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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 Fundația Orange lansează primul e-book „Lumea prin Culoare și Sunet” 

 Cu ce rămânem din școala online: „Vom continua să folosim instrumentele digitale din 

această perioadă și atunci când ne întoarcem la clasă” 

 15 mai - Ziua Internațională a Familiei   

 

 

       
Noutăți  

 

 Ministerul Educației și Cercetării a alocat 150 de milioane de lei pentru achiziția de 

dispozitive electronice conectate la internet, destinate elevilor din mediile defavorizate 

 

Data publicării: Vineri, 8 Mai, 2020 

 

Guvernul României a adoptat în ședința de guvern din 7 mai, la propunerea Ministerului 

Educației și Cercetării, o hotărâre privind suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 

150 de milioane de lei pentru anul 2020. 

 

Suma alocată va fi utilizată pentru achiziția de dispozitive electronice conectate la internet, necesare 

dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat. Obiectivul Ministerului Educației este să 

asigure accesul la activitățile didactice la distanță elevilor din medii defavorizate, înmatriculați în 

unitățile de învățământ preuniversitar. 

 

„Am solicitat inspectoratelor școlare să centralizeze situația elevilor care nu dispun de 

echipamentele necesare participării la cursurile online, în contextul pandemiei COVID-19. În acest 

moment, în România, numărul estimat de elevi care au nevoie de aceste dispozitive electronice este 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/tDFhJVTKVrs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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de 250.000. Odată cu achiziționarea acestora, va fi facilitată învățarea la distanță și pentru copiii 

din mediile defavorizate”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării. 

 

Criteriile de repartizare sunt stabilite prin ordin de ministru, în baza propunerilor unităților de 

învățământ preuniversitar de stat. 
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-alocat-150-de-milioane-de-lei-pentru-

achizi%C8%9Bia-de-dispozitive 

 

 

 Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat Facilitatea 

financiară pentru competențe și educație 

 

Data publicării: 22 aprilie 2020 

 

Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat, în data de 22 aprilie, o nouă 

facilitate-pilot - „Facilitate financiară pentru competențe și educație” (Facilitate-pilot C&E) - prin 

care se asigură noi oportunități adresate persoanelor și organizațiilor care doresc să investească în 

competențe și educație, mai ales în contextul generat de pandemia COVID-19. 

 

Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de 

milioane euro, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va 

declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, 

în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane EUR. Instituțiile de 

finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot să devină intermediari 

financiari și să participe la program în baza selecției organizate de FEI. 

 

FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) intermediarilor 

financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru 

întreprinderi. Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de 

finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) 

prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități și centre de 

formare profesională, garantate de UE. 

 

Facilitatea are ca scop sprijinirea următorilor beneficiari finali: 

1. Persoane fizice (studenți și cursanți/persoane implicate în procesul de învățare) care doresc 

să își continue studiile și să își îmbunătățească competențele prin studii universitare etc. 

2. Întreprinderi europene care investesc în perfecționarea angajaților; 

3. Organizații europene (ex: creșe, grădinițe, furnizori de servicii de educație timpurie și 

organizații similare fac parte din această categorie), care furnizează servicii de formare și 

educație. 

 

Informații detaliate, inclusiv cererea de exprimare a interesului, sunt disponibile la:   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_694 
sursa:www.edu.ro 

 

 

https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-alocat-150-de-milioane-de-lei-pentru-achizi%C8%9Bia-de-dispozitive
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-alocat-150-de-milioane-de-lei-pentru-achizi%C8%9Bia-de-dispozitive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_694
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 Fundația Orange lansează primul e-book „Lumea prin Culoare și Sunet” 
 

O lume mai accesibilă cu ajutorul tehnologiei. Acesta este mesajul pe care Fundația Orange îl 

transmite cu ocazia lansării primului e-book „Lumea prin Culoare și Sunet”,  program 

de intervenție națională pentru îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor cu deficiențe de 

auz și de vedere. 

 

 
 

Materialul oferă o imagine completă a soluţiilor asistive dezvoltate de-a lungul timpului sub 

umbrela „Lumea prin Culoare și Sunet”, unele în premieră la nivel european. Prin acest demers, 

Fundația Orange își propune să informeze un număr cât mai mare de beneficiari direcți, astfel 

încât, persoanele parte din acest grup vulnerabil, să afle cum își pot valorifica mai bine abilitățile 

cu ajutorul unor soluții gratuite.  

 

E-book-ul poate fi descărcat gratuit de la adresa: 

  https://www.orange.ro/fundatia-orange/documente/e-book-lumea-prin-culoare-sunet-2020.pdf 

 

Din anul 2012, prin intermediul programului „Lumea prin Culoare și Sunet”, aproape 600.000 de 

persoane din România, au beneficiat de proiecte sociale în domeniul educației, sănătății, culturii și 

al mobilității. Din totalul de 41 de proiecte finanțate, peste 30 au inclus și componente digitale 

precum website-uri, aplicații mobile iOS şi Android, materiale video și audio, cărți DAISY, soft-uri 

de accesibilizare. Valoarea totală a investiției se ridică la 2.2 milioane de euro. 

 

„Tehnologiile asistive ajută persoanele cu dizabilităţi să se descurce în viaţa de zi cu zi. Fie că este 

vorba de mersul la şcoală, o călătorie prin oraş, o comandă la poştă sau o vizită la muzeu, 

tehnologiile asistive au un rol esenţial în integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Sperăm ca acest 

material să ofere un element de referință pentru implementarea unor inițiative similare la nivel 

sistemic, în întreaga ţară. ”, a declarat Dana Deac, Preşedinte Fundaţia Orange. 

 

Un nou apel de proiecte „Lumea prin Culoare și Sunet” s-a încheiat pe data de 16 aprilie, valoarea 

finanțării în acest an fiind de 250.000 de euro. Vor fi alese maxim 6 proiecte, câte 2 pentru fiecare 

categorie de grant disponibil, iar inițiativele bazate pe tehnologie, cu acoperire naţională sau cu un 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/tDFhJVTKVrs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/
https://www.orange.ro/fundatia-orange/documente/e-book-lumea-prin-culoare-sunet-2020.pdf
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număr mare de beneficiari, vor primi un punctaj mai mare. Câștigătorii vor fi anunțați până la 

finalul lunii august 2020. 

Fundaţia Orange - www.fundatiaorange.ro 
  sursa: Romania pozitiva, 6 mai 2020 

 

 

 

 Cu ce rămânem din școala online: „Vom continua să folosim instrumentele 

digitale din această perioadă și atunci când ne întoarcem la clasă” 
 

Când Otilia-Maria Vasil, profesoară de informatică la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din 

Șimleu Silvaniei, și-a dat seama că perioada de închidere a școlilor va dura mai mult de două 

săptămâni a început să caut soluții pentru a reuși să predea „ca la clasă” și online. 

„De abia obținuserăm licențele Office 365 pentru educație, dar nu știam că aveam posibilitatea de a 

ne întâlni online cu elevii în platforma Microsoft Teams. Și aici Fundația EOS, care face cursuri de 

formare pentru profesorii de informatică, și Microsoft ne-au întins o mână mare de ajutor”, 

povestește profesoara. Aceasta a participat la un webinar în care reprezentanții Fundația EOS le-au 

explicat profesorilor cum pot folosi Microsoft Teams în predarea la distanță.  

 

„Dacă știa că este așa de ușor, ar fi predat de mai demult în acest fel” 
„Din momentul în care am avut acces la Teams, într-o săptămână am reușit să introducem toți elevii 

și toți profesorii pe platformă și să începem să facem orele”, povestește Otilia Vasil. Aceasta a 

organizat tutoriale pentru a-i iniția pe profesori și pe elevi în folosirea platformei și a înregistrat o 

lecție demonstrativă pe care colegii săi o pot accesa oricând în cancelaria virtuală. 

Apoi a început să predea lecțiile după orarul obișnuit al școlii. „Am o colegă, profesoară de română, 

care a fost îngrozită la început să predea în acest fel și voia să le trimită copiilor doar poze cu 

materiale. După primele ore mi-a trimis un mesaj care m-a uns la inimă. Mi-a spus că dacă știa că 

este așa de ușor, ar fi predat de mai demult în acest fel și mi-a trimis print-screen-uri din timpul 

orelor, la care erau prezenți toți copiii. Iar întâmplarea aceasta m-a încântat foarte tare”, spune ea. 

 

Reticența adolescenților de a-și porni camera 
Otilia Vasil le predă elevilor săi atât programare cu ajutorul blocurilor de cod cât și noțiuni de 

Office 365, iar copiii sunt conectați în timp real la lecție, pot să răspundă și să rezolve sarcinile de 

lucru. Profesoara a văzut însă o reticență, în special în cazul copiilor mai mari, în a-și porni camera.  

„Camera video nu este foarte importantă pentru materia pe care o predau, nu trebuie să ne vedem 

față în față pentru a rezolva o problemă de informatică cu blocuri de cod, pentru că noi partajăm 

ecranul și rezolvăm în timp real. Celor mai mici le place să fie văzuți, însă pe măsură ce cresc, unii 

devin mai reticenți în a-și porni camerele, își mai dezactivează microfoanele. Poate unii fac școala 

online în aceeași cameră cu frații lor aflați în alte clase, poate nu vor să apară oricum în fața 

colegilor, ei vor să fie mereu aranjați atunci când se întâlnesc cu ceilalți”, a văzut Otilia Vasil. 

http://www.fundatiaorange.ro/
https://republica.ro/o-fundatie-din-timisoara-organizeaza-webinarii-pentru-profesorii-care-vor-sa-tina-lectii-la-distanta-ztot
https://republica.ro/o-fundatie-din-timisoara-organizeaza-webinarii-pentru-profesorii-care-vor-sa-tina-lectii-la-distanta-ztot
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ByCQzadgYvLvfo3KifPPOeVD.s1pgO9Yr6Gnsh83hfX.M7/stparam=sgmknkgmcs/fastid=eslcexrbypwdisdhgjwijsnuukmd/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Falt-viitor
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=ByCQzadgYvLvfo3KifPPOeVD.s1pgO9Yr6Gnsh83hfX.M7/stparam=sgmknkgmcs/fastid=eslcexrbypwdisdhgjwijsnuukmd/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Frepublica.ro%2Ftag%2Falt-viitor
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Lecție online despre fake-news 
Aceasta îi încurajează însă să își pornească camerele în timpul discuțiilor, mai ales la dirigenție o 

oră care a devenit foarte importantă în perioada pandemiei.  

„Ora de diriginție este pentru a păstra legătura cu ei și pentru a-i liniști că totul va fi bine. Ei nu 

trebuie să se simtă abandonați sau încă să simtă că este o situație fără ieșire. Ei trebuie să fie 

conștienți că totul se va sfârși cu bine, trebuie doar să respectăm niște reguli de igienă și de 

distanțare socială. O altă temă importantă este informarea corectă. La o oră de dirigenție, am vorbit 

împreuna cu elevii mei despre dezinformare si știrile false și despre cum identificăm o știre falsă. 

M-au ajutat foarte mult materialele din cadrul webinariilor ținute de Fundația EOS pe aceasta 

tema”, spune profesoara.  

 

 
 

Mulți dintre profesori învață acum accelerat alfabetul digitalizării în educație, pentru a ajunge 

online la elevii pe care îi aveau lângă ei până în urmă cu 7 săptămâni.  

„Digitalizarea nu este o soluție provizorie și foarte mulți dintre noi vom continua să folosim 

instrumentele digitale pe care le-am utilizat în această perioadă și atunci când ne întoarcem la clasă. 

Chiar am vorbit cu o prietenă care predă economie și a învățat să facă teste online cu copiii. A fost 
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încântat de cum a ieșit testul și mi-a spus că ar vea să păstreze această componentă și după 

redeschiderea școlilor”, spune Otilia Vasil. 
sursa: www.republica.ro, 6 mai 2020, autor Raluca Ion 

 
 

  Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, cu rezoluția A / RES / 47/237, ca 

eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea 

internațională o acordă familiilor.  

 

La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susținută și de Patriarhia 

Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua familiei române. 

 

 
 

                                          
 
 

                                   Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_Rom%C3%A2n%C4%83

