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„Educația	nu	este	cât	de	mult	ai	memorat,	nici	măcar	cât	știi.	Este	capacitatea
de	a	diferenția	între	ceea	ce	știi	și	ceea	ce	nu	știi.”	-	Anatole	France

	

Universitățile	românești,	membre	ale	Alianțelor
Europene	unde	studenții	ROSE	pot	studia

Episodul	II

Prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	Universitatea	din	București
	
Scriam	 în	episodul	anterior	despre	Alianțele	Europene	de	universități
și	despre	siguranța	unui	viitor	european	al	studenților	noștri	care,	din
„Alianța	ROSE”,	vor	ajunge	după	admitere,	fără	să	se	dumirească	prea
repede,	 în	Alianța	Universităților	 Europene...	 aflându-se	 într-o	 poziție
privilegiată,	cu	șanse	mult	mai	mari	pentru	dezvoltarea	lor	personală
și	 profesională	 viitoare,	 despre	 care	 trebuie	 să	 cunoască	mai	 multe
lucruri	pe	care	vom	încerca	să	le	prezentăm	în	spațiul	alocat.

Citește	mai	mult

https://www.rose-edu.ro/de-la-aliantele-europene-de-universitati-la-universitatile-romanesti/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.rose-edu.ro/din-alianta-rose-in-alianta-universitatilor-europene/


Proiectul	ROSE	prin	ochii	unei	eleve	de	liceu
Cealâcu	Sabina	Mihaela,	fostă	elevă	a	liceului	Tehnologic	Mircea	Vulcănescu,	București
	
Proiectul	ROSE	a	schimbat	parcursul	educațional	pentru	mulți	elevi	și
studenți	și	nu	ne	poate	decât	bucura	atunci	când	aceștia	împărtășesc
cu	noi	poveștile	lor.	
	
În	rândurile	ce	urmează	vom	afla	povestea	unei	foste	eleve	a	liceului
Tehnologic	Mircea	Vulcănescu	din	București:	Cealâcu	Sabina	Mihaela.
Sabina	ne	povestește	ce	a	reprezentat	pentru	ea	experiența	ROSE,	cu
ce	a	îmbogățit-o,	dar	și	cum	a	fost	examenul	de	bacalaureat.

Citește	mai	mult

Profesor	în	proiectul	ROSE
Mariana	Călin,	Liceul	Agricol	Dr.	C.	Angelescu,	Buzău
	
Dacă	 școala	 tradițională	 urmărea	 dezvoltarea	 inteligenței
cognitive,	 acumularea	 unei	 cantități	 importante	 de	 cunoștințe,
școala	 actuală	 se	 dorește	mai	 receptivă	 la	 nevoile	 societății,
acordând	o	mai	mare	atenție	dezvoltării	competențelor	și	capacităților
viitorului	 absolvent,	 pentru	 integrarea	 lui	 pe	 piața	 forței	 de	 muncă.
Aceste	 competențe	 și	 capacități	 presupun	 formarea	 unui	 om
armonios,	 echilibrat	 fizic	 și	 psihic,	 cu	 un	 mod	 de	 gândire	 flexibil,
deschis	la	nou	și	la	tot	ce	este	benefic	pentru	viață	și	pentru	viitoarea
sa	profesie.

Citește	mai	mult

https://www.rose-edu.ro/rose-din-ochii-unei-eleve-de-liceu/
https://www.rose-edu.ro/profesor-in-proiectul-rose/


Succesul	prin	artă
Irina	Istrătescu,	Liceul	Dimitrie	Paciurea,	București
	
O	altă	poveste	de	 succes	din	 cadrul	Proiectului	ROSE	este	cea	de	 la
Liceul	 Dimitrie	 Paciurea.	 Doamna	 profesor	 de	 Limba	 și	 literatura
română	Irina	Istrătescu	a	împărtășit	cu	noi,	în	rândurile	ce	urmează,	o
parte	 din	 această	 poveste.	 Îi	 mulțumim	 pe	 această	 cale	 și	 ne
propunem	să	revenim	cu	mai	multe	istorisiri	despre	acest	proiect.

Citește	mai	mult

Viața	prin	lentila	ROSE:	Vis.	Ideal.	Aspirație.
Țință.	Adult

Manuela	Wyneken,	Florina	Drăgan,	Lăcrămioara	Stoica,	Liceul	Ita	Wegman,	București
	
De	la	visul	unui	adolescent/	elev,		la	realizările	unui/	de	adult.
Așa	 ar	 descrie	 succesul	 școlar	 membrii	 echipei	 ROSE	 din	 Liceul
Teoretic	 Bilingv	 Ita	 Wegman	 din	 București.	 Beneficiari	 ai	 unui	 grant
ROSE,	 de	 315.000	 de	 lei,	 cei	 aproape	 600	 de	 elevi,	 cele	 8	 cadre
didactice	și	echipa	de	management	a	proiectului	și-au	propus	să	pună
bazele	unui	radio	care	să	facă	vocea	elevilor	auzită	în	liceu.

Citește	mai	mult

Suntem	pe	Instagram,	pentru	elevi	și	studenți!	
Găsiți	mesaje	inspiraționale,	tips&tricks	pentru	reușită,

resurse	de	dezvoltare	personală,	socială	și	emoțională,	pe
care	vă	invităm	să	le	trimiteți	mai	departe	în	comunitățile

https://www.rose-edu.ro/rose-o-cale-catre-succes/
https://www.rose-edu.ro/viata-prin-lentila-rose-vis-ideal-aspiratie-tinta-adult/


elevilor	și	studenților!

Pe	 canalul	 de	 Instagram,	 venim	 în	 întâmpinarea	 lor	 cu	 mesaje	 de
încurajare.	 Pentru	 că	 da,	 mai	 ales	 în	 perioadele	 provocatoare	 din
adolescență,	 este	 important	 să	 avem	 acces	 la	 mesaje	 prin	 care	 să
înțelegem	nu	numai	că	nu	suntem	singuri,	dar	și	că	putem	reuși	tot	ce
ne	 propunem,	 pentru	 că	 suntem	 suficienți	 de	 puternici!	 Iar	 pe
Facebook,	ne	găsești	aproape	zilnic.	Pregătim	pentru	profesori,	elevi	și
studenți	nenumărate	informații	utile	din	sfera	educației.	

Căutăm	contributori!
	
Ai	o	poveste	din	proiectele	ROSE?	Doreşti	să	promovezi	reuşita	ta	şi	a	echipei	de
proiect	ROSE	din	 liceul	 sau	 facultatea	 ta?	Devino	contributor	al	newsletter-ului
ROSE:	trimite-ne	povestea	ta	împreună	cu	fotografii	la	newsletter@rose-edu.ro	şi
noi	o	vom	transmite	mai	departe	pe	canalele	noastre	de	comunicare.	Contribuţia
ta	va	fi	recunoscută	în	cadrul	newsletterului	şi	pe	site-ul	proiectului.	
	
Ne	poți	povesti	despre:
	

Parteneriate	de	succes	între	școală/	comunitate/	autorități	locale/	ONG-uri/
mediul	privat	(inclusiv	în	contextul	școlii	online);
Profesori	din	licee	ROSE	a	căror	poveste	merită	cunoscută	(în	special	prin
competențele	didactice	pe	care	le	demonstrează);
O	 poveste	 personală	 care	 să	 ilustreze	 concret	 ce	 înseamnă	 accesul	 la
educație;
Motivația	pentru	 învățare	și	strategii	de	susținere	a	acesteia,	 în	contextul
actual,	din	partea	școlilor	ROSE.

	
Mulţumim	contributorilor	acestei	ediţii:
	

Prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	Universitatea	din	București

https://www.instagram.com/p/CWLD_E1MU54/
https://www.instagram.com/p/CWDGf3AKqmf/
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
mailto:newsletter@rose-edu.ro?subject=Contributie%20newsletter


Cealâcu	 Sabina	 Mihaela,	 fostă	 elevă	 a	 liceului	 Tehnologic	 Mircea	 Vulcănescu,
București
Prof.	Mariana	Călin,	AG	669	„Performanta,	Educatie,	Prestigiu	(P.E.P.)”,	Liceul	Agricol
Dr.	C.	Angelescu,	Buzău
Prof.	 Irina	 Istrătescu,	 AG	 650	 „Succesul	 prin	 artă”,	 Liceul	 Dimitrie	 Paciurea,
București
Prof.	Manuela	Wyneken,	 Florina	Drăgan,	 Lăcrămioara	 Stoica,	 AG	 40	 „VIAȚA	 -
Vis.Ideal.Aspirație.Țintă.Adult”,	Liceul	Ita	Wegman,	București	

Dacă	newsletter-ul	nostru	ți-a	plăcut	și	ți-a	oferit	informații
interesante,	îl	poți	recomanda	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	
	
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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