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Luna	 Profesorilor	 ROSE	 a	 deschis	 seria	 de	 evenimente	 din	 campania	 de	 comunicare	 și
conștientizare	cu	privire	la	valorile	educației.	În	cadrul	acesteia,	am	propus	cadrelor	didactice
o	 serie	de	webinarii,	 ateliere,	 dezbateri	 și	 cursuri	 în	 cadrul	 cărora	 specialiști	 în	 educație	 au
discutat	cu	privire	la	provocările	pe	profesorii	le	depășesc	zi	de	zi	în	experiența	lor	de	la	clasă.
	
Astfel,	 pe	 parcursul	 lunii	 februarie,	 cadrele	 didactice	 au	 avut	 ocazia	 de	 a	 interacționa,	 în
cadrul	a	șase	evenimente,	cu	invitați	precum:
	

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;
dr.	 Ciprian	 Fartușnic,	 cercetător	 științific	 la	 Unitatea	 de	 Cercetare	 în	 Educație,
Centrul	Național	de	Politici	și	Evaluare	în	Educație;
prof.	 univ.	 dr.	Anca	Nedelcu,	 cadru	 didactic	 al	 Facultății	 de	 Psihologie	 și	 Științele
Educației	a	Universității	din	București;
Gelu	 Duminică,	 sociolog	 și	 director	 al	 Fundației	 Agenția	 de	 Dezvoltare	 Comunitară
„Împreună”;
Carmen	Marcu,	trainer	și	formator	în	cadrul	programelor	ERASMUS+;
lect.	 dr.	 Oana	 Moșoiu,	 coordonator	 intervenții	 sistemice	 în	 cadrul	 Unității	 de
Management	al	Proiectelor	cu	Finanțare	Externă	a	Ministerului	Educației;

Ce	și-au	propus		evenimentele	organizate	în
cadrul	Lunii	profesorilor	ROSE	?
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Webinarul	„Evaluare	pentru	învățare	în	ROSE”,	
susținut	de	prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu	și	de	dr.	Ciprian	Fartușnic,	

primul	eveniment	din	Luna	profesorilor	ROSE

Evenimentul	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.
	
„Pentru	toată	lumea	–	elevi,	studenți,	cadre	didactice	–	momentul	trecerii	la	online	a	însemnat
o	 re-evaluare	 și	 reconsiderare	 a	 educației,	 o	 schimbare	 de	 paradigmă	 în	 care	 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.
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Cel	de-al	doilea	eveniment	a	adus	împreună	peste	250	de	cadre
didactice.

Programul	ERASMUS+	și	oportunitățile	de	finanțare	europeană
pentru	dezvoltarea	profesorilor,	printre	subiectele	abordate	în

cadrul	webinarului

În	 cadrul	 webinarului,	 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.	Oana	Moșoiu.
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Soluțiile	personale	și	instituționale	în	comunitatea	ROSE,	
în	centrul	atenției	celui	de-al	treilea	eveniment

Dezbaterea	a	evoluat	chiar	de	 la	experiențele	și	poveștile	profesorilor	 și	mentorilor	care	au
implementat	 proiecte	 ROSE	 cu	 rezultate	 de	 succes.	 Evenimentul	 a	 urmărit	 transformarea
ideilor	personale	 în	propuneri	strategice,	coroborate	cu	politicile	publice	 în	domeniu	 la	nivel
național	și	european.
	
În	intervenția	pe	care	a	avut-o	în	cadrul	evenimentului,	prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu	a	subliniat
importanța	colaborării	dintre	cadrele	didactice,	elevi	și	studenți,	care,	acționând	ca	o	echipă,
pot	depăși	cu	succes,	orice	problemă	apărută	în	procesul	educațional.	Pornind	de	la	această
remarcă,	 profesorul	 Iucu	 a	 propus	 cadrelor	 didactice	 prezente	 la	 eveniment	 câteva	 soluții
instituționale,	aplicabile	și	replicabile	atât	liceelor,	cât	și	instituțiilor	de	învățământ	superior.
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Cursul	de	formare	acreditat	„Educația	interculturală”,
organizat	de	Fundația	Agenția	de	Dezvoltare	Comunitară

„Împreună”	

„Am	descoperit,	în	cadrul	cursului,	o	tematică	actuală	și	provocatoare,	materiale	interesante
și,	poate	cel	mai	important	aspect,	formatori	faini”,	„Ce	a	reprezentat	cursul	pentru	mine?	O
excelentă	ocazie	de	 intercunoaștere”,	„Mă	bucur	că	am	luat	parte	 la	un	curs	cald,	 relaxant,
informativ	dar	și...	emoționant”,	„Felicitări,	este	unul	dintre	puținele	cursuri	la	care	am	stat	cu
ochii	 lipiți	 de	 monitor!	 Mi-a	 plăcut	 de	 tine,	 Cătălina,	 maxim.	 Nu	 am	 văzut,	 în	 atâția	 ani	 de
activitate,	un	om	mai	mândru	de	cine	și	de	ceea	ce	este.	Felicitări!”.
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Peste	250	de	participanți	la	dezbaterea	moderată
„ROSE	Talks:	Povești	reflexive	despre	mentorat”

Ce	 înseamnă	 să	 fii	 mentor,	 care	 sunt	 beneficiile	 acestei	 activități,	 atât	 din	 perspectivă
personală,	 cât	 și	 din	 perspectivă	 instituțională,	 dar	 și	 cum	 se	 poate	 transforma	 mentoratul
într-un	element	de	 creștere	profesională,	 au	 fost	 doar	 câteva	 câteva	dintre	 temele	 care	 au
antrenat	cei	peste	250	de	participanți	la	o	dezbatere	care	s-a	derulat	pe	parcursul	a	aproape
două	ore.
	
Cu	sau	fără	mentori	în	educație?
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Aceasta	este	întrebarea	care	a	deschis	prezentarea	realizată	de	prof.	univ.	dr.	Anca	Nedelcu
în	cadrul	evenimentului.	Din	perspectiva	sa,	a	fi	mentor	înseamnă	a	te	afla	într-o	pluritate	de
ipostaze,	oferite	atât	de	locul	în	care	te	afli	la	un	moment	dat,	cât	și	de	oamenii	de	care	ești
înconjurat.	Astfel,	mentorul	poate	 fi,	pe	rând	sau	 în	același	 timp,	 tutor,	persoană	care	oferă
suport	 colegial,	 profesorul	 înțelept	 și	 de	 încredere,	 mdelul	 de	 urmat	 sau	 acceleratorul	 în
dezvoltarea	încrederii	de	sine	a	celorlalți.
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Ultimul	atelier	din	Luna	profesorilor	ROSE	a	adus	laolaltă	aproape
300	de	participanți	–	cadre	didactice,	mentori,	elevi,	studenți	și

părinți

„Cu	stimă,	despre	stima	de	sine	în	educație”,	laitmotivul	intervenției	avute	de	prof.	univ.	dr.
Anca	Nedelcu.
	
Evenimentul	 a	 debutat	 cu	 o	 trecere	 în	 revistă	 a	 câtorva	 aspecte	 teoretice	 cu	 privire	 la
conceptul	de	stimă	de	sine,	elemente	contextualizate	de	prof.	univ.	dr.	Anca	Nedelcu	în	așa
fel	încât	să	poată	conduce	la	o	serie	de	concluzii	cât	se	poate	de	practice:	„cred	că	întâlnirea
de	astăzi	(25	februarie	2022	n.r.)	este	despre	educația	făcută	cu	dragoste	și	cu	gânduri	bune.
De	 altfel,	 sunt	 de	 părere	 că	 deviza	 aceasta	 se	 potrivește	 întregii	 serii	 de	 evenimente
organizate	atât	 în	cadrul	Lunii	profesorilor	ROSE,	cât	și	 în	cadrul	Lunii	elevilor	și	 studenților
ROSE	sau	al	Lunii	părinților	ROSE.”	Fiind	un	concept	omniprezent,	stima	de	sine	este	„o	modă
educațională	recentă,	dar	are	soarta	acelor	concepte	mari,	 frecvente,	pe	care	 le	auzim	des,
dar	despre	care	nu	știm	cum	anume	ar	trebui	să	le	și	aplicăm”,	remarcă	prof.	univ.	dr.	Anca
Nedelcu.
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Despre	universitățile	europene…
între	„entități”,	instituții	și	alianțe

Episodul	4.

Am	 scris	 până	 acum	 despre	 politicile	 generale,	 despre	 viziune	 și	 despre	 dimensiunile
strategice	 care	 sunt	 asociate	 noului	 proiect	 al	 alianțelor	 europene	 de	 universități,	 dar	 una
dintre	componentele	sale	importante	nu	poate	fi	ignorată	–	noua	formă	sau	structură	juridică
de	 organizare	 a	 acestora.	 În	 acest	 context,	 fiind	 vorba	 despre	 alianțe	 de	 universități,
întrebările	care	s-au	pus	încă	de	la	început	au	fost	legate	de	caracterul	formal	sau	informal	al
acestor	asocieri	inter-instituționale,	pe	de	o	parte,	și	de	ceea	ce	limbajul	european	privitor	la
acest	 subiect	 denumește	 ca	 „legal	 entities”	 (entitățile	 legale,	 în	 traducere	 simplă,	 sau
structuri	 de	 reprezentare,	 de	 decizie	 și	 de	 guvernanță	 academică,	 la	 nivelul	 consorțiilor
europene,	într-o	interpretare	mai	elaborată	în	termeni	depolitică	publică),	pe	de	altă	parte.
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Interviurile	ROSE:	prof.	Culea	Marinela,
Director	al	liceului	tehnologic	„Cezar	Nicolau”	

din	Brănești	
Povestea	ROSE	a	ajuns	și	la	Liceul	Tehnologic	Cezar	Nicolau	din	Brănești.	Cu	o	istorie	de	70	de
ani,	 liceul	 ilfovean	 oferă	 astăzi	 elevilor	 un	 mediu	 modern	 de	 învățare,	 adaptat	 nevoilor
acestora.	Sălile	de	clasă	dotate	cu	smartboard-uri	și	echipamente	de	proiecție	video,	cantina
modernă,	 facilitățile	de	cazare	 fac	parte	din	viața	de	elev	a	celor	aproximativ	de	800	 tineri
înscriși	la		Liceul	Tehnologic	Cezar	Nicolau	din	Brănești.
	
Pentru	 că	 dezideratul	 conducerii	 este	 acela	 că	 „nu	 există	 nu	 se	 poate”,	 proiectul	 ROSE
implementat	de	liceu	nu	face	rabat	de	la	acest	crez	-	ne	dăm	seama	de	acest	lucru	chiar	din
nume:	„VREAU	ŞI	EU!	VOI	REUŞI!”.
	
Despre	provocările	vieții	de	profesor	de	liceu,	despre	poveștile	elevilor	și	despre	cum	lucrurile
simple,	 dar	 juste,	 fac	 diferența,	 am	 invitat-o	 pe	 prof.	 Culea	 Marinela,	 director	 al	 Liceului
Tehnologic	Cezar	Nicolau	din	Brănești	să	ne	povestească.

Vezi	video

Evenimentele	din	campania	de	comunicare	și	conștientizare
continuă	cu	Luna	elevilor	și	studenților	ROSE,	în	martie.	

	
Te	așteptăm	pe	paginile	de	Facebook	și	Instagram	
pentru	a	fi	la	curent	cu	toate	noutățile	noastre.
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Dacă	newsletter-ul	nostru	
ți-a	plăcut	și	ți-a	oferit	informații	interesante,	

îl	poți	forwarda	și	altora!	Mulțumim!

UMPFE	-	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	
	
ROSE	este	un	proiect	 finanţat	printr-un	 împrumut	de	200	milioane	de	euro	de	către	Banca	 Internaţională	de
Reconstrucţie	 şi	 Dezvoltare	 (BIRD),	 care	 contribuie	 la	 reducerea	 abandonului	 în	 învățământul	 secundar	 și
terțiar	și	la	creșterea	ratei	de	promovare	a	examenului	de	bacalaureat.
	
www.rose-edu.ro
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