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Știm	că	ne	mai	despart	doar	câteva	zile	până	la	Crăciun	și	că
pregătirile	 sunt	 în	 toi,	 însă	 astăzi	 te	 invităm	 să	 iei	 o	 pauză
pentru	a	citi	veștile	bune	pe	care	ți	 le-am	pregătit.	 Îți	oferim
ocazia	să	le	descoperi	alături	de	noi	și	îți	dorim	să	fii	fericit	de
Crăciun!

De	la	diplomele	universitare	de	acum,	
la	diplomele	comune	europene

	
Episodul	III

Prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	Universitatea	din	București
	
Am	prezentat	până	acum,	 în	episoadele	anterioare	ale	poveștii	Alianțelor
Europene	 de	 universități,	 poate	 mai	 aproape	 de	 maniera	 literară	 de
construcție,	 subiectul	 și	 intriga,	 debutul,	 dar	 și	 câteva	 dintre	 personajele
poveștii,	 este	 adevărat	 cele	 principale.	 Apreciem	 că	 este	 momentul	 să
acordăm	 mai	 multă	 importanță	 desfășurării	 acțiunii,	 să	 căutăm	 punctul
culminant,	 îndreptându-ne	 după	 mai	 multe	 episoade,	 către	 un
deznodământ,	 sperăm	noi,	mult	așteptat,	pentru	oferirea	unui	viitor	 „mai
european”	studenților	noștri,	din	punct	de	vedere	academic	și	profesional.
Însă,	 dincolo	 de	 teoria	 literară,	 pentru	 noi,	 cei	 din	 domeniul	 educației
universitare,	contează	dacă	„povestea”	unei	politici	publice	produce	efecte
asupra	 instituțiilor	și	asupra	destinelor	actorilor	relevanți,	 iar	asta	pare	să
se	transforme	într-o	certitudine,	așa	după	cum	s-a	putut	observa	și	din	cele
consemnate	până	în	acest	moment.	
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Citește	mai	mult

„Toată	generația	mea	a	demonstrat	că	
și	în	mediul	rural	se	poate	face	carte.”

	
Povestea	Denisei	Pogăcean,	absolventă	a	

Liceului	Teoretic	Constantin	Romanu	Vianu,	Teaca

La	Denisa	Pogăcean	am	ajuns	prin	intermediul	domnului	Ioan	Ioja,	mentor
ROSE,	 căruia	 îi	 arătăm	 aprecierea	 noastră	 pentru	 că	 ne-a	 adus	 în	 cale
astfel	 de	 povești	 minunate.	 Putem	 spune	 despre	 Denisa	 că	 are	 cu
siguranță	un	talent	la	scris,	motiv	pentru	care	vă	invităm	să	citiți	interviul
pe	care	ni	l-a	acordat.

Citește	mai	mult

La	vie	en	ROSE	
la	Facultatea	de	Jurnalism	și	Științele	Comunicării	

a	Universității	din	București
Lect.	univ.	dr.	Anca	Anton,	Universitatea	din	București
	
Într-o	 lume	 aflată	 într-o	 continuă	 schimbare,	 o	 lume	 în	 care	 bunurile	 și
serviciile	la	care	avem	acces	devin	din	ce	în	ce	mai	diverse,	dar	în	același
timp,	devin	și	din	ce	în	ce	mai	standardizate,	ne	punem	problema	dacă,	și
mai	ales	cum	poate	fi	standardizarea	un	atu	în	viața	noastră	de	zi	cu	zi.
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Oportunitate	pentru	internship	de	succes	la
ArcelorMittal	Tubular	Products	Iași

Prof.	Matei	Maricica,	Prof.	Robotă	Daniela,	Liceul	Tehnologic	de	Mecatronică	și	Automatizări,
Iași
	
Oferirea	 unor	 oportunități	 solide	 de	 dezvoltare	 a	 competențelor
profesionale	 este	 o	 necesitate	 stringentă	 și	 actuală	 pentru	 toate	 liceele
care	 pregătesc	 elevi	 în	 domenii	 tehnice.	 De	 asemenea,	 companiile	 au
nevoie	să	angajeze	persoane	cu	experiență,	bine	pregătite	 teoretic	dar	și
practic,	capabile	să	facă	față	cerințelor	locului	de	muncă	pe	termen	mediu
și	lung.	
	
În	 cadrul	 proiectului	 ROSE	 implementat	 de	 Liceul	 Tehnologic	 de
Mecatronică	și	Automatizări	din	Iași,	în	perioada	2018-2022,	programul	de
internship	răspunde	acestei	duble	nevoi	–	atât	a	elevilor/absolvenților	cât	și
a	angajatorilor.

Citește	mai	mult

Metode	non-formale	de	predare-evaluare	și	
ședințe	de	mentorat	elev-elev

Prof.	Nicula	Smaranda,	Liceul	Tehnologic	Bulgar	Hristo	Botev,	București
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Dacă	 ar	 trebui	 să	 descriem,	 în	 câteva	 cuvinte,	 experiența	 ROSE	 pentru
echipa	Liceului	Teoretic	Bulgar	Hristo	Botev	din	București,	printre	acestea
s-ar	regăsi,	cu	siguranță,	atitudine	pozitivă,	educație	non-formală,	zâmbete
și	rezultate.	Toate	obținute	prin	muncă	și	ceva	în	plus:	ședințe	de	mentorat
elev-elev.	

Citește	mai	mult

Așa	cum	bine	știi,	din	luna	septembrie	nu	doar	tu	răspunzi	prezent	la
școală,	ci	și	noi...	Doar	că	pe	Instagram,	unde	îți	venim	în	întâmpinare
cu	sfaturi,	idei	creative	și	lucruri	care	să	te	ajute	în	viața	de	elev	sau
de	 student.	 Contul	 de	 Instagram	 se	 alătură	 paginii	 de	 Facebook	 și
newsletter-ului	lunar	ROSE.	
	

Și	pentru	că	sharing	 is	caring,	ne-ar	 fi	de	ajutor	dacă	ai	distribui	mai
departe	contul	de	 Instagram	colegilor,	elevilor	și	studenților	 tăi.	Știm
cât	de	mare	este	puterea	canalelor	de	Social	Media	în	rândul	tinerilor,
așa	 că	 am	 ales	 să	 o	 utilizăm	 într-un	 mod	 benefic	 pentru	 ei.	 Astfel,
vrem	 să	 le	 oferim	 un	 spațiu	 în	 care	 să	 găsească	 un	 mesaj	 de
încurajare	 sau	 poate	 o	 resursă	 prin	 care	 să	 se	 dezvolte	 personal	 și
profesional.	Facem	acest	lucru	atât	prin	postările	pe	care	le	publicăm,
cât	și	prin	intermediul	story-urilor	noastre.
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Mulţumim	contributorilor	acestei	ediţii:
	

Prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	Universitatea	din	București
Denisa	Pogăcean,	absolventă	a	Liceului	Teoretic	Constantin	Romanu	Vianu,	Teaca
Lect.	univ.	dr.	Anca	Anton,	Universitatea	din	București
Prof.	 Matei	 Maricica,	 AG448/SGL/RII	 „Program	 de	 pregătire	 pentru	 performanța
școlară	(PRO-ȘCOALA)”,	Liceul	Tehnologic	de	Mecatronică	și	Automatizări,	Iași
Prof.	 Robotă	 Daniela,	 AG448/SGL/RII	 „Program	 de	 pregătire	 pentru	 performanța
școlară	(PRO-ȘCOALA)”,	Liceul	Tehnologic	de	Mecatronică	și	Automatizări,	Iași
Prof.	 Nicula	 Smaranda,	 AG	 41	 „Împreună	 construim	 un	 viitor	 mai	 bun”,	 Liceul
Tehnologic	Bulgar	Hristo	Botev,	București

Dacă	newsletter-ul	nostru	ți-a	plăcut	și	ți-a	oferit	informații
interesante,	îl	poți	forwarda	și	altora!	Mulțumim!

UMFPE	-	Proiectul	ROSE
Str.	Spiru	Haret	nr.	10-12,	sector	1,	010176,	Bucuresti

Acest	mesaj	a	fost	trimis	pe	adresa	de	email	{{contact.EMAIL}}
Avem	 datele	 dvs.	 de	 contact	 ca	 urmare	 a	 opțiunii	 dvs.	 de	 abonare	 la	 serviciul	 de	 newsletter	 de	 pe	 site-ul
www.rose-edu.ro	sau	pentru	că	figurați	în	evidențele	Ministerului	Educației,	în	calitate	de	profesionist	în	domeniul
educației	sau	participant	la	programele	și	proiectele	inițiate	de	minister.	Operatorul	datelor	personale	utilizate	de
serviciul	de	newsletter	este	Unitatea	de	Management	al	Proiectelor	cu	Finanțare	Externă	(UMPFE)	care	aparține
de	Ministerul	Educației	și	care	asigură	managementul	proiectului	ROSE.	Singurele	date	personale	prelucrate	 în
cadrul	 acestui	 proiect	 sunt	 numele	 și	 adresa	dvs.	 de	 email.	 Conform	 cerințelor	Regulamentului	UE	679/	 2016
(GDPR),	aceste	date	sunt	prelucrate	doar	pentru	asigurarea	serviciului	de	newsletter,	a	evidenței	abonaților	și	a
comunicării	 legate	 de	 buna	 funcționare	 a	 serviciilor,	 nefiind	 folosite	 în	 alte	 scopuri.	 Singurele	 entități	 care	 au
acces	 la	 aceste	 date	 sunt	 UMPFE	 și	 echipa	 de	 specialiști	 care	 se	 ocupă	 de	 activitățile	 de	 promovare	 ale
proiectului	ROSE.	Administrarea	datelor	de	contact	ale	abonaților	se	face	prin	intermediul	platformei	specializate
SendinBlue,	 care	 prezintă	 toate	 garanțiile	 de	 conformitate	GDPR	 ca	 facilități	 „data	 protection	 by	 design	&	 by
default”.	 Datele	 dvs.	 nu	 sunt	 partajate	 cu	 alte	 entități.	 Baza	 legală	 a	 activităților	 de	 prelucrare	 o	 consituie
legitimul	interes	de	facilitare	a	schimburilor	de	informații	și	cunoaștere	din	cadrul	ROSE	și	consimțământul	dvs.
informat,	clar	și	liber	exprimat.	Datele	dvs.vor	fi	reținute	pe	toată	durata	de	derulare	a	serviciilor	de	newsletter



sau	până	când	vă	exprimați	dreptul	de	renunțare	la	abonare.	Baza	de	date	beneficiază	de	condiții	de	siguranță
adecvate,	 accesul	 la	 date	 este	 limitat,	 iar	 echipa	 de	 comunicare	 beneficiază	 de	 instruire	 și	 supervizarea	 unui
expert	GDPR.	Conform	GDPR,	 beneficiați	 de	 toate	drepturile	 de	acces	 la	 datele	personale,	 precum	dreptul	 de
rectificare,	 ștergere,	 restricționare,	 obiecții,	 dreptul	 la	 portabilitatea	 datelor,	 dreptul	 la	 retragerea
consimțământului,	 de	 a	 refuza	 profilarea	 și	 luarea	 automată	 a	 deciziilor,	 precum	 și	 dreptul	 de	 a	 vă	 adresa
Autorității	 Naționale	 de	 Supraveghere	 privind	 Prelucrarea	 Datelor	 cu	 Caracter	 Personal	 (ANSPDC	 –
www.dataprotection.ro).	Pentru	exercitarea	oricăruia	din	aceste	drepturi	sau	rezolvarea	oricărei	probleme	legată
de	prelucrarea	datelor	personale	ne	puteți	contact	direct	la	adresa:	office@rose-edu.ro	
	
Proiectul	 privind	 Învățământul	 Secundar	ROSE	este	un	proiect	 finanţat	dintr-un	 împrumut	de	200
milioane	de	euro	de	 la	Banca	Mondială,	care	contribuie	 la	 reducerea	abandonului	 în	 învățământul
secundar	și	terțiar	și	la	creșterea	ratei	de	promovare	a	examenului	de	bacalaureat.
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