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Peste 200 de cadre didactice și specialiști în educație au discutat despre
„Evaluarea prin învățare în ROSE”

Webinarul susținut de prof. univ. dr. Romiță Iucu și de dr. Ciprian Fartușnic, 
primul eveniment din „Luna profesorilor ROSE”

Joi, 3 februarie 2022, echipa de comunicare a proiectului ROSE a organizat, ca parte a
unei ample campanii de sensibilizare a profesorilor, atelierul „Evaluare pentru învățare în
ROSE”,  în  încercarea  de  a  identifica  modalitățile  de  a  face  din  evaluare  o  practică
pedagogică care să sprijine evoluția și interesul elevului și al studentului pentru învățare.  

Evenimentul a avut loc online, începând cu ora 18:00, și și-a propus să aducă în atenția
participanților schimbările de paradigmă produse de pandemia de COVID-19 în ceea ce
privește modalitățile de evaluare a elevilor și studenților, dar și să identifice provocările
privind  evaluarea  și  învățarea  în  învățământul  terțiar,  implicațiile  privind  evaluarea din
perspectivă internațională, dar și provocările privind evaluarea în învățământul secundar
superior.

Webinarul, care i-a adus în fața camerelor pe prof. univ. dr. Romiță Iucu, cadru didactic la
Universitatea din București și coordonator al Subgrupului pentru Diplomă Europeană din
cadrul  Grupului  FOR  EU  –  Comisia  Europeană,  și  pe  dr.  Ciprian  Fartușnic,  cercetător
științific la Unitatea de Cercetare în Educație, Centrul Național de Politici  și Evaluare în
Educație, a deschis seria evenimentelor organizate în cadrul „Lunii profesorilor ROSE”.

„Ce am învățat  de  la  pandemia  de  COVID-19?  Adaptare.  Acesta  este  cuvântul  cheie.
Pandemia ne-a învățat atât să reînvățăm, cât și să dezînvățăm ceea ce știam deja. Am
învățat să ne adaptăm atât modul de predare, cât mai ales modul de evaluare a elevilor și
studenților. Trebuie, mai mult ca niciodată, să fim și mai aproape de elevii  și studenții
noștri, să învățăm să îi ascultăm și să le oferim acel tip de feedback care să le fie de ajutor
pe întreg parcursul lor educațional”, a remarcat prof. univ. dr. Romiță Iucu. 

La  discuția  moderată  de  Mirabela  Amarandei,  cercetător  doctorand  la  Facultatea  de
Psihologie și Științele Educației  a Universității  din București,  au participat peste 200 de
cadre didactice  și  specialiști  în  educație,  în încercarea de a identifica  paralela  care să
unească mediul preuniversitar cu cel universitar din perspectiva evaluării prin învățare. 

„Pentru toată  lumea – elevi,  studenți,  cadre  diactice  –  momentul  trecerii  la  online  a
însemnat o re-evaluare și reconsiderare a educației, o schimbare de paradigmă în care
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cadrele didactice ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe elevi și studenți, puși
acum în situația de a se dezvolta cu mai puțin ajutor de la cei  dintâi.  Pentru cadrele
didactice, pe de altă parte, pandemia a venit ca un labirint, provocându-i la adaptare.” –
dr. Ciprian Fartușnic.

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 și-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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