
Din	iulie	și	până	acum,	ROSE	a	continuat	să	se	concentreze	pe	principalii	beneficiari
ai	proiectului:	elevi	și	studenți.	Aceștia	au	avut	parte	de	zeci	de	activități	în	cadrul
școlilor	de	vară,	activități	pe	care	 le-am	promovat	 la	 rândul	nostru	pe	principalul
canal	de	comunicare:	pagina	de	Facebook.	Ne-am	bucurat	să	îi	vedem	pe	tineri	nu
doar	în	poze	și	filmări,	dar	și	față	în	față,	întrucât	am	fost	invitați	pe	teren!	Ediția
din	septembrie	pornește	la	drum	cu	povești	despre	o	parte	din	școlile	de	vară,	care
au	reprezentat	o	experiență	unică	pentru	participanți…

Hai	la	facultate!	
Program	de	vară	pentru	elevi	de	liceu	-	StudUPB

O	 propunere	 fructificată	 cu	 succes	 a	 fost	 vizita	 la	 Universitatea	 Politehnica	 din	 București,
realizată	 pe	 parcursul	 a	 două	 zile,	 ocazie	 cu	 care	 s-au	 vizitat	 10	 locații	 de	 desfășurare	 a
sesiunilor.	În	cadrul	școlii	de	vară	au	fost	cuprinși	675	de	elevi	beneficiari	care	au	avut	parte
de	 o	 adevărată	 experiență:	 90	 de	 ședințe	 de	 consiliere	 profesională	 și	 orientare	 în	 carieră,
peste	 100	 de	 ore	 în	 cadrul	 atelierelor	 de	 robotică,	 1.350	 de	 ore	 de	 activități	 practice	 și
teoretice,	activități	sportive	și	activități	recreative.
	
Universitatea	 Politehnica	 a	 organizat	 două	 șoli	 de	 vară	 în	 luna	 iulie,	 pentru	 a	 recupera
activitățile	de	anul	trecut,	reprogramate	din	cauza	contextului	pandemic.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063743490814


A	fi	sau	nu	student	la	UNATC
Tot	 2	 serii	 de	 școli	 de	 vară	 au	 fost	 organizate	 și	 de	UNATC	 I.	 L.	 Caragiale.	 60	 de	 elevi	 din
județele	Argeș,	Prahova,	Buzău,	Gorj,	Vrancea,	Brăila,	Galați,	Tulcea	au	aflat	ce	înseamnă	„A	fi
sau	 nu	 student	 la	 UNATC”.	 Studenții	 organizatori	 au	 documentat	 inclusive	 procesul	 de
pregătire	 al	 școlilor	 de	 vară,	 pe	 pagina	 de	 Facebook	 a	 proiectului.	 „Școala	 de	 vară	 UNATC
destinată	adolescenților	aduce	plus	valoare	pentru	toate	părțile	implicate:	elevii	pot	da	contur
visului	de	a	avea	o	carieră	de	succes	 în	domeniu,	 iar	studenții	au	ocazia	să	devină	mentori
pentru	 posibili	 noi	 candidați,	 oferind	 consultanță	 participanților	 pe	 durata	 desfășurării
evenimentului.	În	același	timp,	UNATC	îmbunătățește	legătura	cu	învățământul	preuniversitar,
adăugând	încă	un	exemplu	de	bune	practici	la	capitolul	orientare	și	consiliere	profesională	pe
profilul	vocațional.”,	declară	prof.	univ.	dr.	Bogdana	Darie,	Director	de	grant,	într-un	articol	de
pe	site-ul	universității.

Școli	de	vară	pentru	elevi	de	la	licee	
din	toată	Moldova	la

Universitatea	Tehnică	„Gheorghe	Asachi"	din	Iași	
600	de	elevi	de	 la	 licee	din	 toată	Moldova	au	participat	până	pe	31	 iulie	 la	școli	de	vară	 în
cadrul	 facultăților	 de	 la	 Universitatea	 Tehnică	 „Gheorghe	 Asachi”	 din	 Iaşi.	 Aceștia	 au
experimentat	 nu	 doar	 viața	 de	 student,	 dar	 și	 ce	 înseamnă	 să	 fii	 inginer	 sau	 architect	 ca
urmare	a	absolvirii	TUIASI.
	
De	altfel,	 	 vineri,	 9	 septembrie,	Universitatea	a	 fost	 vizitată	de	o	delegație	 internațională	a
Băncii	Mondiale,	unde	s-a	prezentat	întreaga	activitate	desfășurată	cu	sprijinul	ROSE.
	
	„Au	fost	de	un	real	ajutor	aceste	proiecte,	nu	neapărat	din	punct	de	vedere	al	dezvoltării	și
consolidării	 infrastructurii,	deși	a	 fost	un	sprijin	 important	și	 la	acest	capitol,	ci	mai	degrabă
prin	crearea	unor	 legături	puternice	cu	mediul	preuniversitar.”	a	declarat	prof.	univ.	dr.	 ing.
Dan	Cașcaval	într-un	articol	de	pe	site-ul	universității.

https://www.facebook.com/UNATC.ILC/videos/585449186611005
https://unatc.ro/devunatc/unatc-i-l-caragiale-bucuresti-60-de-elevi-din-licee-de-risc-vor-afla-raspunsul-la-a-fi-sau-a-nu-fi-student-unatc/
https://www.facebook.com/TUIasiRO/
https://www.tuiasi.ro/noutati/o-delegatie-a-bancii-mondiale-s-a-intalnit-cu-conducerea-tuiasi-pentru-a-discuta-despre-succesul-proiectele-rose-impotriva-abandonului-scolar/?fbclid=IwAR1JQHEb1e-TUgfg4erktTpTZFz6-uFfD_0oGo5pVyrnWX3Yf-n3KONIxlw


Vă	invităm	să	ne	trimiteți	și	alte	materiale	
din	activitățile	organizate	prin	ROSE	pe	parcursul	acestei	veri	
la	adresa	office@rose-edu.ro	sau	printr-un	reply	la	newsletter.

Pagina	liceenilor
Vă	anunțăm	că	am	lansat	o	nouă	pagină	pe	site-ul	nostru!	

Pagina	liceenilor	este	o	bibliotecă	de	povești	de	la	firul	ierbii,	povești	cu	și	despre	tinerii	ROSE.
Aici	 veți	 găsi	 o	 serie	 de	 interviuri	 și	 articole	 care	 prezintă	 succesul	 perfect	 al	 tinerilor



imperfecți.	
	
Vă	așteptăm	inclusiv	pe	voi	cu	materiale	pentru	noua	pagină.	Le	puteți	trimite	pe	office@rose-
edu.ro	sau	printr-un	reply	la	newsletter.

Înainte	de	a	încheia	seria	de	materiale	cu	și	despre	liceeni,	împărtășim	cu	voi	gândurile	lor
despre	acest	început	de	an	școlar:

Noii	ambasadori	ROSE

mailto:office@rose-edu.ro
https://youtu.be/7CA5qiY_yl0
https://youtu.be/kOVbSP4gl2Y


Ca	urmare	a	activității	susținute	de	promovare	a	proiectului	ROSE	și	de	susținere	a	valorilor	și
mesajului	 ROSE	 în	 rândul	 profesorilor	 și	 elevilor,	 ne	 bucurăm	 să	 anunțăm	 trei	 noi
ambasadori:	 mentor	 Dorel	 Baitanciuc,	 prof.	 Aurel	 Borcescu,	 prof.	 Ioan
Ioja.	Felicitări	pentru	toate	reușitele	de	până	acum,	dar	și	pentru	cele	care	urmează!
	
Vă	 reamintim	 că	 rețeaua	 ambasadorilor	 ROSE	 este	 organizată	 ca	 o	 rețea	 de	 promotori	 ai
mesajului,	valorilor	și	activităților	ROSE	în	contextul	educațional	din	afara	proiectului	ROSE.	
	
Dacă	vrei	să	aplici	și	tu,	o	poți	face	aici:	https://www.rose-edu.ro/ambasadori-rose/	

ROSE	în	mass	media
Proiectul	ROSE	a	demarat	campania	TV	de	conștientizare	cu	privire	 la	 importanța	educației,
campanie	dedicată	părinților,	profesorilor,	elevilor	și	studenților,	precum	și	publicului	larg!
	
Pe	TVR	1		a	început		(și	continuă)	difuzarea	a	4	spoturi	cu	un	mesaj	plin	de	semnificație:	
Educația	contează.	Schimbă	viața	întregii	comunități.	Creștem	prin	educație.	
	
Vă	invităm	să	urmăriți	și	aici	spoturile	și,	mai	ales,	să	le	distribuiți	în	comunitate!

https://77bd1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/3FxUTGdxc46n7vE107p4cxhFaifzIZYSgxGTzjBoUNhTpvDTbsAhaeRaqH80d5rPaQHhHlYNiIm-Qn2nCNXCo2KJdxU8AfQrk_KYz968XBqAcTpBiulLrfWOX-3LUJJWPsFcgUhHRb4zKcgQNGd50U96sjBeaZLiDKjGTJB2K5l_5PwJdmhyGZ33izGTdbzkUAgnmUnFGcp8aYVRvMZUkJYCJzFK-IbTn6l-h2dSxb93yRuJxNRLLhV9uxnxMcmY2k3ZZjpR951fytISnD93gasqahYCp5HWVNJMfjgmg86OgOoQHql5yp_8GtSQ
https://youtu.be/-G9LI8Ec9tc


Alianțele	europene	de	universități	și	contribuția
lor	

la	o	Europă	mai	rezilientă
	

Episodul	7

https://youtu.be/aaS_A-Rvmlw
https://youtu.be/L0umgMBKepU
https://youtu.be/kEoWvx3RTvU


„Reziliența,	 așa	 cum	 este	 definită	 de	 USAID,	 reprezintă	 „capacitatea	 indivizilor,	 a
comunităților,	a	țărilor	și	a	sistemelor	de	a	atenua,	de	a	se	adapta	și	de	a	se	reface	în	urma
șocurilor	și	a	stresului,	 într-un	mod	care	să	 reducă	vulnerabilitatea	cronică	și	 să	 faciliteze	o
creștere	incluzivă	și	sustenabilă	favorabilă".	 În	contextul	tematic	al	domeniului	nostru,	sursa
citată	 prin	 Biroul	 pentru	 Educație	 al	 USAID	 recunoaște	 relația	 simbiotică	 dintre	 reziliență	 și
educație.	Un	sistem	educațional	puternic	are	potențialul	de	a	îmbunătăți	reziliența	individuală,
comunitară	și	instituțională,	iar	populațiile	reziliente	sunt	cele	mai	capabile	să	ofere	stabilitate
și	adaptabilitate	(USAID,	2020).”
	
Prof.	 univ.	 dr.	 Romiță	 Iucu,	 al	 cărui	 serial	 a	 început	 în	 acest	 an,	 continuă	 cu	 episodul	 7	 în
această	ediție	de	newsletter.
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VEZI	ARTICOL

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

https://www.rose-edu.ro/aliantele-europene-de-universitati-si-contributia-lor-la-o-europa-mai-rezilienta-episodul-7/
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/the-strategy-is-missing-la-strategie-est-disparue-dileme-temeri-dar-si-certitudini/
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
http://www.dataprotection.ro/


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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