COMUNICAT DE PRESĂ
Oportunitățile de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor,
prezentate de lect. univ. dr. Oana Moșoiu și de Carmen Marcu în cadrul celui deal doilea eveniment din „Luna profesorilor ROSE”

Luni, 7 februarie 2022, lect. univ. dr. Oana Moșoiu, coordonator intervenții sistemice în
cadrul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă a Ministerului Educației,
și Carmen Marcu, trainer și formator în cadrul programelor Tineret în Acțiune și
ERASMUS+, au prezentat, în cadrul unui webinar interactiv, oportunitățile de finanțare
europeană pentru dezvoltarea profesorilor.
Evenimentul, organizat de echipa de comunicare a proiectului ROSE ca parte a amplei
campanii de sensibilizare a profesorilor „Luna profesorilor ROSE” și moderat de Mirabela
Amarandei, cercetător doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a
Universității din București, a adus laolaltă peste 250 de cadre didactice dornice să
descopere modalitățile prin care instituțiile europene susțin și încurajează evoluția și
dezvoltarea acestora.
În cadrul webinarului, lect. univ. dr. Oana Moșoiu și Carmen Marcu au prezentat cadrelor
didactice beneficiile și oportunitățile oferite de programul ERASMUS+, dar și o serie de alte
programe menite să le sprijine în dezvoltarea comunităților în care activează. De altfel,
discuția a pornit de la întrebările și curiozitățile participanților, care au putut interacționa
cu experții atât prin intermediul chat-ului oferit de platforma Zoom, cât și prin intermediul
reacțiilor pe care programul le pune la dispoziție.
„Ce este și cum se conturează un proiect de succes? Dacă vorbim despre proiectele din
zona educațională, cum este cazul celor finanțare prin programul ERASMUS+ de către
Comisia Europeană, pentru a-și atinge potențialul maxim, acestea trebuie să adreseze o
nevoie clară, reală, care poate produce o schimbare și, implicit, rezultate vizibile. Pentru a
identifica această nevoie, aflată la congruența nevoilor locale, ale comunității, cu a celor
ale organizației – fie că vorbim de școli sau de universități – și cu a celor individuale – fie
că vorbim de nevoile de învățare sau de cele de dezvoltare personală și profesională –,
este necesară o analiză atentă a tuturor celor trei factori cheie”, a remarcat lect. univ. dr.
Oana Moșoiu.
Dacă discutăm despre programul ERASMUS+, pot fi observate câteva direcții prioritare pe
care acesta le adresează în funcție de nevoile identificate de-a lungul anilor la nivelul
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societății: incluziune și diversitate, transformare digitală și mediu și combaterea
schimbărilor climatice. Pornind de la acestea, fie că este implementat de licce, colegii, școli
profeionale, autorități locale, fundații, ONG-uri sau universități, un proiect ERASMUS+
trebuie să acționeze în trei direcții cheie: mobilități – cooperare – sprijin pentru
dezvoltarea de politici.

Înregistrarea completă a evenimentului poate fi urmărită aici.

Distinctiv între toate proiectele de educație, Proiectul privind Învățământul Secundar
(Romania Secondary Education Project – ROSE) este o intervenție complexă, care şi-a
propus să reducă rata de părăsire timpurie a școlii, să îmbunătățească tranziția de la liceu
la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de
învățământ sprijinite. Pe de altă parte, ar fi de menționat că anii 2020 și 2021, care au stat
sub spectrul pandemiei de COVID-19, au generat și pentru ROSE- ca și pentru toate
sistemele naționale de educație- activități preponderent online, cu sprijin constant acordat
comunităților educaționale din licee (prin echipamente electronice oferite școlilor - peste
59.000 de laptopuri puse la dispoziția elevilor care nu au echipamente proprii, peste 5.700
de camere pentru videoconferințe și peste 4.300 de table interactive - și suportul
mentorilor) și cu un efort colectiv de adaptare a procesului de predare- învățare- evaluare
la provocările educației mijlocite de tehnologie.

Mai multe informații despre evenimentele organizate de ROSE în cadrul campaniilor de
sensibilizare a profesorilor, elevilor și părinților pot fi solicitate la adresa de mail
office@edu-rose.ro. Detalii cu privire la proiectul ROSE pot fi consultate în documentul
anexat.
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