
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansarea noului site UMPFE – ROSE: www.rose-edu.ro 

 

 

 

Ne face o deosebită plăcere să vă anunţăm că, la finalul lunii septembrie 2021, proiectul 

ROSE a lansat un site nou pe care vă încurajăm să îl accesaţi la adresa www.rose-edu.ro.  

 

Pe site veţi găsi informaţii actualizate despre proiect, rezultate obţinute, resurse gratuite 

pe care le puteţi folosi în activitatea pedagogică, prezentări ale unor reuşite deosebite ale 

elevilor, studenţilor şi ale echipelor pedagogice, prezentări ale activității mentorilor şi 

monitorilor ROSE.  

 

De asemenea, începând din 30 septembrie 2021, veți primi un newsletter lunar (vor fi 

12 ediţii) al proiectului ROSE. Vă încurajăm să vă abonaţi la newsletterul ROSE pentru a afla 

noutăţi despre progresul proiectului, poveşti inspiraţionale din licee şi universităţi ROSE, 

exemple şi bune practici din activităţile de pregătire pentru bac şi experienţe legate de adaptarea 

la viaţa de student. 

 

Aceste două activităţi, un site nou şi newsletterul proiectului, fac parte din campania de 

comunicare a proiectului ROSE, care include o campanie de informare despre proiect şi 

rezultatele sale şi patru campanii de sensibilizare dedicate elevilor/studenţilor, profesorilor, 

părinţilor şi comunităţilor în care se derulează sub-proiectele ROSE implementate de licee și 

universități. Pe lângă aceste campanii, care includ o serie de activităţi despre care veţi afla şi la 

care veţi fi invitaţi să participaţi ca parteneri, se vor mai derula o campanie de afişaj publicitar 

stradal în fiecare judeţ şi sector din Bucureşti, o campanie mass-media (TV, radio, presă scrisă) 

şi o campanie de promovare în mediul online.  

 

Mai multe despre toate acestea vor fi comunicate pe site şi în newsletter.  

 

Vă încurajăm să daţi like şi să urmăriţi postările paginii proiectului 

https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-

1341717532643749 şi noii pagini Instagram https://www.instagram.com/rose_edu.ro/ .  

 

Aceasta din urmă are ca public ţintă principal elevii şi studenţii. Ca atare, vă mulţumim 

în avans că vă încurajaţi elevii să urmărească pagina. 
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