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Non scholae, sed vitae discimus. (lat.) 

Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală.  
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Obiective, Activități, rezultate... 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI— ANUL III 
 

 De la 1 octombrie 2020, am intrat în al treilea an al  proiectului “Promovare prin implicare!” - 

ROSE. Ne aflăm, poate, în faţa celui mai dificil an şcolar în care  elevii, chiar dacă și-au regăsit inițial  

locul în sala de clasă,  au fost nevoiți să rămână în fața laptopului/ tabletei/ desktopului,   prin trecerea 

tuturor unităților de învățământ în scenariul roșu. Pandemia Covid 19, ne-a schimbat  viața, și ca urmare a 

fost  necesară adaptarea  rapidă la desfășurarea activităților de predare/învățare /evaluare în mediul online. 

 Chiar dacă  acum învățământul se desfășoară  online, succesul învăţării trebuie să rămână 

scopul nostru principal.  

În al treilea an de proiect, pe parcursul semestrului I,  s-au desfășurat următoarele activități:  

 s-au derulat procedurile de selecție pentru alegerea echipei de implementare a activităților 

pedagogice și de sprijin; 

 pentru cercul artistic / științific și pentru elaborarea revistei școlare ROSE au fost menținute 

aceleași cadre didactice;  

 au intervenit schimbări de cadre didactice pentru activitățile remediale în funcție de încadrarea 

existentă în acest an școlar la nivelul claselor a-XII-a; 

 s-au desfășurat activități organizatorice pentru alegerea grupurilor țintă; 

 s-a derulat procedura de selecție a consultanților individuali (SCI) pentru  implementarea 

activităților dezvoltare personală și a activităților de consiliere și orientare în carieră.  

 a fost elaborat graficul activităților pedagogice și de sprijin  astfel încât acestea să se desfășoare 

în afara programului de curs al elevilor; 

 toate activitățile remediale/ extrașcolare/ activitățile de consiliere și orientare    propuse pentru 

semestrul I au fost realizate conform graficului aprobat . 

Orele remediale au fost  efectuate de către cadrele didactice care sunt implicate în proiect folosind  

aplicația Microsoft Teams  

Este de dorit o mai bună participare a elevilor la toate activitățile  pedagogice și de sprijin.  

 Mulțumesc echipei de cadre didactice implicate în activitățile proiectului ROSE și sper să 

răspundem permanent provocărilor apărute, să sprijinim și să asigurăm învățarea tuturor elevilor,  să 

obținem satisfacția muncii și dedicării noastre. 

 Doresc elevilor să rămână   concentrați asupra unor aspecte precum: implicare, colaborare și 
atitudine responsabilă, astfel încât să promoveze examenul de bacalaureat.  

Coordonator Grant: Director Prof. Viorica Hera 
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Ștefania Ionescu, clasa a XI-a :  

     ,,Muzica mi-a schimbat viața !”  

     La sfârșitul clasei a V-a, un domn a intrat pe ușă 

anunțându-ne că dorește să învețe copiii să cânte la 

diverse instrumente, și… în timp, să formeze o 

orchestră. Neavând alte preocupări la acea vârstă, mi 

s-a părut o provocare. Așa am ajuns unde sunt acum. 

Nu am crezut niciodată că un lucru atât de mic, 

poate schimba atât de multe. Ei bine, s-a întâmplat! 

În data de 1 august 2013, a luat naștere Orchestra 

Mezzo Forte Soul Music. Primul nostru concert a 

avut loc la Centrul Cultural ”Ion Manu” , din 

Otopeni, de sărbatori, iar de atunci, am fost 

nedespărțiți de scenă. Toți eram cu ”inima-n gât”, 

neștiind ce drum o să ne ofere. După terminarea 

spectacolului, aveam inima plină de emoție. Să auzi 

cum lumea te aplaudă, te apreciază pentru munca ta, 

este o satisfacție de care… nu vreau ”să scap” 

niciodată.  

     De asemenea, am bucurat lumea și cu spectacole 

internaționale, primul turneu fiind în Turcia, unde 

am participat la un festival local. Cu timpul, ne-am 

”dresat” instrumentele și… pas cu pas, au apărut 

adevăratele provocări.  În anul 2018, am 

participat la “CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE FOLCLOR, MUZICĂ și DANS”, din Italia, 

unde am câștigat primul nostru Grand Prix. Înainte 

de anunțarea câștigătorului, ne țineam cu toții de 

mână și aveam lacrimi în ochi, deoarece muncisem 

foarte mult pentru acest concurs, și ne doream cel 

mai mare premiu. Iată că munca a dat roade! Când 

prezentatorul concursului ne-a rostit numele 

formației, sufletul meu parcă a izbucnit într-un vals 

de bucurie. Eram atât de fericiți și mândri de statutul 

pe care îl dobândisem. 

     Dacă muzica nu intra în viața mea, nu știu ce aș fi 

făcut acum. Experiențele trăite alaturi de colegii mei, 

și bune, și mai puțin bune, sunt de neuitat și de 

neînlocuit. Prin muzică am învățat cum să fim o 

familie, cum să avem grijă de persoanele de lângă 

noi, cum să le oferim sprijin emoțional, cum să ne 

descurcăm pe cont propriu, cum să apreciem ceea ce 

fac și alți oameni, deoarece muzica nu este grea, este 

foarte grea, dar când pui suflet în ce iubești, nimic 

nu e imposibil.  

     Acum, când privesc înapoi, nu-mi vine să cred câte am realizat și câte am trăit în acești 7 ani de 

muzică. Timpul trece repede când faci ceea ce iubești! 
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