
Privire	în	urmă	
	
Februarie	-	Aprilie	au	fost	3	luni	pline	de	evenimente	pentru	toți	cei	dintre	voi	care
sunteți	profesori,	părinți,	elevi	sau	studenți.	12	invitați	au	susținut	13	webinarii	în
peste	26	de	ore,	timp	în	care	ne-am	întâlnit	cu	sute	dintre	voi.	Mulțumim	pentru
participarea	 voastră	 și	 pentru	 entuziasmul	 cu	 care	 ați	 întâmpinat	 aceste
evenimente!
	
Înainte	de	a	continua,	vă	reamintim	că	toate	webinariile	și	materialele	pregătite
pentru	voi	se	găsesc	pe	site-ul	nostru,	dar	și	pe	canalul	de	YouTube	al	proiectului.	

	Resurse	profesori 	Resurse
părinți

	Resurse	elevi/
studenți

Privire	înainte
	
Probele	scrise	la	examenul	de	Bacalaureat	bat	la	ușă,	astfel	încât	ediția	de
față	 își	propune	să	 strângă	 resurse	pentru	această	perioadă.	Ultima	sută
de	metri	înainte	de	examene	înseamnă,	cel	mai	probabil,	o	gestionare	cât
mai	adecvată	a	emoțiilor	care	vin	la	pachet	cu	acest	examen,	astfel	încât	în
fața	foii	de	examen,	elevul	să	fie	stăpân	pe	el,	încrezător	în	ce	știe.

Citește	articol

„Am	 ajuns	 acolo	 unde	 am
dorit,	 deși	 inițial,	 nici	 nu
îndrăzneam	 să	 visez.	 Acest
lucru	 a	 fost	 posibil	 datorită
unor	 oameni	 speciali	 din
viața	mea.”	

Prof.	Mărgulescu	Marcela	Carmen
de	 la	 Colegiul	 tehnic	 General
Gheorghe	 Magheru	 din	 Târgu-Jiu
împărtășește	 în	 următorul	 articol,	 pe
lângă	propria	experiență	din	proiectul
ROSE,	 câteva	 mărturii	 de	 la
absolvenții	 colegiului.	 Dacă	 urmează
să	susții	examenul	de	Bacalaureat,	te
invităm	să	citești	acest	articol	pentru
o	doză	de	încurajare.

Povestea	 mea	 nu	 este
povestea	mea,	este	povestea

https://www.rose-edu.ro/viitorul-meu/
http://www.rose-edu.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCa9f4I5qwuzriCCMZ4y7N1g/videos
https://www.youtube.com/watch?v=XiIuZe7FA-g&list=PLcJgZY93REkUJ8-87XNNzvgq2iUstlonZ
https://www.youtube.com/watch?v=6pAcIMhpKzE&list=PLcJgZY93REkX0jIDnQc_EOJ4Cuvwh5YBk
https://www.youtube.com/watch?v=sRuwm7CMODM&list=PLcJgZY93REkVaV1HXHNGZYJibaYIDv6gG


Citește	articol

noastră.	

„Este	 „povestea	 performanței",
realizată	 din	 fiecare	 performanță	 a
tuturor	 celor	 care	 direct	 sau	 indirect
au	 fost	 implicați	 în	 acest	 proiect.	 Mă
refer	 la	 performanțe	 despre	 care	 nu
se	 vorbește	 foarte	 des,	 nu	 sunt	 atât
de	 cunoscute	 și	 de	 apreciate	 ca	 alte
performanțe	 din	 alte	 domenii	 și	 nu
devin	virulente	în	mass	media.
	
Și	cum	altfel	s-ar	numi	succesul	unor
copii	 care	 au	 fost	 admiși	 la	 liceu	 cu
medii	foarte	mici,	și	care	au	reușit	să
promoveze	examenul	de	bacalaureat,
când	nici	ei	n-ar	fi	crezut.”

Citește	articol

„Pentru	 fiecare	 dintre	 ei,
finalul	 liceului	 însemnă	 doar
obținerea	 diplomei	 de	 studii
medii.	De	obicei,	cei	care	vin
la	clasele	de	 liceu	tehnologic
au	 acest	 țel.	 Notele	 mici
obținute	 la	 Evaluarea
Națională	 le	 fură	 visul	 de	 a
avea	 o	 diplomă	 de
bacalaureat	–	pare	prea	greu,
prea	 dificil,	 prea	 multă
luptă.”

O	 poveste	 în	 adevăratul	 sens	 al
cuvântului,	 căci	 exact	 așa	 este
prezentată	 în	 următorul	 articol.	 Doi
tineri	 care	 provin	 din	 familii	 în	 care
nimeni	nu	a	trecut	de	absolvirea	unei
școli	de	ucenici	sau	de	arte	și	meserii,
ale	căror	studii	lor	au	fost	susținute	cu
banii	 câștigați	 în	 străinătate	 de	 tații
care	 au	 prestat	 munci	 necalificate,
reușesc	să	rupă	acest	ciclu	de	familie.

Vezi	video

„Fiecare	 copil	 e	 diferit,	 dar
nimeni	 nu	 îl	 cunoaște	 mai
bine	decât	propriul	părinte.”

Cu	 toate	 acestea,	 în	 preajma
examenelor,	 este	 posibil	 ca,	 din
postura	de	elev,	propriul	copil	să	aibă
anumite	 schimbări	 comportamentale.
Despre	cele	mai	importante	provocări
din	 punct	 de	 vedere	 emoțional	 pe
care	le	întâmpină	elevii	adolescenți	în
perioada	 examenelor,	 dar	 și	 despre
modalitățile	 în	 care	 părinții	 le	 pot	 fi
alături	 în	 aceste	 momente,	 l-am
invitat	 pe	 lect.	 univ.	 dr.	 Mugur
Ciumăgeanu,	 psiholog	 clinician	 și
cadru	 didactic	 Universitatea	 de	 Vest
din	Timișoara,	să	ne	povestească	mai
multe.

https://www.rose-edu.ro/bune-practici-si-povesti-de-succes-rose/
https://www.rose-edu.ro/vise-implinite/
https://www.youtube.com/watch?v=mdwmDqXrKNU&list=PLcJgZY93REkX0jIDnQc_EOJ4Cuvwh5YBk&index=4&ab_channel=ProiectulROSE


Pe	 Instagram	 derulăm	 o	 nouă	 serie	 de	 mesaje	 de	 încurajare	 pentru
elevi,	 în	contextul	 în	care	în	perioada	examenelor	cresc	emoțiile,	apar
stări	 de	 tensiune,	 iar	 sănătatea	 mintală	 este	 un	 subiect	 actual.	 Mai
mult	 decât	 atât,	 emoțiile	 examenelor	 se	 cumulează	 și	 cu	 influențele
expunerii	 îndelungate	 la	mediul	online	și	 izolarea	socială	din	ultimii	2
ani.

După	examenul	de	bacalaureat	încep	admiterile	la	facultăți.	
	
Facultățile	beneficiare	de	granturi	ROSE	derulează	diferite	programe	de	vară	și
activități,	dedicate	orientării	elevilor	care	își	doresc	să	vină	către	facultăți.	Lista
instituțiilor	beneficiare	se	găsește	în	link-ul	următor:	https://bit.ly/FacultatiROSE

The	strategy	is	missing
Episodul	6

„Prin	ceva	mai	apropiat	de	realitate,	dar	nu	ficțional,	a	trecut	și	Europa	în	luna
aprilie,	atunci	când	Franța	și	președintele	său,	Emmanuel	Macron,	aveau	să	fie
supuși	 testului	 electoral	 global	 și	 mai	 puțin	 național,	 iar	 acest	 lucru	 datorită
consecințelor,	ecourilor	și	evoluțiilor	sale.	Riscurile	asociate	erau	foarte	ridicate,
având	 în	 vedere	 aici	 aspecte	 precum	 efectele	 unui	 conflict	 militar	 (cel	 din
Ucraina),	de	această	dată	unul	foarte	real,	dar	și	tendințele	intervenționiste	ale
unor	 puteri	 străine	 în	 procesele	 electorale	 (probate	 în	 istoricul	 recent	 al
situațiilor	similare),	acestea	având	potențialul	pertinent	de	a	conduce	la	vicierea
rezultatului	 final,	 prin	 pierderea	 acestor	 alegeri	 de	 către	 președintele	 în
funcție.”	
	
Episodul	 6	 al	 serialului	 dedicat	 spațiului	 european	 al	 învățământului	 superior,

https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
https://bit.ly/FacultatiROSE


scris	de	prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu	poate	fi	accesat	în	link-ul	de	mai	jos.
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Vezi	articol

ACTIVITĂȚILE	
AMBASADORILOR	ROSE

6	mai	2022
Prof.	 Mirela	 Petruț,	 un	 nou
ambasador	 al	 proiectului
ROSE,	 a	 organizat	 primul
eveniment	 din	 această
ipostază:	 ROSE	 –	 emoție	 și
success.	 Evenimentul	 și-a
propus	 să	 sprijine
conștientizarea	 importanței
resurselor	 cognitive	 și
emoționale	 pentru	 elevii	 care
se	 pregătesc	 să	 susțină
examenul	 de	 bacalaureat.
Celor	 50	 de	 elevi	 participanți
le-au	 fost	 prezentate,	 printre
altele,	 modalități	 concrete	 de
gestionare	 a	 emoțiilor
specifice	 examenului,	 prin
parcurgerea	etapelor:
1.	Nu	pot
2.	Încă	nu	știu
3.	Încerc
4.	Eu	pot.

10	mai	2022
Peste	 100	 de	 participanți
activi,	 3	 invitați	 de	 seamă	 –
prof.univ.	 dr.	 Anca
Nedelcu,	 prof.	 Radu
Jugureanu	 și	 cercetător	 în
cadrul	 CNPEE	 Ciprian
Fartușnic,	 fiecare	 cu	 câte	 o
perspectivă	unică	asupra	unui
aspect	din	zona	educației	în	2
ore	 pline	 de	 interacțiune,
moderate	de	Paula	Mihai,	 în
calitate	 de	 ambasador	 ROSE.
A	 fost	 punctat	 inclusiv
impactul	 emoțional	 al
pandemiei	 în	 educație,	 așa
cum	 a	 reieșit	 cu	 ocazia	 unei
cercetări	 în	 cadrul	 proiectului
ROSE,	 coordonată	 de	 Paloma
Petrescu,	 cu	 sprijinul
mentorilor	 ROSE	 Simona	 Tonț
și	 Dorel	 Baitanciuc.	 Am	 aflat
astfel	 că	 numărul	 celor	 care
au	suferit	un	impact	emoțional
negativ	 puternic	 este	 mai
redus	 (8%)	 în	 rândul
respondenților	profesori	 decât
al	elevilor	(24%)	și	al	părinților
(26%).	 Studiul	 a	 inclus	 peste
13.000	respondenți.

Vezi	video

18	mai	2022
Prof.	 consilier	 Nina
Creangă,	 proaspăt
ambasador	 al	 proiectului
ROSE,	a	organizat	o	informare
a	 proiectului	 ROSE	 la	 liceul
Petru	 Rareș	 din	 Tg.	 Frumos.
Printre	 participanți	 s-au
numărat	inclusiv	reprezentanți
ai	părinților	și	elevi	ai	clasei	a
XI-a.
O	 activitate	 apreciată	 de
participanți	 a	 fost
„Planificarea	 carierei”,
inspirată	 din	 Ghidul	 de
dezvoltare	 personală	 și
coaching.	De	asemenea,	elevii
au	 avut	 ocazia	 de	 a	 afla
informații	 despre	 profesia	 de
mecanic	auto	de	la	dl.	maistru
instructor	Costea	Dumitru.

Vrei	 să	 derulezi	 și	 tu	 o	 activitate	 de	 informare	 în	 comunitatea	 ta,	 în	 care	 să
promovezi	 activitățile	 și	 resursele	 ROSE?	 Poți	 deveni	 ambasador!	 Aplică	 aici:
https://www.rose-edu.ro/formular-de-inscriere-ambasadori-rose/

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

https://www.rose-edu.ro/the-strategy-is-missing-la-strategie-est-disparue-dileme-temeri-dar-si-certitudini/
https://www.youtube.com/watch?v=XxMqNlIPl3E&ab_channel=FilipCorneliu
https://www.rose-edu.ro/din-alianta-rose-in-alianta-universitatilor-europene/
https://www.rose-edu.ro/de-la-aliantele-europene-de-universitati-la-universitatile-romanesti/
https://www.rose-edu.ro/de-la-diplomele-universitare-de-acum-la-diplomele-comune-europene/
https://www.rose-edu.ro/despre-universitatile-europene-intre-entitati-institutii-si-aliante/
https://www.rose-edu.ro/universitatile-si-stilul-de-viata-european-episodul-5/
https://www.rose-edu.ro/ambasador-rose-prof-camelia-mirela-petrut/
https://www.rose-edu.ro/ambasador-rose-prof-paula-mihai/
https://www.rose-edu.ro/ambasador-rose-prof-cristescu-nina/
https://www.rose-edu.ro/3d-flip-book/ghid-dezvoltare-personala-liceu/
https://www.rose-edu.ro/formular-de-inscriere-ambasadori-rose/


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

View	in	browser	|	Vă	puteți	dezabona	aici

https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCa9f4I5qwuzriCCMZ4y7N1g
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
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http://www.rose-edu.ro/
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