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Rata de promovare a examenului de bacalaureat în 2021, în creștere cu peste
70% în Botoșani în liceele ROSE 

Succesul tinerilor din 22 licee din Botoșani la examenul de bacalaureat, rezultat
al proiectului ROSE 

Proiectul  național  ROSE (Romania  Secondary  Education  Project)  a  dovedit,  și  pe
parcursul anului școlar 2020-2021, că munca în echipă și colaborarea profesorilor, precum
și activitățile de predare și evaluare non-formale pot crea o punte peste pandemia de
COVID-19, sprijinind elevii să facă față provocărilor educației online. Activitățile
desfășurate în liceele beneficiare din toată țara în cadrul proiectului ROSE s-au bazat pe
metode  pedagogice  care  conduc  la  progresul  școlar  al  elevilor,  precum mentoratul  și
învățarea de tip peer-learning între profesori.

De amintit, un obiectiv important al proiectului îl constituie scăderea ratei de abandon
școlar, știut fiind faptul că șansele de succes ale elevilor cresc cu cât petrec mai mult timp
în  școală  în  compania  profesorilor,  unde  pot  fi  formați,  consiliați  și  îndrumați.  Astfel,
potrivit datelor adunate la nivel local în luna septembrie 2021, dintre cele 22 de licee ROSE
din județul Botoșani, în 9 instituții de învățământ rata de abandon școlar a scăzut față de
anul școlar 2019-2020. Cu alte cuvinte, la nivelul județului Botoșani, în 41% dintre liceele
beneficiare, proiectul ROSE a contribuit la creșterea participării școlare a elevilor provenind
din comunități vulnerabile. Acestora li se adaugă cele 8 licee botoșănene care au rată
de abandon zero  în anul școlar 2020-2021:  Liceul  Dimitrie Cantemir  Darabani,  Liceul
Teoretic  Ștefan  D.  Luchian Ștefănești,  Colegiul  Național  Grigore  Ghica  Dorohoi,  Liceul
Dimitrie Negreanu Botoșani, Liceul pedagogic  Nicolae Iorga Botoșani, Seminarul Teologic
Liceal Ortodox  Sf. Gheorghe  Botoșani, Seminarul Teologic Liceal Ortodox  Sf. Ioan Iacob
Dorohoi, Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani.

De  altfel,  în  Botoșani,  ROSE  se  bucură  de  popularitate  în  rândul  elevilor:  la
activitățile proiectului au participat un număr mare de elevi, 7 licee înregistrând în anul
școlar 2020-2021 o participare de 100%,  asigurându-se realizarea numărul maxim
de elevi cuprinși în grupul țintă, conform angajamentului din cadrul Acordului de grant.
Este  vorba  despre  Liceul  Tehnologic  Bucecea,  Liceul  Tehnologic  Alexandru  Vlahuță
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Șendriceni,  Liceul  Dimitrie Cantemir Darabani,  Colegiul  Național  Grigore Ghica Dorohoi,
Liceul  Pedagogic  Nicolae  Iorga  Botoșani,  Colegiul  Tehnic  Gheorghe  Asachi Botoșani  și
Seminarul Teologic Liceal Ortodox  Sfântul Ioan Iacob Dorohoi. De asemenea, în alte 10
licee botoșănene – Liceul Teoretic  Anastasie Bașotă Pomârla, Liceul  Alexandru cel  Bun
Botoșani, Liceul Tehnologic  Elie Radu Botoșani, Liceul  Demostene Botez Trușești, Liceul
Teoretic Ștefan D. Luchian Ștefănești, Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni, Liceul Regina
Maria Dorohoi, Liceul  Dimitrie Negreanu  Botoșani, Liceul Tehnologic Todireni, Seminarul
Teologic Liceal Ortodox  Sf. Gheorghe  Botoșani – participante la proiectul ROSE, putem
remarca o creștere a participării în rândul elevilor în anul școlar 2020-2021 față de 2019-
2020.

Mai mult decât atât, succesul activităților ROSE a dus la situații în care liceele
beneficiare au înregistrat cereri din partea elevilor care nu fac parte din  grupul
țintă ROSE, de a fi  incluși  în activitățile remediale și de pregătire pentru examenul de
bacalureat. 

În  anul  școlar  2019-2020  au  fost  identificate trei  schimbări  notabile  în  liceele
beneficiare ROSE din județul Botoșani: creșterea ratei de promovare a examenului de
bacalaureat,  creșterea  gradului  de  încredere  a  elevilor  în  propriile  forțe,  precum  și
creșterea ratei de promovabilitate la nivelul anilor de studii. 

Astfel,  rata promovare a examenului de bacalaureat în cazul a 16 licee ROSE a
crescut cu 72,72% în anul școlar 2020-2021 față de anul școlar 2019-2020. Rata de
participare  la  examenul  de  bacalaureat,  un  indicator  al  încrederii  în  sine  în  rândul
absolvenților de clasa a XII-a, a crescut cu 50% în anul școlar 2020-2021 față de anul
școlar  2019-2020.  Mai  mult  decât  atât,  în  anul  școlar  2020-2021,  Colegiul  Național
Grigore Ghica din Dorohoi a înregistrat o participare de 100% a absolvenților
clasei a XII-a la examenul de bacalaureat 2021.

Nu  în  ultimul  rând,  un  efect  al  participării  mai  numeroase  a  elevilor  la  activitățile
organizate în cadrul ROSE a fost și creșterea ratei de promovabilitate în 13 dintre cele
22 de licee ROSE în anul școlar 2020-2021 față de anul școlar 2019-2020.

„Proiectul  ROSE  aduce  în  peisajul  educațional  românesc  plus  valoare,  îmbunătățește
calitatea  educației,  atât  prin  dezvoltarea  practicilor  incluzive,  cât  și  prin  crearea  de
contexte  de  învățare  adecvate  nevoilor  elevilor  și  asigurarea  dezvoltării  și  succesului
tuturor elevilor. Credința mea este că ROSE poate schimba destine, oferind elevilor șansa
să se redefinească și să-și asume cu curaj proiectarea propriului viitor:  un copil adus pe
calea succesului înseamnă un matur mai autonom, mai responsabil, mai valoros pentru
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societate în viitor”, a remarcat prof. Dorel Baitanciuc, mentor în cadrul ROSE în județul
Botoșani.

Ce este ROSE?

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE)
este  un  proiect  complex,  distinctiv  între  proiectele  de  educație,  care  și-a  propus  să
îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul
an universitar în instituțiile de învățământ finanțate în cadrul proiectului. 

Proiectul  ROSE  face  parte  din  Programul  Național  al  Ministerului  Educației  „Sprijin  la
bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia
de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în
învățământul terțiar, pentru populația României.

În valoare totală de 200 de milioane de euro, ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza
Legii  nr.  234/2015  pentru  ratificarea  Acordului  de  Împrumut  (Proiectul  privind
învățământul  secundar)  între  România  și  Banca  Internațională  pentru  Reconstrucție  și
Dezvoltare,  semnat  la  Washington  la  17  aprilie  2015  (Monitorul  Oficial,  Partea  I,  nr.
757/12.10.2015). Proiectul se derulează între anii 2015 și 2022 și este implementat de
Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
(UMPFE).

Astfel, în cadrul proiectului au fost oferite aproape 900 de granturi către licee – 874, mai
exact  –  și  alte  aproape  400  de  granturi  către  universități  sau  facultăți.  Activitățile
desfășurate  în  liceele  și  facultățile  ROSE  cuprind  sesiuni  de  consiliere,  îndrumare  și
orientare profesională, servicii de îndrumare, coaching, dezvoltare personală și dezvoltare
a  abilităților  socio-emoționale.  De  asemenea,  printre  activitățile  realizate  în  cadrul
proiectului se regăsesc și școli de vară, activități extracurriculare, excursii, participări  la
competiții sau chiar activități sportive.

Ca urmare a implementării ROSE în mediul preuniversitar, rata medie de abandon școlar în
anii terminali a scăzut de la 6,5% la 1,98%, în timp ce rata de promovare a examenului de
bacalaureat  a  crescut  de  la  49,6%  la  62,33%.  Nu  în  ultimul  rând,  pentru  mediul
universitar ROSE a crescut rata de retenție a studenților după primul an de studii, de la
79,4% la 81,64%.

Mai multe detalii cu privire la Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary
Education Project – ROSE) pot fi consultate pe site-ul www.rose-edu.ro.
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