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ÎN URMĂ  CU 5 ANI ...    

Lansarea proiectului "ROSE"  privind  Învățământul Secundar 

LICEUL TEORETIC WALDORF IAȘI 
         Proiect finanţat de Banca Mondială prin Schema de Granturi pentru Licee 

Iași, 30 septembrie 2017 

                   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 are o perioadă de implementare de 5 ani, cu o valoare totală de 315.035 lei şi este fi-
nanţat din Fondul Băncii Mondiale prin Schema de Granturi pentru Licee. 
                  Obiectivul general al proiectului o reprezintă 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 pen-
tru valorile culturale românești.  

Grupul ţintă este 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; 
             II. Activități extracurriculare- 30%; 

III. Activități de renovare și dotare- 20%. 
          Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea abandonului școlar, oferă posibilitatea elevilor din medii defa-

vorizate de a beneficia de activități extrașcolare gratuite și de asemenea oferă tuturor elevilor posibilitatea de a se pregăti pen-
tru examenul de bacalaureat. 
                              Echipa de management a proiectului ROSE ( care a depus Formularul de aplicație și a obținut un punctaj de 95 
puncte din maximul de 100 )  din partea Liceului Teoretic Waldorf Iași este 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  

2 



 Din echipa de proiect au făcut parte  următoarele cadre didactice care au  realizat următoarele ti-
puri 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 par-
ticipant 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. 
2. Liliana Anton - a realizat  activități de îndrumare și orientare profesională, vizite la instituții și firme, 

activități de dezvoltare personală. 
3. Naumcieff Cerasella - profesor activități remediale, disciplina TIC, realizare revistă. 
4. Diaconu Angela -   lucru practic (activităţi extraşcolare). Realizarea de workshop-uri cu diferite teme: 

pictură, mozaic, modelaj, participare la vernisaje. 
5. Străteanu Anca - profesor activități remediale, disciplina Limba engleză. 
6. Hrap Simona Mihaela – director Liceul Teoretic Waldorf Iași, profesor activități remediale, disciplina 

Istorie și membru în echipa managerială a proiectului. 
7. Popescu Olimpia - profesor activități remediale, disciplina Limba și literatura română. 
8. Lungu Mihaela - profesor activități remediale, disciplina Limba și literatura română (an IV proiect) 
9. Larco Carmen, de la Liceul Mecatronic Iași - colaborator în anii I, II, III - profesor activități remediale, 

disciplina Limba și literatura română.  

  
  Coordonator grant, director adjunct, prof. Ichim Mihaela  
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Ce a însemnat proiectul ROSE? 
 Ca să înţelegem ce a însemnat proiectul ROSE pentru şcoala noastră, ar trebui să 
ne întoarcem în timp  în 2016, când ideia proiectului a prins contur, atunci când tablele din 
sălile de clasă erau vechi, când exista un singur videoproiector în toată şcoala, când de lap-
top-uri în sălile de clasă nici nu se punea problema.  Atunci, proiectul ROSE ne-a dat şansa 
să visăm la aceste lucruri, să le vedem aici, în şcoala noastră şi să ne bucurăm de fiecare 
nouă achiziţie făcută dar, cu timpul, am simţit că nu partea materială a fost marele câştig. 
Pandemia  ne-a adus  tot felul de dotări şi din partea primăriei sau ministerului şi impactul 
proiectului ROSE privind dotările materiale s-a diluat , iar marele câştig al proiectului a 
rămas de departe, pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. Din 2017, au fost 5 
generaţii de absolvenţi care au beneficiat de pregătire  pe tot parcursul anului terminal, unii 
chiar pe parcursul a doi sau chiar 3 ani înainte de absolvire şi  după finalizarea proiectului 
vor  mai fi absolvenţii de anul viitor care au fost la cursuri remediale în clasa a X-a şi a XI-
a. Roadele acestor cursuri s-au văzut în notele obţinute, dar mai presus în ochii luminoşi ai 
elevilor şi profesorilor, plini de mândria lucrului 
bine făcut, atunci când  rezultatele examenelor s-

au aflat. 

 În afară de pregătirea intensivă, suplimentară pentru examene, proiectul a venit şi 
cu o latură de formare a comunităţii, de cunoaştere a nevoilor elevilor, de  îndrumare şi 
orientare profesională, de dezvoltare personală a fiecăruia dintre ei. Au făcut vizite în 
instituţii şi întreprinderi, au venit în faţa lor profesionişti de seamă, care au dorit să îi 
motiveze, să îi încurajeze  pe copii, pentru a-şi făuri un ţel şi a găsi drumul spre at-
ingerea acelui ţel. 

 Pentru elevii şcolii noastre, elevi  care trăiesc de mici în vecinătatea actului artis-
tic, o altă parte importantă a proiectului a fost participarea la activităţi culturale şi artis-
tice. Au fost la teatru, la operă, (pentru  unii a fost prima experienţă de acest gen), au 
lucrat mozaic şi au pictat după placul lor. Toate aceste activităţi au adunat copii din 
diferite clase, i-au făcut să se cunoască mai bine, să lege noi prietenii, să socializeze, 
lucru benefic oricum dar cu atât mai mult după izolarea din timpul  pandemiei. 

 Pentru norocoşii care au avut şansa să meargă într-o drumeţie sau într-o excursie 
oferită gratuit de proiectul ROSE, cred că  experienţele cu valoare de amintiri, trăite 
alături de colegi vor fi mereu preţuite. 

 Măcar pentru unele dintre aceste lucruri şi trebuie să fim recunoscători, că am avut şansa să participăm la acest proiect. 

                         Profesor Mihaela Balan 
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Despre cum să înveți ISTORIE altfel 

 Privind retrospectiv asupra activităților desfășurate în cadrul proiec-
tului ROSE, pot afirma că acesta a avut numeroase valențe formative și a 
fost catalizator de energii pozitive atât din partea elevilor cât și a cadrelor 
didactice implicate. 
 Din 2018 și până în prezent cinci generații de elevi de liceu au bene-
ficiat de activități remediale care i-au ajutat mult în înțelegerea cât mai bine 
a temelor pe care le-au avut de pregătit pentru examenele naționale de sfârșit 
de liceu dar și de numeroase alte activități precum  întâlnirile cu personali-
tăți, drumețiile, excursiile, atelierele de pictură și mozaic, teatru și operă. Au 
fost multe activități frumoase, diverse și pline de conținut. Toate s-au remar-
cat prin pregătirea deosebită, implicarea plină de dăruire a participanților, 
bucuria împărtășirii și descoperirii de noi posibilități de explorare a proprii-
lor capacități și abilități.  
 Ca profesor de istorie am susținut activități remediale cu cele două 
grupe din proiect și am avut satisfacția de a vedea cum elevii au venit cu in-
teres și bucurie la ore pentru că au simțit nevoia de a-și lămuri mai bine unele aspecte legate de programa 
de bacalaureat și au apreciat atmosfera plăcută, de lucru, empatică, care s-a creat în clasă. Activitățile diver-
se, metodele specifice și deschiderea către nevoile elevilor în general și a fiecăruia în parte au contribuit în 
final la rezultatele bune și foarte bune pe care elevii le-au obținut la examen.  
 Au fost și momente mai dificile legate de pandemia de Covid 19, care a impus o adaptare rapidă, o 
schimbare de modalitate de susținere a activităților și a metodelor de lucru. Încă odată s-a dovedit că atunci 
când îți dorești să faci ceva cu sens și cu drag, dificultățile pot fi depășite mai ușor. Împreună elevi și profe-
sori am cotribuit la învățare și nu am fost dezamăgiți. 
 Proiectul a contribuit substanțial și la modernizarea școlii, deoarece a fost achiziționată aparatură 
digitală și mobilier școlar, care a contribuit la sporirea gradului de confort și la creșterea eficienței activită-
ților de învățare.  
 Deși activitățile remediale s-au desfășurat sâmbăta, elevii au venit cu interes, au învățat, au înțeles 
mai bine dar au și relaționat mai ușor între ei, sau cunoscut mai bine s-au descoperit. Pentru mine a fost o 
bucurie și un privilegiu de a putea să exersez și alte metode de predare, alte moduri de a împărtăși cu elevii 
din tainele istoriei. Caut mereu să-i determin pe copii  să iubească istoria dar și să fie creativi, spontani, să 
pună întrebări, să nu le fie teamă de a-și spune opiniile, de a găsi soluții. Consider că, deși a fost un proiect 
care a solicitat mult consum de energie, el și-a atins scopul și cu siguranță a fost un câștig pentru noi toți. 

 Profesor de istorie, Simona Hrap 
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Activitățile remediale din cadrul Proiectului ROSE 

 În toți anii de proiect  au participat un număr de 150 de elevi la activitățile remediale, activități care 

s-au desfășurat în zilele de sâmbătă, o dată la două săptămâni. Acestea au constat în pregătirea elevilor pen-

tru examenul de bacalaureat în vederea creșterii mediei de admitere. În cadrul acestor activități elevii au 

beneficiat de o masă caldă la prânz până în anul III când activitățile, din cauza pandemiei s-au desfășurat 

online. 

 Participarea și promovarea examenului de bacalaureat a elevilor din grupul țintă al proiectului a fost 

de 100 %  și toți  au avut  rezultate deosebite încât putem spune că obiectivele proiectului au fost atinse și 

chiar depășite. 

 Rezultatele obținute după anii de proiect, au clasat Liceul Teoretic Waldorf  printre primele licee 

din Iași. 

 Mulțumesc pentru aceste rezultate doamnelor profesoare care au desfășurat  aceste activități 

remediale cu mult profesionalism, dăruire și  implicare.  

 

                                                                                               Coordonator grant, 

                                                                                     Director adjunct, prof.  Mihaela Ichim 
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Activități TIC 
 Un proiect deosebit de atractiv și foarte apreciat de elevii școlii noastre. 
 Activitățile remediale au fost realizate ca modalitate de intervenție în vederea pregătirii și participă-
rii la examenul de bacalaureat. Elevii s-au antrenat pe baza programelor de bacalaureat și s-au familiarizat 
cu subiecte specifice probelor de examen.  

Profesor, Cerasella Naumcieff  
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Întâlnire cu profesioniști, vizite la instituții 
Aceste întâlniri le-au  deschis noi perspective elevilor din grupul țintă. Ei au  conștientizat faptul că, dacă alți ab-

solvenți au reușit, vor reuși și ei. Personalitățile invitate au  vorbit tinerilor liceeni despre profesia lor, experiența în câm-
pul muncii, avantajele sau dezavantajele meseriei practicate de aceștia. Prin vizite la instituții sau firme, s-a urmărit  ca 
elevii să îşi descopere din timp anumite aplecări spre un anumit domeniu, ceea îi va ajuta să se integreze fie în învăţă-
mântul terţiar, fie în câmpul muncii. 

                                                                                 Responsabili: Prof. Ichim Mihaela 

                                                                                                        Prof. Balan Mihaela 

                                                                                                        Prof. Anton Liliana 



ARTE 

VIZUALE: 

PICTURĂ, 

MOZAIC 

 Pe parcursul acestor ani am plecat la drum cu multă încredere în forțele inepuizabile ale copiilor 
(elevilor) dar și a cadrelor didactice implicate în proiect. Am avut ca scop inițierea elevilor în cunoașterea și 
utilizarea mijloacelor de expresie plastică, obținerea de expresivități plastice cromatice și acromatice. S-a 
aprofundat dialogul cu opera de artă, dialogul elev-mesaj artistic în contextul epocii: cunoașterea, înțelege-
rea operei de artă, aplicarea în toate domeniile vieții, a cunoștințelor de limbaj plastic în mod creativ. Prin 
desen, pictură, mozaic, elevul a descoperit pentru a ajunge la expresia plastică mijloacele de acțiune asupra 
materiei diverse. 

Proiectul a urmărit legătura dintre sufletul copilului - adolescent și impulsul creator dat de natură și im-
portanța sa în educația plastică. Am aprofundat contrastele în culoare, tehnica pointilistă, impresionistă. Ne-
am fixat cu multă grijă pe pânză staticul și dinamicul, în funcție de subiectul abordat. Expresivitatea com-
poziției nu a fost lăsată pe ultimul loc trezind interesul spre a comunica trăiri puternice. Am încercat să co-
municăm pe pânză ”secțiunea de aur” locul unde ”ochiul” este ademenit de culoare, contrast, ritm, să vadă 
la prima ”privire”. 

Creația artistică a fost susținută de tendințe și pulsiuni, de trăiri sau porniri individuale, de stările afective 
ale elevilor. Inspirația a fost și rămâne de dimensiune divină, iar forța creației vine de la Divin. 

Am deschis poarta către libertate prin artă. Noi, profesori- elevi, am parcurs împreună o călătorie de ini-
țiere în spațiul bi și tridimensional; ne-am descoperit pe noi în profunzime; pe ceilalți am învățat  
să-i “vedem”, să-i ascultăm, să-i iubim. 

Mulțumim inițiatorilor acestui proiect! 
                                                                                                                Prof. Angela Diaconu  
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IMPRESII ELEVI 

”Excursia de la Proiectul ROSE a fost una scurtă dar bine primită. 
Am putut să mă relaxez împreună cu colegii și să mă bucur de aerul cu-
rat și peisajele superbe. 

Proiectul Rose a însemnat 2 ani pentru mine în care m-am simțit 
mai productiv, fiind dedicat acestor ore și venind la fiecare ședință. Con-
sider că m-au ajutat foarte mult cu studiul pentru bacalaureat, deci sunt fericit că am decis să mă înscriu la 
acest proiect.” (Crețu Tudor, promoția 2022) 

 ”Excursia ROSE mi-a depășit orice așteptare. Activitățile au fost foarte potrivite și interesante iar caza-
rea spațioasă și curată. M-am înțeles foarte bine cu colegii.” (Basiul Alina, clasa a XI-a) 

”Orele de pregătire au fost benefice în ceea ce constă nivelul de informații și transmiterea acestora că-
tre noi, elevii. Consider că acestea au avut o contribuție însemnată în procesul meu de învățare pentru exa-
menul de bacalaureat.” (Flavius Hotăranu, promoția 2022) 

”Orele de pregătire pe care le-am făcut în cadrul Proiectului ROSE mi-au fost de mare ajutor. Acestea 
m-au ajutat să progresez și să acumulez materia de bacalaureat.” (Lupu Teodora, promoția 2022) 

”În urma excursiei organizate prin Proiectul ROSE, am rămas plăcut surprinsă și cu amintiri unice și 
frumoase. Seara cu horă, vizita la fermă, drumeția, toate au contribuit la reușita deosebită a acestei excur-
sii.” (Serebreanschi  Laura, clasa a XI-a) 

”Impresiile mele față de excursia ROSE au fost de mare admirație pentru d-nele Ichim Mihaela și 
Balan Mihaela care au organizat totul și ne-au îngăduit să ne distrăm. Activitățile au fost interesante: vizita 
la Parcul Național Călimani, ferma pensiunii, drumeția, seara dansantă, mâncarea ecologică au contribuit la 
reușita acestei excursii.” (Stratan Lilian, clasa a XI-a) 

”Pentru mine această excursie organizată în cadrul Proiectului ROSE a fost o metodă de relaxare după 
simulări. Ne-am conectat cu natura prin drumeția din pădure, ne-am îmbogățit cunoștințele prin vizita în 

Parcul Național Călimani, cunoștințe care ne vor folosi și la bacalaureat. 
Prin intermediul Proiectului ROSE am primit posibilitatea de a face pregătire 
gratuită pentru examenul de 
bacalaureat. Sunt recunoscătoa-
re că am primit șansa de a parti-
cipa, căci mi-am lărgit cunoș-
tințele. Un proiect cu adevărat 
util și interesant ce susține învă-
țarea.” (Șipoteanu Ecaterina, 
promoția 2022) 

9 



10 

DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE 
 
 În ceea ce privește dotările de care a beneficiat  LICEUL TORETIC WALDORF IAȘI , acestea au fost în va-
loare de 35.000 de euro și au cuprins următoarele: 
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.  
 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.                                              
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. 
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. 
Activitățile artistice de pictură desfășurate de elevii grupului țintă au beneficiat de pânze de pictură (79), 16 se-
turi de culori acrilice și 40 de pensoane de diferite mărimi. 
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 însă pandemia a întrerupt aceste activități. 

                                                                                                               Coordonatori dotări, 
Prof. Mihaela Ichim  

 Prof. Cătălina- Mihaela Balan  
 Contabil șef, Ana Onica  

Proiectul ROSE, ROmania Second Education Project, privind învățământul secundar își propune să contribuie la reducerea 

abandonului în învățământul secundar și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

Proiectul ROSE este implementat de către o direcție specială din Ministerul Educației, numită Unitatea de Management 

al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul Rose se adresează elevilor de liceu. A început în vara anului 2017 pentru 

o perioada de 4 ani.  

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanțelor elevilor în ceea ce privește rezultatele la învățătură prin 

aplicarea de metode, instrumente remediale, preventive și de dezvoltare personală și profesională pentru o inserție mai ușoară pe piața 

muncii 

Ținând cont de unul din obiectivele cele mai importante ale proiectului, şi anume creşterea promovabilităţii la bacalaureat, 

echipele de proiect şi de implementare aduc un plus de valoare elevilor aflaţi în risc de abandon sau de nepromovabilitate la bacalau-

reat, prin activităţile suplimentare de învăţare, prin activităţile de consiliere, şi nu în ultimul rând prin activităţle extraşcolare care 

motivează elevii în ceea ce priveşte învăţarea.  Astfel elevii din grupul țintă au realizat activități remediale care constau în  pregătire 

la obiectele de examen pentru bacalaureat. De asemenea aceștia au  beneficiat de catering, rechizite școlare, excursii de documentare, 

drumeții, vizionari la operă, teatru precum și întâlniri cu reprezentanții unor companii pentru sprijin privind orientarea elevilor în cari-

era pe care o vor alege după bacalaureat, dezvoltare  personală și devzoltare a abilităților socio-emoționale, dar și activități  extra cu-

ricurriculare și de informare precum vizite și participări la competiții interșcolare.  

Din finanțarea acordată prin proiectul ROSE s-au făcut unele dotări în liceu constând  în  echipamente electronice, table școlare, mo-

bilier școlar pentru amenajarea claselor. 

Responsabil financiar, 

Ana Onica 


