
„Continuum	este	cuvântul	cheie	pentru	procesul	educațional
în	ansamblu,	căci	eforturile	pe	care	le-am	făcut	împreună,
manageri,	coordonatori,	profesori,	elevi,	părinți	nu	au	avut	alt
scop	decât	de	a	ne	ține	aproape	(fie	și	în	spațiul	virtual	și	cu
instrumente	digitale),	oferind	copiilor	un	suport	emoțional,	cu
gesturi	pedagogice,	așa	cum	ne-am	priceput	fiecare."	
	
Prof.	Paula	Mihai,	Mentor	ROSE

Cuvânt	înainte

„Încă	un	an	școlar	început	în	plină	pandemie,	o	provocare
educațională	excepțională,	atât	la	nivel	mondial,	cât	și
național!	Provocarea	migrării	activității	educaționale	în	mediul
online	ne	determină	pe	toți	să	schimbăm	modul	în	care	ne
raportăm	la	ideea	de	școală	și	la	cea	de	învățare,	re-
semnificând	relațiile	pedagogice	și	ansamblul	educațional
general.	Totuși,	chiar	și	în	acest	context	deloc	favorabil,
continuăm	să	susținem	o	schimbare	importantă	pentru	tinerii
din	România:	acces	la	educație,	suport	în	învățare	pentru	a
participa	cu	încredere	la	examenul	de	Bacalaureat	și	sprijin	în
tranziția	spre	învățământul	superior.
	
Prin	proiectul	ROSE	au	fost	alocate	în	ultimul	an	resurse
financiare	importante	pentru	achiziționarea	de	echipamente	în
sprijinul	liceelor	din	toată	țara.	S-au	derulat	proceduri	ample
de	achiziții	prin	care	am	furnizat	tuturor	liceelor	(inclusiv	cele
„non-ROSE”)	trei	tipuri	de	echipamente:	laptopuri	(aprox.
60.000	buc.),	camere	pentru	videoconferințe	(aprox.	5.700
buc.)	și	table	interactive	(aprox.	4.400	buc.).	Ne	dorim	ca,
utilizând	tehnologia,	elevii	să	participe	la	activitățile
didactice,	diminuând	riscurile	de	abandon	școlar	și	prejudiciile



în	învățare.	Sprijinul	lor	cel	mai	important	sunteţi
dumneavoastră,	cadrele	didactice.	Prin	proiectul	ROSE	vă
sprijinim	prin	activități	de	mentorat	care	să	ajute	să
transferaţi	activitățile	de	predare-învățare	în	varianta	online
pentru	a	rămâne	conectați	cu	elevii	și	a	continua	învățarea.”
	
Liliana	Preoteasa,	Director	UMPFE

ROSE	are	un	nou	site!

Proiectul	ROSE	beneficiază	de	un	nou	site,	pe	care	vă	invităm	să	îl
vizitaţi	la	www.rose-edu.ro.	Pe	site	veţi	găsi	informaţii	actualizate
despre	progresul	proiectului,	poveşti	despre	reuşita	elevilor,
studenţilor	şi	echipelor	pedagogice	din	subproiectele	ROSE,	dar	şi
resurse	de	folosit	în	activitatea	didactică.
	
Pe	pagina	proiectului	ROSE	puteţi	găsi	informaţii	despre	proiect,
progres	şi	rezultate	pe	lângă	informaţii	din	activitatea	de	cercetare
calitativă	derulată	la	începutul	anului	2021	şi	prezentarea	campaniei
de	comunicare	a	proiectului.	Secţiunea	include	ecouri	din	presă,
articole	apărute	de-a	lungul	timpului	despre	proiect	şi	poveşti
inspiraţionale	din	licee	şi	universităţi.
	
Site-ul	va	aduna	şi	va	pune	la	dispoziţia	tuturor	celor	interesaţi
resurse.	În	această	secţiune	aveţi	informaţii	despre	mentorii	şi
monitorii	ROSE	şi	cum	îi	puteţi	contacta.
	
Următoarele	trei	secţiuni:	Eşti	elev/student,	Eşti	profesor	şi	Eşti
părinte	sunt	dedicate	acestor	trei	categorii	de	public.	Informaţii	utile,
mesaje	de	susţinere,	opţiuni	de	căutare	a	liceelor	sau	universităţilor
sunt	puse	la	dispoziţia	vizitatorilor.
	
Vă	aşteptăm	pe	noul	site	al	proiectului	ROSE!	www.rose-edu.ro

ROSE	-	date	și	fapte

http://www.rose-edu.ro/
http://www.rose-edu.ro/


Liceele	ROSE	își	mențin
performanța	la
bacalaureat	în	condițiile
dificile	cauzate	de
pandemie
Dacă	tragem	linie	și	socotim,	în
urma	sesiunii	2021	a	examenului
de	bacalaureat,	cele	870	de	licee
ROSE	care	reprezintă	61%	din
totalul	de	1.429	de	licee	își
mențin	și	anul	acesta	gradul	de
promovabilitate.	

Citește	mai
mult

Proiectul	ROSE	-
Cercetare	calitativă
Comunicarea	eficientă	nu	se
limitează	la	furnizarea	unor
informații,	ci	răspunde	în	mod
specific	nevoilor	și	așteptărilor
persoanei	sau	respectivului	grup
țintă.	În	cadrul	acestui	proiect	s-a
realizat	la	începutul	anului	2021
o	cercetare	calitativă	la	nivelul
liceelor	şi	al	universităţilor

Citește	mai
mult

Proiectul	ROSE	prin	ochii	mentorilor

Școala	și	educația
sunt	acolo	unde
suntem	noi	toți	-
profesori,	elevi,
părinți
Prof.	Paula	Mihai,	mentor	ROSE
	
Trecem	printr-o	perioadă	pentru
care	nimeni	nu	este	pregătit	și,
poate,	mai	mult	decât	oricând,
avem	nevoie	să	ne	știm	aproape,
unii	de	ceilalți,	să	ne	știm
temerile	și	să	împărtășim
speranțele	și	încrederea	că	totul
va	fi,	în	cele	din	urmă,	bine.	Așa
se	justifică	eforturile	noastre	de
fi	împreună,	ca	o	adevărată
comunitate	de	profesioniști,
alături	de	elevi,	de	...

Citește	mai
mult

https://www.rose-edu.ro/liceele-rose-isi-mentin-performanta-la-bacalaureat-in-conditiile-dificile-cauzate-de-pandemie/
https://www.rose-edu.ro/cercetare-calitativa/
https://www.rose-edu.ro/scoala-si-educatia-sunt-acolo-unde-suntem-noi-toti-profesori-elevi-parinti/


Prin	ochii	mentorului:
profesori	care	inspiră
și	elevi	care	au	dorit
mai	mult.	Mărturia
unui	absolvent	de
succes
Elisabeta	Bianca	Ciulac,	mentor
ROSE-	Prahova
	
PROFESOR:	Rezultatele	tale
obținute	în	urma	susținerii
Examenului	național	de
Bacalaureat	și	apoi,	admiterea	ta
la	facultate	ne-au	bucurat	foarte
mult.	Ce	te-a	determinat	în	mod
deosebit	să	te	duci	la	facultate?	
	
DANIELA:	Dorința	mea	de	a-mi
depăși	limitele,	atât	ale	mele,	cât
și	ale	familiei	mele,	dar	și	dorința
de	a	mă	număra	printre	copiii
care	au	acces	la	o	educație	de
calitate...	

Citește	mai
mult

Activitatea	de
mentorat	derulată	în
perioada	vacanței	de
vară,	2021
Aşa	cum	ne-au	obişnuit	deja,	pe
perioada	vacanței	de	vară	a
anului	școlar	2020	–	2021,
mentorii	ROSE	au	fost	activi	şi	au
continuat	să	ofere	suport
echipelor	pedagogice	pe	care	le
au	în	coordonare.	Liceele	au
primit,	cu	precădere,	din	partea
mentorilor,	susţinerea	necesară
pentru	participarea	elevilor	la
sesiunea	a	II-a	a	examenului	de
bacalaureat,	atât	a	elevilor	din
grupul...	

Citește	mai
mult

Proiectul	ROSE	în	presă

https://www.rose-edu.ro/prin-ochii-mentorului-profesori-care-inspira-si-elevi-care-au-dorit-mai-mult-marturia-unui-absolvent-de-succes/
https://www.rose-edu.ro/activitatea-de-mentorat-derulata-in-perioada-vacantei-de-vara-2021/


Liceele	înscrise
în	proiectul
educaţional
ROSE	au
raportat	o
triplare	a
randamentului
şcolar
	

Citește

Executivul	a
aprobat
prelungirea
implementării
Programului
național
„Sprijin	la
bacalaureat,
acces	la
facultate”	

Citește

Școli	de	vară,	la
Universitatea
Tehnică
„Gheorghe
Asachi”	din
Iași!	
	
	
	

Citește

Solidari	cu
reușita,	la
Liceul
Tehnologic
Turceni
	
	
	
	
	

Citește

Știri	din	liceele	ROSE

Vizitele	mentorilor	la
începutul	anului
școlar	2021	-	2022
Un	nou	an	școlar,	noi	provocări.
Echipa	de	mentori	ROSE	continuă
să	funcționeze	pe	principiul	că
vor	eșua	numai	cei	care
încetează	să	mai	încerce.
Reîncep	vizitele.	Prima	vizită	din
acest	an	școlar,	ca	la	orice
început,	implică	o	privire	cu
”dioptrii	cognitive”	în	spate,
pentru	a	afla	de	unde	pornim,	ce
am	făcut	bine	și	ce	am	făcut	mai
puțin	bine...

Citește	mai
mult

Experiența	ROSE	și	o
cheie	a	succesului
școlar
Mariana	Buciu,	director	adjunct	–
prof.
	
Dna	prof.	Mariana	Buciu	de	la
Colegiul	Național	Pedagogic
,,Mircea	Scarlat”,	Alexandria,
Teleorman	ne	relatează	reușita

https://www.bursa.ro/horvath-liceele-inscrise-in-proiectul-educational-rose-au-raportat-o-triplare-a-randamentului-scolar-09126345
https://www.edu.ro/executivul-aprobat-prelungirea-implement%C4%83rii-programului-na%C8%9Bional-%E2%80%9Esprijin-la-bacalaureat-acces-la
https://www.bzi.ro/scoli-de-vara-la-universitatea-tehnica-gheorghe-asachi-din-iasi-elevii-experimenteaza-online-viata-de-student-4219895
https://www.pandurul.ro/articol/solidari-pentru-reusita-la-liceul-tehnologic-turce_145481.html
https://www.rose-edu.ro/vizitele-mentorilor-la-inceputul-anului-scolar-2021-2022/


celor	119	(din	123)	elevi	care	au
promovat	examenul	de
bacalaureat...

Citește	mai
mult

Alături	de	elevii
noștri	pentru	a	îi
ajuta	șă	își	găsească
scopul	în	viață
Munteanu	Aida,	responsabil
valorizare	proiect	
	
Prin	acest	proiect,	noi	ne-am
propus	în	primul	rând	să	le
oferim	resursele	necesare
acoperirii	lacunelor	și	consolidării
noțiunilor	în	vederea	promovării
examenului	de	bacalaureat.
Foarte	important,	am	pregătit	şi
aplicăm	strategii	pentru
dezvoltarea	personală	și	socială
a	elevilor.	În	acest	sens,
profesorii,	parte	din	proiect,
folosesc	cu	preponderență
metode	interactive	și	strategii
didactice	motivaționale...	

Citește	mai
mult

Învață	azi,	câștigă
mâine,	cu	proiectul
ROSE
Călin	Mihaela,	profesor
	
Noi,	la	Liceul	Tehnologic	„Nicolae
Titulescu”	din	Medgidia,
considerăm	că	proiectul	ROSE	îşi
găseşte	din	plin	utilitatea.	Elevii
şi	cadrele	didactice	au	acum	la
dispoziţie	echipamente	cu	care
am	dotat	un	cabinet	multimedia:
o	tablă	interactivă	inteligentă	pe
care	profesorii	au	folosit-o	din
plin	în	cadrul	activităţilor
remediale,	o	multifuncţională	A3
color	pentru	a	le	pregăti	elevilor
materiale	de	lucru,	...

https://www.rose-edu.ro/experienta-rose-si-o-cheie-a-succesului-scolar/
https://www.rose-edu.ro/alaturi-de-elevii-nostri-pentru-a-ii-ajuta-sa-isi-gaseasca-scop-ul-in-viata/


Citește	mai
mult

Mai	bine	pregătiți
pentru	viață.	Cu
încredere	spre	un
viitor	educațional
mai	înalt!
prof.	Vișan	Emilia,	coordonator
proiect
	
După	trei	ani	de	proiect,	suntem
bucuroşi	şi	mândri	să	spunem	că
proiectul	nostru	îşi	atinge	scopul
pentru	că	am	reuşit,	împreună	cu
profesorii	şi	elevii	noştri,	să
creştem	rata	de	participare	la
bacalaureat	și	să	scădem
abandonul	școlar.	Astfel,
subproiectul	ROSE	“Vreau	să
reuşesc	în	viaţă!”	a	adus
plusvaloare	atât	pentru	elevii
implicați	și	familiile	acestora,	cât
și	pentru	profesorii	care	s-au
dedicat	pentru	...

Citește	mai
mult

Împreună	pentru	un
viitor	mai	bun
Director	Prof.	Oprea	Nicoleta
	
În	prezent,	Liceul	Tehnologic
„Carsium”	se	află	în	ultimul	an
de	implementare	al	proiectului.
În	tot	acest	timp,	elevii	au	fost
implicați	în	activități	pedagogice
și	de	sprijin,	pentru	dezvoltarea
abilităților	socio-emoționale	și
creșterea	motivației	pentru
educație.	De	asemenea,	în
această	perioadă,	elevii	au
apreciat	că	susținerea	oferită	de
liceu	s-a	tradus	în	creșterea
simei	de	sine	și	în	reducerea	…

Citește	mai
mult

https://www.rose-edu.ro/invata-azi-castiga-maine-cu-proiectul-rose/
https://www.rose-edu.ro/mai-bine-pregatiti-pentru-viata-cu-incredere-spre-un-viitor-educational-mai-inalt/
https://www.rose-edu.ro/impreuna-pentru-un-viitor-mai-bun/


Povești	din	școlile	de	vară	ROSE

#ceamaitarevară	la
Universitatea	de	Vest
Timișoara
„Mi-am	schimbat	opinia	despre
facultatea	pe	care	doresc	să	o
urmez	de	foarte	multe	ori.	Când
am	auzit	de	WSU,	m-am	înscris
imediat.	Nu	aveam	foarte	mari
aşteptări,	nu	ştiam,	de	fapt,	la	ce
să	mă	aştept.	Îmi	pusesem	în
minte	că	voiam	să	fiu	cât	mai
sociabilă	şi	să-mi	spun	părerea
cât	mai	mult	şi	să	nu-mi	fie	frică
să	greşesc.	Din	primul	curs...

Citește	mai
mult

Povești	din	centrele	de	învățare	în
universități

„O	punte	între	eu,
cea	din	trecut	și	eu,
cea	de	acum„
(studentă	Universitatea
Craiova)
„La	începutul	anul	universitar	am
început	să	simt	sindromul
impostorului,	credeam	că	nu	sunt
bună,	că	mă	repet,	că	toata
lumea	e	foarte	pregatită	şi	eu	nu
sunt,	simţeam	că	nu	am	ce	căuta
în	această	clasă.	Apoi	a	început
proiectul	ROSE,	deşi	nu	i-am	dat
cine	ştie	ce	şanse.	Am	crezut	că
nu	o	să	mă	ajute	cu	mai	nimic	şi
că..

Citește	mai
mult

Căutam	contributori!
	

https://www.rose-edu.ro/ceamaitarevara-la-universitatea-de-vest-timisoara/
https://www.rose-edu.ro/imbunatatirea-performantelor-universitare-pentru-studentii-din-anul-i/


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	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.
	
Mulţumim	contributorilor	acestei	ediţii:
	

Buciu	Mariana,	profesor,	director	adjunct,	COLEGIUL	NAȚIONAL
PEDAGOGIC	,,MIRCEA	SCARLAT”,	Alexandria,	Teleorman,
Subproiect:	BACC-UP,	Acord	de	grant	nr.	852/13.10.	2020
Călin	Mihaela,	profesor,	LICEUL	TEHNOLOGIC	”NICOLAE
TITULESCU”	MEDGIDIA,	Subproiect:	”Învață	azi,	câștigă	mâine!”,
Acord	de	grant	nr.	AG693/SGL//RII/02.10.2018
Ciulac	Elisabeta	Bianca,	mentor	ROSE,	Prahova
Duca	Loredana-Costina,	profesor	de	limba	și	literatura	română,
LICEUL	TEHNOLOGIC	„GHEORGHE	IONESCU-SISEȘTI”	Comuna
Valea	Călugărească,	Subproiect:	Liceul	pentru	toţi	–	o	şansă	în
plus	pentru	inserţia	socio-profesională	a	elevilor	Colegiului	Agricol
„Gheorghe	Ionescu-Siseşti”,	Comuna	Valea	Călugărească	(LITOT)
Acord	de	grant	nr.	AG729
Dumitrescu	Daniela,	fostă	elevă	a	LICEULUI	TEHNOLOGIC
„GHEORGHE	IONESCU-SISEȘTI”	Comuna	Valea	Călugărească,
actualmente	studentă	în	anul	al-II	lea,	la	zi,	la	Facultatea	de
Inginerie	Tehnologică	și	Management	Industrial,	specializarea
Ingineria	și	Managementul	Afacerilor,	din	cadrul	Universității
Transilvania	din	Brașov.
Mihai	Paula,	profesor,	mentor	ROSE	și	profesor	metodist	la	Casa
Corpului	Didactic	Buzău
Munteanu	Aida,	responsabil	valorizare	proiect,	LICEUL
TEHNOLOGIC	"CONSTANTIN	BURSAN"	Hunedoara,	jud.
Hunedoara,	Subproiect:	SCOP(	Succes	-	Carieră	-	Oportunitate	-
Prosperitate),	Nr.acord	grant	427
Oprea	Nicoleta,	profesor,	director,	LICEUL
TEHNOLOGIC„CARSIUM”	HÎRȘOVA,	jud.	Constanța,	Subproiect:
Împreună	pentru	un	viitor	mai	bun!,	Acord	de	grant	nr.
SGL/RI/110/27.06.2017
Vișan	Emilia,	profesor,	coordonator	proiect,	LICEUL
TEHNOLOGIC	”TUDOR	VLADIMIRESCU”,	ȘIMIAN,	MEHEDINȚI,
Subproiect:	Vreau	să	reușesc	în	viață!,	Acord	de	grant	nr.:
SGL/RII/480	din	01.10.2018
	

Newsletter-ul	este	lunar,	dar	pe	canalele	de	Social	Media	ne	găsești
aproape	zilnic.	Nu	ezita	să	ne	urmărești	pe	Instagram	și	pe	Facebook,
unde	am	pregătit	pentru	profesori,	elevi	și	studenți	nenumărate
informații	utile	din	sfera	educației.

https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/


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