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Cuprins: 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 Code for Romania lansează CivicTech911 

 Drepturile omului și persoanele în vârstă din Europa – un scenariu de teatru documentar 

 Vocea SuperTeach@Părinți: Părinții vor ca instrumentele digitale să fie implementate în 

procesul educațional și după întoarcerea copiilor la școală 

 După două luni de sprijin constant pentru profesori, Școala pe Net lansează o serie de 

conferințe naționale 
 Sprijin financiar de 560.000 lei pentru tineri sportivi și artiști 

 Pentru a ne reinventa ca profesori nu trebuie să mergem în mâini, este suficient să mergem 

drept, în picioare 

 21 mai - Ziua de conștientizare a accesibilității digitale 

 

       
Noutăți  

 

 Reglementări în domeniul educației, adoptate prin ordonanță de urgență 

 

Data publicării: joi, 14 Mai, 2020 

 

În cadrul ședinței de Guvern de joi, 14 mai 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul educației, aplicabile începând cu intrarea în vigoare a 

prezentului act normativ. 

 

I. Transport gratuit pentru elevii din România 
Toți elevii din România vor beneficia de transport public gratuit. Conform ordonanței, operatorii de 

transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care 

beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea: 

 încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin 

curse regulate, la nivel județean; 

 retragerea licenței de traseu în cazul transportului interjudețean. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8-nY8LjEpxs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pwkwjBmi01Q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pwkwjBmi01Q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/o7dLvso_Gsc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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II. Bacalaureat 2020: probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se 

echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării 
Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală 

în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de 

evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile 

de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. 

 

III. Statul va asigura sprijin financiar și pentru unitățile de învățământ particular autorizate 

provizoriu 
Statul asigură finanţarea de bază și pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, 

pentru preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi 

pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în 

unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru 

învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada 

suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a acestei 

ordonanțe de urgență. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per 

preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

 

IV. Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în 

învățământ și pentru obținerea gradelor didactice 
Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în 

învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru 

didactic calificat. 

 

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind 

adunările publice de către autoritățile de resort, gradul didactic II se obține de către personalul 

didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în 

învățământ, prin promovarea următoarelor probe: 

 Cel puțin două inspecții școlare; 

 O probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de 

metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei 

programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte. 
sursa: https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-

ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83 

  Code for Romania lansează CivicTech911 

https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83
https://www.edu.ro/reglement%C4%83ri-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-adoptate-prin-ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83
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Code for Romania lansează CivicTech911, programul de tech al României destinat ajutorării 

ONG-urilor și Grupurilor de inițiativă civică. 

 

ONG-urile lucrează zi de zi pentru ca societatea în care trăim să fie mai funcțională. Orice problemă 

a lor, devine și o problemă a noastră. 

 

Nu ar fi grozav dacă fiecare organizație neguvernamentală ar avea propriul departament tech care să 

o ajute să devină mai eficientă, să automatizeze procese complicate și consumatoare de timp, să 

transmită mesaje unor audiențe cât mai mari și să își îndeplinească misiunea mai bine? 

 

Până când fiecare ONG poate avea propria echipă IT, Civic Tech 911 este departamentul de tech 

gata să intervină la orice solicitare de ajutor. 

 

Detalii și programări la: https://code4.ro/ro/civic-tech-911 
sursa: www.stiri ONG, 14 mai 2020 

 

 

 Drepturile omului și persoanele în vârstă din Europa – un scenariu de 

teatru documentar 
 

Programul educațional Două Luni, finanțat de Erasmus +, are plăcerea de a vă prezenta noul său 

produs: Poveștile noastre: drepturile omului și persoanele în vârstă din Europa – un scenariu de 

teatru documentar. Acesta redă experiențe în care drepturile omului nu au fost respectate, trăite de 

persoane vârstnice din Finlanda, Irlanda, Italia și România, în contextul vieții lor de zi cu zi, 

folosind propriile cuvinte ale seniorilor. 

 

Scenariul este creat în urma unor interviuri de cercetare, utilizându-se tehnica verbatim (redarea 

cuvânt cu cuvânt), și editat în scurte monologuri care iau în considerare anumite drepturi ale omului 

încălcate, drepturi protejate în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Monologurile sunt legate între ele 

într-o piesă de teatru. 

 

De ce un scenariu de teatru despre drepturile omului și persoanele vârstnice? 

 În societatea de astăzi, stereotipurile negative care duc la discriminare, izolare și excluderea 

persoanelor în vârstă, sunt frecvente. 

 Persoanele vârstnice sunt percepute ca destinatari pasivi ai îngrijirii, un cost și o „povară” 

pentru societate. 

 Perceperea persoanelor vârstnice ca fiind „diferite” creează un spațiu în care acestea pot fi 

tratate diferit, ceea ce duce la abuz și neglijare. 

 Conștientizarea în rândul persoanelor vîrstnice și a societății mai largi cu privire la 

drepturile omului în viața de zi cu zi este scăzută. 

 

Cum poate face diferența, scenariul de teatru documentar Două Luni? 

„Experiențele povestite în scenariul de teatru documentar Două Luni aduc o lumină asupra 

provocărilor cu care se confruntă persoanele vârstnice pentru a-și exercita drepturile în viața de zi 

https://code4.ro/ro/civic-tech-911
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8-nY8LjEpxs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8-nY8LjEpxs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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cu zi”, a explicat Marita O’Brien, coordonatoarea proiectului. „Această piesă face ca drepturile 

omului să devină „reale” și relevante pentru viața lor de zi cu zi, împuternicindu-i să vorbească și 

să își afirme drepturile. De asemenea, le face vizibile pentru factorii de decizie, din sistemul de 

sănătate, de asistență socială și pentru profesioniștii din domeniul juridic și grupurile de advocacy 

pentru drepturile omului, în cazul în care instituțiile publice nu își îndep- linesc obligația de a 

proteja drepturile persoanelor vârstnice, împ- uternicindu-i să devină agenți ai schimbării”. 

 

Feedback-ul de la persoanele în vârstă implicate în dezvoltarea resurselor educaționale Două Luni 

evidențiază importanța acestor resurse cu privire la îmbunătățirea cunoștințelor persoanelor 

vârstnice despre drepturile lor și modul în care aceste drepturi ar trebui să funcționeze în practică 

pentru a contesta relele tratmente și discriminarea: 

 

„Am învățat că am dreptul să fiu văzut ca om, chiar și dacă am peste 60 de ani.” 

„Am crezut că nu sunt afectat de problemele legate de drepturile omului, dar sunt.” 

„Lucrurile par mai clare, unele persoane au spus povești foarte interesante. Mă vor face mai 

conștient de drepturile mele și de drepturile altora.” 

„Este relevant și util pentru viața mea viitoare și am învățat ce drepturi am ca pensionar.” 

 

Scenariul de teatru documentar este disponibil pentru descărcare în engleză, română, finlandeză și 

italiană, aici: https://twomoons.eu/outputs/ 

 

Programul este produs în parteneriat cu 5 parteneri europeni, respectiv Anziani e non solo (Italia), 

Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și Formare Profesională (România), Empowering Old 

Age Coop VoiVa (Finlanda), The Gaiety School of Acting – Școala Națională de Teatru din Irlanda 

(Irlanda), Teatri d’Imbarco (Italia) sub conducerea Co-Creation Support CLG (Irlanda). 

 

 Teatrul documentar este teatrul care folosește material documentar preexistent (cum ar fi 

ziare, rapoarte guvernamentale, interviuri) ca sursă pentru povestiri despre evenimente 

reale și oameni. 

 Pentru a afla mai multe despre programul Două  Luni și  pentru  a vă implica în activități, vă 

rugăm să accesați link-ul https://twomoons.eu/about-the-project/ (puteți găsi aici și 

prospectele proiectului în engleză, italiană, finlandeză și română) 

 Programul Două Luni este cofinanțat de Comisia Europeană în baza Acordului de finanțare: 

2018-1-IE01-KA204-038768 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru 

nici o utilizare care poate fi realizată din informațiile conținute de aceasta. 
sursa: Romania pozitiva, 11 mai 2020 

 

 Vocea SuperTeach@Părinți: Părinții vor ca instrumentele digitale să fie 

implementate în procesul educațional și după întoarcerea copiilor la 

școală 

 

https://twomoons.eu/outputs/
https://twomoons.eu/about-the-
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/yVDXG20Ht0E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/yVDXG20Ht0E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/yVDXG20Ht0E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Rezultatele sondajului Vocea SuperTeach@Părinți arată că părinții din România doresc 

implementarea instrumentelor digitale și după ce copiii vor reveni la școală. 71% dintre părinții sunt 

de părere că sistemul educațional trebuie să fie pregătit din punct de vedere digital pentru situațiile 

excepționale (ninsori masive, epidemii). Totodată, 50% dintre părinți consideră că instrumentele 

online ar trebui folosite de-acum înainte și în coordonarea lucrului în echipă pentru realizarea 

proiectelor, în timp ce 35% afirmă că predarea online ar trebui introdusă în totalitate în procesul 

educațional. 

 

Sondajul a fost aplicat părinților ai căror copii activează în clasele profesorilor din comunitatea 

SuperTeach și a avut ca obiectiv evidențierea percepției părinților asupra școlii online, precum și 

identificarea impactului pe care l-a avut declararea stării de urgență asupra acestora. 

”Chiar dacă declararea stării de urgență și introducerea școlii online le-a transformat semnificativ 

stilul de viață, părinții au observat utilitatea instrumentelor online în acest context și nu numai. Atât 

ei, cât și copiii lor s-au adaptat ușor și rapid în folosirea acestora. Mai mult decât atât, ei consideră 

un atu faptul că cei mici se familiarizează cu utilizarea platformelor digitale.”, punctează Adina 

Nica, Consultant Cercetare și Strategie la compania de cercetare Open-I Research.  

 

Aproape 30% dintre respondenți au lucrat de acasă în această perioadă, 28% au continuat să meargă 

la joburi, în timp 18.7% nu au muncit deloc. Siguranța locului de muncă nu a fost însă pe primul loc 

în rândul temerilor părinților, acesta fiind ocupat de grija pentru sănătatea familiei (76%), urmat de 

incapacitatea copiilor de a recupera orele pierdute (20%). 

”Cele mai mari provocări au venit ca urmare a acomodării la izolarea socială. Printre cele mai mari 

dificultăți menționate de către părinți s-au numărat ajustarea programului în funcție de cel al 

copilului și găsirea unui echilibru între flexibilitate și autoritate. Acestea au fost urmate de: găsirea 

metodelor prin care să-i țină ocupați pe cei mici pe parcursul zilei, timpul crescut petrecut cu gătitul 

și curățenia, împărțirea spațiului și tehnologiei pentru evenimentele online, precum și diminuarea 

timpului personal.“, spune Felix Tătaru, Președinte GMP Group și co-fondator al proiectului 

SuperTeach. 

 

58.9% dintre părinți au spus că cei mici au fost vizibil afectați de distanțarea fizică față de colegi și 

prieteni. În același timp, 25.6% au declarat că școala online a fost o sursă mai mare de stres pentru 

copii, comparativ cu cea offline. 

De la declararea stării de urgență, 72% dintre părinți au păstrat legătura cu profesorii pe grupurile 

de discuție online, în timp ce 28.5% au primit informări pe mail, Whatsapp sau alte platforme. 

Întrebați dacă li s-a schimbat părerea despre profesorii copiilor lor în ultimele două luni, 58.8% 

dintre părinți au declarat că părerea lor a rămas neschimbată, iar 17% au spus că aceasta s-a 

îmbunătățit semnificativ, ceea ce confirmă că părinții apreciază eforturile profesorilor în a se adapta 

în educația digitală. 

 

”După ce am stat de vorbă cu profesorii din comunitatea noastră prin studiul Vocea 

SuperTeach@Profesori, ne-am dorit foarte mult să aflăm cum se văd lucrurile și din partea cealaltă, 

repectiv de la părinți. Am vrut să vedem în ce măsură au considerat utile inițiativele profesorilor, ce 

efecte și reacții au observat la copiii lor, dar și cu ce provocări s-au confruntat în această perioadă. 

Pentru a optimiza procesul educațional în lunile care urmează, este nevoie să avem o perspectivă de 

ansamblu asupra situației și să găsim cele mai bune soluții împreună. Astfel, avem nevoie de 
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feedback continuu si Vocea SuperTeach își propune să fie un barometru de feedback constant din 

partea profesorilor, părinților și copiilor. ”, a spus Cristina Gheorghe, Președinte al Institutului 

Dezvoltării Personale și co-fondator al proiectului SuperTeach. 

 

La întrebările sondajului Vocea SuperTeach@Părinți au răspuns părinți din aproape toate județele 

țării, 73.3% dintre aceștia aflându-se în mediul urban. Chestionarul a fost aplicat în perioada 3 – 7 

mai 2020. 

 

Despre Proiectul SuperTeach 
Lansat în 2017, SuperTeach este un program educațional de voluntariat realizat de Romanian 

Business Leaders (RBL) în parteneriat cu Institutul Dezvoltării Personale (IDP) și Educativa.  

SuperTeach inspiră profesorii să educe noile generații în spiritul unei mentalități deschise, ajutând 

elevii să-și descopere pasiunile, să-și maximizeze potențialul și să-și dezvolte competențele cheie 

pentru a reuși să-și atingă țelurile în viață.  

Fondatorii proiectului SuperTeach sunt Felix Tătaru, președinte fondator al GMP Group si Radio 

Itsy Bitsy, Dragoș Anastasiu, CEO al Grupului Eurolines, Cristina Gheorghe, președinte al 

Institutului Dezvoltării Personale și Alexandru Ghiță, președinte al Grupului Educativa.  

SuperTeach acționează pe 3 direcții: Conferințe, Traininguri și Comunități locale.  

În cei trei ani de activitate, în toată țara s-au desfășurat 21 conferințe în care sute de speakeri, elite și 

specialiști în educație și antreprenoriat au pregătit peste 9.800 de profesori și educatori din sistemul 

de învățământ preuniversitar, promovând principii și instrumente ale unei mentalități deschise în 

educație aplicate la clasă.  

296 de profesori au absolvit cursul de formare „Mentalitate Deschisă în Educație” realizat de liderul 

global in schimbare de mentalitate, Institutul Arbinger din SUA și oferit în România de Institutul 

Dezvoltării Personale.  

În prezent SuperTeach dezvoltă comunități locale în 16 județe cu ajutorul celor 27 de facilitatori ai 

programului Mentalitatea Deschisă în Educatie și o Platformă Digitală de conținut educativ pentru 

toți profesorii interesați să evolueze în spiritul nevoilor societății actuale.  

În contextul declarării stării de urgență, SuperTeach a organizat webinarii gratuite pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor profesorilor, la acestea participând mii de cadre didactice din toată țara. 

Prima conferință online SuperTeach a avut loc la începutul lunii mai 2020 și a reunit peste 2.000 de 

cadre didactice din toată țara.  
sursa: Romania pozitiva, 13 mai 2020 

 

 

 

 După două luni de sprijin constant pentru profesori, Școala pe Net 

lansează o serie de conferințe naționale 
 

Școala pe net lansează pe 14 mai seria de conferințe naționale gratuite despre educația online din 

România, în care invită la dialog educatori, decidenți, elevi, formatori educaționali, ONG-uri și 

experți internaționali pentru a trage concluzii și a propune soluții pentru învățământul online. 

Proiectul Școala pe net a fost lansat la debutul stării de urgență de către patru organizații 

neguvernamentale, cu sprijinul Kaufland România și în parteneriat cu Ministerul Educației și 

Cercetării. De la lansare și până acum, proiectul a reușit să vină în sprijinul a zeci de mii de 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pwkwjBmi01Q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/pwkwjBmi01Q/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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profesori din România, cu soluții de tehnologie, sfaturi pedagogice, răspunsuri la întrebări și 

webinarii.  

Prima ediție a conferinței va avea loc online joi, pe data 14 mai. În cadrul sesiunilor, experți 

în educație, reprezentanți guvernamentali, educatori și elevi vor dezbate și vor trage concluzii 

despre cele două luni de educație online în România. Ca subiecte de discuție, evenimentul va 

face o radiografie a modului în care orele au fost desfășurate la distanță, va aborda problema 

educației remediale pentru elevii fără acces la tehnologie, iar împreună cu profesorii, vor fi 

organizate ateliere de lucru despre pregătirea examenelor naționale, exemple de bune practici în 

predarea online și despre modul în care tehnologia va însoți de acum înainte educația la clasă. 

Programul complet și înscrierea sunt disponibile pe www.scoalapenet.ro 

 

„În ultimele două luni, Școala pe net a oferit cadrelor didactice suportul de care aveau nevoie în 

folosirea tehnologiei pentru continuarea orelor de acasă. Au fost două luni în care am interacționat 

cu zeci de mii de profesori din toată țara, în care am oferit exemple de bune practici și webinarii de 

pregătire. Ne-am propus să oferim soluții simple, ușor de implementat pentru profesorii care nu 

erau obișnuiți cu tehnologia. Cifrele obținute ne arată, cu siguranță, că activitatea noastră a fost 

una necesară, iar Conferințele Școala pe net vor deschide dialogul pentru găsirea de soluții 

eficiente pe termen lung.” – susțin Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația Techsoup, Teach 

for Romania și Seeding Knowledge Foundation, inițiatorii proiectului Școala pe net.  

În două luni de la lansare, website-ul www.scoalapenet.ro a avut peste 150.000 de vizitatori, peste 

3.600 de cadre didactice înscrise la webinariile online, aproape 100.000 au vizionat tutorialele video 

de tehnologie, iar pagina de Facebook are în prezent 17.500 de urmăritori. Aceste date au făcut ca 

Școala pe net să fie una dintre cele mai relevante soluții pentru profesori, pe durata suspendării 

cursurilor. 

„Ne bucurăm enorm de succesul proiectului Școala pe Net. Ne arată că este o nevoie în contextul 

actual, dar și faptul că profesorii rămân la fel de interesați și implicați în procesul de învățământ, 

chiar și în perioada pandemiei. Mulțumim mult partenerilor din acest proiect și îi felicităm pentru 

ideea, inovația și profesionalismul de care au dat dovadă.”, a declarat Anna-Katharina 

Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland Romania. 

„Școala de net este un partener de încredere al Ministerului Educației și Cercetării. Platforma a 

pus la dispoziție resurse educaționale pentru elevi și profesori deopotrivă. Sunt conștientă de toate 

eforturile depuse în această perioadă și cred cu tărie că astfel de inițiative vor conduce la 

adaptarea școlii românești la noile tehnologii.”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și 

cercetării. Pe toată durata proiectului, MEC a fost partener instituțional pentru Școala pe net.  
sursa: Romania pozitiva, 11 mai 2020 

 

 Sprijin financiar de 560.000 lei pentru tineri sportivi și artiști 

 
 MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 15-a ediție a 

Programului MOL de promovare a talentelor 

 Fondul total de sponsorizare este de 560.000 de lei, iar înscrierile se fac online până la 

data de 14 iunie 2020 

 

http://www.scoalapenet.ro/
http://www.scoalapenet.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/o7dLvso_Gsc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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14 mai 2020, Cluj-Napoca – MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 15-a 

ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Programul este organizat pe bază de concurs 

de proiecte și oferă sprijin financiar în valoare totală de 560.000 de lei pentru continuarea activității 

și susținerea performanței tinerilor sportivi și artiști cu rezultate foarte bune. 

 

Proiectele se înregistrează online până la data de 14 iunie 2020 pe pagina de internet a 

Fundației Pentru Comunitate – www.pentrucomunitate.ro 

Sunt eligibile atât proiectele individuale cât și cele depuse de echipe sportive sau ansambluri 

artistice, cuprinzând rezultatele solicitanților, obiectivele de viitor, soluțiile specifice 

condițiilor actuale și bugetul pentru realizarea proiectului. 

 

„Programul MOL de promovare a talentelor, cel mai vechi program de concurs de proiecte din 

domeniu, a fost conceput nu doar pentru a susține rezultatele excelente și obiectivele de viitor ale 

tinerilor sportivi și artiști, dar și ca un gest de recunoaștere a anilor de muncă prin care aceștia au 

reușit să-și șlefuiască talentul și să devină surse de inspirație pentru ceilalți tineri. MOL România 

va rămâne alături de tinerii sportivi și artiști, ca parte a proiectelor sale unice de responsabilitate 

http://www.pentrucomunitate.ro/
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socială, care promovează valorile existente în comunități și în același timp schimbă perspective și 

chiar destine”, a declarat Camelia ENE, Country Chairman & CEO MOL România. 

 

Fondul total al ediției actuale este de 560.000 lei, fiind accesibil tinerilor sportivi sau artiști cu 

vârste între 8 și 18 ani, respectiv categoriei de peste 18 ani, care au nevoie de susținere în scopul 

participării la concursuri, pentru dezvoltarea și aplicarea unor soluții specifice condițiilor actuale 

sau achiziției de echipamente și materiale. 

 

În decursul celor 14 ediții anterioare ale programului, au fost susținuți 2.510 tineri cu peste 

4.340.000 lei, la nivel național fiind finanțate în total un număr de 2.018 proiecte.(..) 

 

Printre beneficiarii edițiilor anterioare ale programului s-au numărat Amalia Tătăran – scrimă, 

Teatrul Independent Osonó, Zirbo Cornelius – violoncel, Mălina Ciobanu – vioară; Andrei Gafița – 

atletism; Imre Emil – patinaj viteză Short Track, Alexandru Cadmiel Boțac – pian; Csibi Melinda – 

arte vizuale, Robert Glință – înot, Adina Diaconu – tenis de masă. 

 

Despre program: 

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în 

valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa 

sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale. 

Membrii juriilor iau în considerare, pe lângă alte criterii, și corelarea cheltuielilor cu obiectivele 

stabilite. 

Din finanțarea totală a ediției a 15-a, 220.000 lei sunt destinați sportului, 200.000 lei domeniului 

artelor și 140.000 lei categoriei de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei 

tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în anii anteriori și au depășit vârsta majoratului. 

 

Solicitările pot fi depuse până la data de 14 iunie 2020, iar detaliile programului pot fi găsite 

pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro 

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Președintele juriului la secțiunea sport este 

Violeta Beclea-Székely, campioană europeană la atletism și doctor în sport, iar la secțiunea artă este 

violonistul Márkos Albert, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj. 
sursa: Romania pozitiva, 16 mai 2020 

 

 

 Pentru a ne reinventa ca profesori nu trebuie să mergem în mâini, este 

suficient să mergem drept, în picioare 
 

Aud în fiecare zi acest laitmotiv al reinventării care ni se pare că se pretează acestor vremuri pe care 

cu certitudine știm că le trăim. 

Învățarea trebuie reinventată, noi ca profesioniști trebuie să ne reinventăm, viața de familie trebuie 

reinventată, cea de cuplu, relația cu fiul, fiica, mama, tata, pisica, ariciul. Totul este o reinventare.  

 

http://www.pentrucomunitate.ro/
http://www.molromania.ro/
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Foto: Olivier Douliery/ AFP/ Profimedia 

 

Pare obositor și nu-mi dau seama dacă atâtea lucruri și acțiuni ar trebui reinventate. Mă voi referi în 

cele ce urmează la învățare pentru că despre ea știu mai multe și cu ea lucrez zi de zi cu copiii mei.  

 

Ce poate insemna reinventarea învățării? 

În primul rând vă invit să delimităm două contexte în care este posibilă o etalare și o observare a 

învățării. Un context formal, la școală și unul informal, în afara școlii, care cuprinde familia, 

prietenii și societatea. În aceste 4 locuri diferite se manifestă, se întâmplă învățarea și toate 

comportamentele care derivă din ea. Și totuși de ce susțin că nu trebuie să reinventăm nimic în 

învățare știind care este impactul ei în viața oricui, rolul absolut împresionant, forța și detenta? 

Practic învățarea ne bântuie peste tot și ne asigură absolut toate comportamentele necesare vieții. 

Cred cu tărie că nu dominăm încă învățarea care ar trebui să se întâmple în mediul formal, școala, 

astfel încât mi se pare cel puțin ciudat să ne dorim să o reinventăm. 

 

În al doilea rând este important să înțelegem că învățarea este o emoție care te zdruncină atât de 

profund și dulce încât îți dorești să se repete, cauți cu îndârjire acel moment în care se repetă și te 

străduiești să ți-l reconstruiești. Copilul învață doar în compania plăcută a unui mentor pe care îl 

admiră, pe care îl miroase, îl pipăie și pe care ajunge să-l cunoască și să-l recunoască. Indiferent de 

subiect și de dificultatea acestuia, copilul învață să învețe doar atunci când se simte bine, este văzut 

si auzit, este conținut și într-un mediu sigur care îi permite sa greșească de n ori. Odată stabilită 

această conexiune cu un mentor, copilul învață singur, fără ca noi să facem ceva deosebit, însă 

putem contura personalitatea fiecărui copil într-o manieră absolut covârșitoare, deci avem o mare 

responsabilitate pentru ceea ce îi arătăm acelui copil. Desigur, are importanță strategia pe care o 

alegem pentru a prezenta noțiunile noi, are importanță materialul, însă niciunul dintre cele două 

elemente nu întrece în importanță relația pe care cadrul didactic o stabilește cu copilul și esența 

omului care are rolul de facilitator al învățării. 
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Odată bifată stabilirea relației, copilul învață de dragul acelei persoane și are nevoie ca noi, pentru 

că știm și înțelegem, să-i construim contexte variate de învățare, de experimentare și de cunoaștere. 

Adică, reinventarea despre care se tot vorbește este de fapt o flexiune a aceluiași verb care își 

schimbă forma în funcție de timp, persoană, mod, diateză. Mai exact, dacă ne dorim să învețe 

scrierea corectă a ortogramelor, în primul rând după relația pe care deja o avem construită și care 

repet, constituie baza construcției, copilul are nevoie să înțeleaga de ce sunt importante în această 

viață ortogramele, ce înseamnă folosirea corectă și mai ales cea greșită, care este percepția 

oamenilor educați cu privire la folosirea greșită a acestora, către ce loc în societate te propulsează 

dominarea ortogramelor. Copilul are nevoie să știe ce va spune despre el folosirea corectă sau 

incorectă, are nevoie să știe cum îl vor privi oamenii educați ai societății și ce oportunițăți poate 

prinde din zbor. Apoi copilul este pregătit pentru învățarea experiențială, adică pentru învățarea din, 

în și prin experiență. Pur și simplu se va apuca să le folosească și să se sfătuiască în echipă, cu alți 

colegi, iar la finalul acestei activități, alături de colegii cu care a lucrat, colaborat, va prezenta în 

fața mentorului și restului colectivului concluziile. Cu ghidajul mentorului, copiii vor înțelege 

singuri dacă le-au folosit corect sau nu și vor ști pentru totdeauna și “de ce-ul” folosirii corecte, 

regula, aflată din propria experiență. Imediat după, copilul este pregătit să mai încerce cu alte 

exemple, folosindu-se de cele aflate în exercițiul anterior, cel de interacțiune și colaborare. Este 

pregătit să judece singur, pentru că știe regulile și le poate aplica oricând. La final, copilul știe 

pentru totdeauna ce-i corect și ce nu și are și un grad superior de autonomie și încredere în forțele 

proprii. 

 

Înțelegeți de ce nu avem nevoie sa reinventăm nimic? Este suficient să facem bine ceea ce ar trebui 

deja să facem. Este suficient să predăm în on-line foarte bine ceea ce ar fi trebuit să predăm în sala 

de clasă. 

Nu cred că trebuie să reinventăm învățarea, ci mai degrabă să aplicăm pe bune ceea ce știm, adică 

să dăm dovadă de flexibilitate, creativitate, empatie, deschidere către cunoaștere și calibrare la 

copiii digitali. Sunt cerințe sine-qua-non pentru toți cei care își doresc să fie profesori, pentru toți 

cei care sunt deja, adică au pe mână copii vii pe care ii educă. Cred că tot ce am învățat la școală, 

am citit sau am văzut în filme trebuie doar pus în practică imediat cu multă responsabilitate, cu 

multă colaborare, cu asumarea greșelilor și cu vigilență la viața reală. 

Pentru a ne reinventa nu trebuie să mergem în mâini, este suficient să mergem drept, în picioare. 
sursa: republica.ro, autor Claudia Chiru, 13 mai 20202 

 
 
 

 21 mai - Ziua de conștientizare a accesibilității digitale 

 

La nivel mondial, Ziua de conștientizare a accesibilității digitale (GAAD) este marcată 

anual, în a 3-a zi de joi a lunii mai. Accesibilitatea digitală se referă la posibilitatea persoanelor cu 

dizabilități sau a persoanelor în vârstă de a utiliza rețeaua globală de Internet prin a accesa și citi 

conținutul paginilor web, naviga și interacționa pe platformele online. 
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În onoarea acestei zile, Microsoft a lansat în 2018 un scurt film: Oferiți-le tuturor posibilitatea de 

a realiza mai multe: redefinirea accesibilității -  https://resources.office.com/ww-landing-

M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en 

 

Informații suplimentare: https://www.globalaccessibilityawarenessday.org/ 

 

 
 
 

                                                              Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://aka.ms/ReimaginingAccessibility
http://aka.ms/ReimaginingAccessibility
https://resources.office.com/ww-landing-M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en
https://resources.office.com/ww-landing-M365E-Global-Accessibility-Awareness-Day-video.html?lcid=en
https://www.globalaccessibilityawarenessday.org/

