități remediale, 

disciplina Limba și literatura română (a fost profesor colaborator). 

 

                                                                                                                 Coordonator grant, 

                                                                                                          Director adjunct, prof. Ichim Mihaela 

                                    

 


