
NECESAR RESURSE UMANE  

PROIECT ROSE – INVESTIM ÎN VIITOR 

Anul I 

Activitatea Detalierea activității Resurse umane - PROFESORI Resurse umane - ELEVI Durata 

I.Activități pedagogice 

și de sprijin 

 

I.1.1. - Servicii de consultanță 

acordate de metodiști și formatori ai 

CCD Botoșani, ședințe destinate 

elevilor de la clasele de pedagogie 

1 cadru didactic metodist / 

formator CCD 

1 grupă  

XII pedag 

2h/săpt 

I.1.2. - Ședințe de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat 

5 profesori ROMÂNĂ 5 grupe:  

IX-X 

XI pedag+uman 

XI real 

XIIpedag+uman 

XII real 

1h/săpt 

5 profesori 

MATEMATICĂ 

5 grupe:  

IX-X 

XI pedag+real 

XII mate-info 

XII pedag 

XII științe nat 

1h/săpt 

2 profesori 

ISTORIE 

2 grupe: 

XII uman 

1h/săpt 

2 profesori 

BIOLOGIE 

2 grupe: 

XII real 

1h/săpt 

2 profesori 

SOCIO-UMANE 

2 grupe: 

XII uman 

1h/săpt 

1 profesor 

GEOGRAFIE 

1 grupă: 

XII uman 

1h/săpt 

I.2. Activități 

remediale – sesiuni de 

verificare 

 

Aplicarea de teste de evaluare pe 

parcurs și sumativă 

Toți profesorii care efectuează 

activitățile I.1.1 și I.1.2 

Toți elevii participanți la  

activitățile I.1.1 și I.1.2 

2h/3 luni 



I.3 – Activități de 

dezvoltare personală 

 

I.3.1- Consultanță pentru organizarea 

activităților de dezvoltare personală 

acordate de personal din cadrul CCD 

Botoșani (coaching, organizarea 

activităților cross-curriculare, non-

formale etc.) 

 

1 profesor metodist CCD 1 grupă  

IX-XII pedag 

2h/sapt sau 

8h/luna 

I.3.2 - Activități de coaching și 

orientare școlară și profesională, 

cluburi și ateliere cross-curriculare 

6 profesori care vor desfășura 

activități în cadrul a 6 ateliere 

6 grupe de elevi care vor 

participa fiecare la câte un 

atelier de: 

- coaching și orientare școlară,  

- scrierea proiectelor,  

- limba engleză,  

- limba franceză,  

- fotografie și film, 

- web-design 

2h/la 2 săpt 

II.Activități 

extracurriculare 

 

II.1. Cluburi și ateliere de week-end: trupă 

de teatru, trupă de dansuri, ateliere de 

creație literară, plastică, interpretare 

muzicală, club sportiv) – destinate 

elevilor talentați și celor aparținând 

grupurilor dezavantajate 

Profesori ai școlii 

Actor 

Instructor de dans 

150 elevi  2h/săpt 

 

Note: 

- O grupă trebuie să cuprindă minim 20 de elevi. 

- Activitățile din cadrul proiectului ROSE se desfășoară după amiază (în limita spațiului disponibil) sau sâmbăta. 

- Cadrele didactice care vor desfășura activități în cadrul proiectului ROSE vor fi remunerate la plata cu ora, conform unui Contract 

Individual de Muncă. 


