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În	 luna	 martie	 am	 continuat	 să	 construim	 o	 comunitate	 ROSE	 puternică	 și	 deschisă	 spre
învățare,	prin	LUNA	ELEVILOR	ȘI	STUDENȚILOR	ROSE.
	
Noi,	cei	din	comunitatea	ROSE,	credem	că	unul	dintre	visurile	elevilor	și	studenților	poate	 fi
acela	de	a-și	termina	studiile	liceale,	de	a	susține	și	promova	Bacalaureatul	și	de	a	continua	la
facultate.
	
Astfel,	 pe	 parcursul	 lunii	 martie	 2022,	 am	 organizat	 o	 serie	 de	 evenimente	 dedicate
descoperirii	poveștilor	vieții	de	elev	și	de	student,	dar	și	momentelor	cheie	și	a	zbaterilor	 în
drumul	de	la	statutul	de	elev	la	cel	de	student.

Despre	ce	am	discutat	în	
Luna	elevilor	și	studenților	ROSE?
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Marți,	 1	 martie	 2022,	 Proiectul	 ROSE	 a	 lansat	 „Luna	 elevilor	 și	 studenților	 ROSE”.
Evenimentul	de	 lansare	a	avut	 loc	online,	 începând	cu	ora	18:00,	și	și-a	propus	să	aducă	 în
atenția	participanților	agenda	atelierelor	organizate	pe	parcursul	lunii	martie	2022.
	
Astfel,	Oana	Moșoiu,	coordonator	 intervenții	sistemice	 în	cadrul	Unității	de	Management	al
Proiectelor	cu	Finanțare	Externă	a	Ministerului	Educației,	a	prezentat,	în	cadrul	evenimentului
organizat	sub	deviza	„Îndrăznește	să	visezi!”,	activitățile	organizate	de	echipa	proiectului
ROSE	pentru	elevi	și	studenți.	

Vezi	detalii

„Indiferent	 de	 complexitatea	 obiectivelor,	 dorințelor	 sau	 scopurilor	 pe	 care	 ni	 le	 propunem,
este	importantă	abordarea.	Una	dintre	principalele	greșeli	pe	care	le	facem	și	care	conduc	la
eșec	este	accea	că	nu	abordăm	situația	 în	care	ne	aflăm	gradual,	ci	ca	pe	un	 întreg.	Ce	ar
trebui	să	facem?	Să	acționăm	pas	cu	pas,	etapă	cu	etapă,	evaluând	fiecare	mișcare,	atât	din
trecut,	 cât	 și	 din	 viitor.	 Aceasta	 este	 cea	mai	 eficientă,	 eficace	 și	 sustenabilă	metodă	de	 a
ajunge	oriunde	ne	propunem”.

Masterclassul	de	motivare,	susținut	de	Andreea	Vasuliu	și	găzduit	de	Ioan	Miclea,	a	avut	peste
150	 de	 elevi	 și	 studenți	 ca	 participanți,	 iar	 tema	 cheie	 a	 fost	 legată	 de	 motivarea	 pentru
învățare,	 trecând	 în	 revistă	 și	 factorii	 principali	 care	 conduc	 la	 demotivare,	 printre	 care	 se
numără	 și	 lipsa	 motivației	 intrinsece,	 teama	 de	 eșec,	 toleranța	 scăzută	 la	 frustrare,
perfecționismul	și	faptul	că,	de	cele	mai	multe	ori,	în	acțiunile	de	zi	cu	zi,	evităm	disconfortul.

Vezi	detalii

În	 cadrul	 webinarului,	 Cătălin	 Feier,	 student	 în	 anul	 2	 la	 Facultatea	 de	 Litere,	 Istorie	 şi
Teologie	a	UVT	a	transmis	un	set	de	recomăndari	elevilor	care	se	pregătesc	de	bacalaureat	în
această	vară:
	

Gândiți	 pozitiv	 și	 nu	 lăsați	 stresul	 examenului	 de	 bacalaureat	 să	 vă	 acapareze.
Examenul	este	mai	ușor	decât	credeți,	 chiar	dacă	 trebuie	 să	munciți	pentru	a	obține
notele	pe	care	vi	le	doriți;
Acordați	cel	puțin	o	oră	pe	zi	pentru	aprofundarea	fiecărei	materii	de	la	bacalaureat;
Găsiți-vă	 un	 coleg,	 student,	 cadru	 didactic	 sau	 tutore	 care	 să	 vă	 răspundă	 la	 orice
întrebare	sau	neclaritate	și	care	să	vă	ajute	în	momentele	dificile;
Abordați	direct	cadrele	didactice	pentru	explicații	suplimentare	atunci	când	considerați
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că	nu	ați	înțeles	prea	bine	o	noțiune/	un	subiect	expus	în	cadrul	orelor;
Fiți	creativi	și	utilizați-vă	gândirea	critică.	Anii	de	facultate	sunt	invitația	perfectă	către
aceste	două	lucruri.

Vezi	detalii

Ambasadorii	Proiectului	ROSE

Mai	mult	decât	atât,	 în	 luna	martie	s-au	nominalizat	și	primele	două	persoane	care	primesc
statutul	de	Ambasadori	ROSE:	mentorii	ROSE	Paula	Mihai	(Buzău)	și	Carmina	Vakulovski
(Brașov).
	
Paula	Mihai	este	mentor	 în	cadrul	Proiectului	ROSE	și	colaborează,	astfel,	cu	peste	100	de
directori	 și	 profesori	 din	21	de	 licee	ROSE	din	 județele	Buzău	 și	Brăila.	Relația	de	 coaching
instalată	este	una	specială,	 adaptată	 scenariilor	 în	 format	 fizic	 și	 în	 format	on-line,	dar	mai
ales	adaptată	unor	condiții	de	criză	care	au	sporit	nevoia	de	susținere	și	de	motivare	atât	din
partea	 elevilor	 cât	 și	 din	 partea	 profesorilor,	 în	 fond,	 din	 partea	 noastră	 a	 tuturor	 celor
implicați	în	educație.	
	
Carmina	 Vakulovski	 este	 profesor	 la	 Liceul	 Andrei	 Mureșanu	 Brașov,	 cadru	 didactic	 din
1993,	 cu	 experiență	 de	 predare	 la	 toate	 nivelurile	 de	 învățământ,	 dar	 și	 ca	 inspector,
consilier,	 formator	pentru	cadre	didactice.	Pe	1	Decembrie	2021,	a	primit	de	la	președintele
României	decorația	și	înscrisul	care	atestă	acordarea	Ordinului	pentru	învățământ,	în	grad	de
Cavaler.	 Începând	 din	 anul	 2019	 activează	 ca	 mentor	 în	 proiectul	 ROSE	 pentru	 licee	 din
județul	Brașov	și	trei	licee	din	județul	Harghita.	
	
Citește	aici	mai	multe	informații	despre	ambasadorii	aleși.

Universitățile	și	stilul	de	viață	european
Episodul	5

Dacă	 până	 acum	 am	 vorbit	 despre	 o	 călătorie,	 deloc	 imaginară,	 poate	 doar	 puțin	 mai
apropiată	 de	 nevoile	 de	 anticipare	 și	 de	 proiecție	 pentru	 un	 viitor	 al	 vieții	 academice,	mai
dificil	de	predicționat	 în	condițiile	sociale	date,	provocarea	pe	care	o	 lansez	 în	acest	episod
este	 stimulată	 de	 un	 eveniment	 foarte	 interesant	 petrecut	 luna	 trecută	 la	 Paris	 și	 anume,
lansarea	noii	Strategii	Europene	pentru	universități.	
	
Am	înțeles,	prin	lectura	profundă	a	acestui	document	de	politici,	extrem	de	apreciat	 la	nivel
public,	 faptul	 că	 europenizarea	 învățământului	 superior	 ar	 putea	 să	 devină	 un	 obiectiv
transversal,	dincolo	de	curriculum,	de	predare,	de	învățare	și	de	evaluare,	pregătind	generația
viitoare	către	un	proiect	cultural	și	identitar	de	anvergură,	fundamental	pro-european.

Episodul
1

Episodul
2

Episodul
3

Episodul
4

Citește
articolul
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Pentru	mine,	profesorii	ROSE	sunt	oamenii	care	și-au
înțeles	misiunea	de	a	vedea	potențialul	din	fiecare	elev

„De-abia	 intrasem	în	anul	doi	de	facultate	și	gândul	nu	 îmi	mai	stătea	 la	școală.	Mă	 luptam
zilnic	cu	stomacul	meu	și	faptul	că	o	prietenă	îmi	aducea	în	fiecare	dimineață	un	sandviș	și	o
cafea	 nu	 ajuta	 stima	mea	 de	 sine.	 De	multe	 ori,	 drumul	 parcurs	 pe	 jos	 de	 la	 căminul	 din
Măgurele	până	 în	București	mi	 se	părea	o	 corvoadă,	 iar	 haitele	 de	 câini	 care	 se	 luau	după
mine	atunci	când	mă	întorceam	seara	acasă	îmi	testau	atât	abilitățile	sportive,	cât	și	fricile.”
(Gelu	 Duminică,	 sociolog	 și	 director	 al	 Fundației	 Agenția	 de	 Dezvoltare	 Comunitară
„Împreună”)

În	 cadrul	 unui	 articol	 dedicat	 acestui	 newsletter,	 Gelu	 Duminică	 împărtășește	 cu	 noi
experiența	lui	despre	viața	de	student.

Citește
articolul

La	finalul	fiecărei	săptămâni	din	luna	martie,	am	încărcat	pe	paginile	noastre	din	Social	Media
(Facebook	&	Instagram),	dar	și	pe	website-ul	www.rose-edu.ro,	testimoniale	video	cu	și	pentru
elevi	și	studenți,	articole,	dar	și	citate	motivaționale	pentru	ei.	Un	astfel	de	testimonial	video
găsim	mai	jos:

Elev	în	clasa	a	XII-a	(profil	economic)	în	cadrul	Liceului	Tehnologic	Cezar	Nicolau	din	Brănești,
jud.	Ilfov,	Mihai	Laurențiu	Voicu	își	dorește	să	urmeze	o	carieră	în	Jandarmerie.	Până	acolo,
însă,	trebuie	să	treacă	„proba”	bacalaureatului	și	să	se	pregătească	pentru	admitere.
	
Despre	provocările	pe	care	 le-a	 întâmpinat	pe	parcursul	 liceului,	despre	momentele	grele	și
despre	 ajutorul	 pe	 care	 proiectul	 ROSE	 i	 l-a	 oferit,	 l-am	 invitat	 chiar	 pe	 Mihai	 să	 ne
povestească,	în	materialul	video	disponibil	mai	jos.

Vezi	video

https://www.rose-edu.ro/un-profesor-bun-schimba-destine-gelu-duminica/
https://www.youtube.com/watch?v=_PaYTsiWGn8
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Evenimentele	din	campania	de	comunicare	și
conștientizare	continuă	cu	Luna	părinților	ROSE,	în

aprilie.
	

Te	așteptăm	pe	paginile	de	Facebook	și	Instagram
pentru	a	fi	la	curent	cu	toate	noutățile	noastre.

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
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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
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