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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 29, anul 7, săptămâna 7 – 13 octombrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 10 octombrie - Ziua Mondială a Sănătății mintale 

 11 octombrie - Ziua Mondială a Vederii 

 Europe Code Week – Săptămâna Uniunii Europene a Programării. Competențe digitale 

pentru toți - 5-20 octombrie 2019 

 Mega Image lansează programul de educație pentru o alimentație sănătoasă, Mănânc 

corect, sunt Mega sănătos, pentru copiii din clasele primare 

 Studiu: Ce tehnologie le pune școala la dispoziție profesorilor și copiilor? 

 

 

 

                                                                

 Noutăți  
 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea 

Curriculumului pentru educaţie timpurie 

(https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf_) 

 

Data publicării: 22.08.2019 

 

În temeiul prevederilor art. 65, alin. (4) și ale art. 94, alin. (2) lit.e din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor ordinului de 

ministru nr. 3593/2014 care aprobă Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului 

școlar, planuri-cadru de învățământ și programe școlare, a fost elaborat și promovat, prin ordinul 

nr. 4.694/2.08.2019, Curriculumul pentru educaţia timpurie (0 - 6 ani).  

Acest nou curriculum, disponibil atașat, imprimă o viziune actualizată și îmbunătățită asupra 

educației timpurii, reflectată în Planul de învățământ pentru educație timpurie, Programa școlară 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LtKYmClDNJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LtKYmClDNJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/kLT5gw83jrw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
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pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educație 

timpurie, ținând cont de: 

- necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european 

privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice 

ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie; 

- corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar pentru construirea unei 

concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină 

profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011; 

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile recente care vizează 

domeniul educaţiei timpurii (ex., Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.1.252/2012 de aprobare a Metodologiei de 

organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară); 

- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia 

antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până 

acum. 
sursa: https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-

aprobarea-curriculumului-pentru 

 

 

 Facilități suplimentare pentru studenți pe segmentul de mobilitate academică 

 
Data publicării: 17 septembrie 2019 

 

Studenţii şi studenţii doctoranzi beneficiază, începând din noul an universitar, de dreptul de a li se 

recunoaşte, pe lângă creditele transferabile dobândite (în condiţiile legii) la alte instituţii de 

învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate, și creditele 

transferabile obținute la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. 

 

Flexibilizarea mobilității academice a studenţilor, reglementată prin noua metodologie și aprobată 

prin ordin de ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, este un răspuns la 

solicitările mediului academic. 

Tipologic, mobilitatea poate fi (pentru toate formele de învăţământ) internă sau internaţională, 

respectiv definitivă sau temporară. 

Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului/studentului doctorand, 

în baza existenței unor acorduri interinstituţionale, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior 

acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare. 

 

Față de metodologia anterioară, prin noul act normativ se reglementează posibilitatea ca  

studenții să poată beneficia de mobilitate academică definitivă şi în cadrul aceleiaşi instituţii 

de învăţământ superior. 

 

Pentru studiile universitare de licenţă şi studiile universitare de master, mobilitatea academică 

definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru şi până la sfârşitul 

penultimului semestru, între programe de studii cu acelaşi număr total de credite de studiu 

transferabile obligatorii, din aceeaşi ramură de ştiinţă. 

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%205140-2019%20.pdf
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În cazul mobilităţii academice definitive, diploma se emite absolventului de către instituţia de 

învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor. 

Studentul/studentul doctorand poate beneficia și de mobilitate academică temporară între două 

instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, după finalizarea primului 

an de studii. De asemenea, studentul poate beneficia de mobilitate academică temporară pe cont 

propriu, în afara acordurilor interinstituționale de mobilitate academică, la solicitarea acestuia, ca 

urmare a identificării unei posibile universități primitoare 

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se realizează 

de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care dovedeşte parcurgerea stagiului de 

mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o. 

Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de 

învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de 

mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare, limba de studiu, condiţii 

de cazare etc. 

Compatibilitatea curriculei în vederea recunoaşterii creditelor de studii transferabile se stabileşte 

anterior perioadei de mobilitate, iar recunoaşterea creditelor de studii transferabile se realizează 

după finalizarea mobilităţii, în conformitate cu acordul interinstituţional şi regulamentele 

instituţiilor de învăţământ superior implicate, după caz. 

Instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu au obligaţia de a actualiza 

regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor, cu prevederile din noul act normativ. 
sursa:https://edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-suplimentare-pentru-studen%C8%9Bi-pe-segmentul-de-mobilitate-

academic%C4%83 

 

 

 

 10 octombrie - Ziua mondială a sănătății 

mintale 
 

Ziua mondială a sănătății mintale a fost stabilită, în 1992, de către Federația Mondială pentru 

Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health - WFMH), pentru a crește gradul de 

conștientizare și educare, la nivel mondial, în privința sănătății mintale. 

https://edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-suplimentare-pentru-studen%C8%9Bi-pe-segmentul-de-mobilitate-academic%C4%83
https://edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-suplimentare-pentru-studen%C8%9Bi-pe-segmentul-de-mobilitate-academic%C4%83
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 11 octombrie — Ziua mondială a vederii 
 

 
 

 

Ziua Mondială a Vederii - cea mai importantă zi de advocacy și comunicare din calendarul 

sănătății ochilor - este 10 octombrie 2019.  

Când a fost ultima dată când ai făcut un examen pentru ochi? Familia, prietenii și colegii tăi?  

În această zi mondială, să ne angajăm să facem un examen de ochi - și să-i încurajăm pe alții 

să facă la fel! Avem datele și dovezile. De asemenea, avem proiecții către viitor - o populație 

mondială îmbătrânită, miopia și retinopatia diabetică urmează să crească deficiența de vedere 

în următoarele decenii. 

 

Cataracta, erori de refracție, glaucom, retinopatie diabetică, AMD, ROP - problemele de 

îngrijire a ochilor afectează fiecare grup de vârstă și bunăstarea lor. Care este primul lucru 

pe care îl poți face? Planificați o examinare a ochilor. Privește în jurul familiei tale, în special 

pentru cei vulnerabili: copii mici, care merg la școală, vârstnici, cei cu diabet. 

 

 

Ziua Mondială a Vederii 2019 are loc pe 10 octombrie 2019. Apelul la acțiune din acest an: 

 

Vision First! 

 

Ziua mondială a vederii (World Sight Day - WSD) este marcată anual, în cea de-a doua zi de joi 

a lunii octombrie și reprezintă o manifestare ce vizează toți partenerii implicați în prevenirea 

problemelor de vedere. 

 

Site-ul dedicat acestei zile este www.iapb.org  
sursa: www.iapb.org 

 

http://www.iapb.org/
http://www.iapb.org/
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  Europe Code Week – Săptămâna 

Uniunii Europene a Programării. Competențe digitale pentru toți  5-20 

octombrie 2019 
 

În luna octombrie 2019, inițiativa Comisiei Europene: Europe Code Week – https://codeweek.eu/ va 

contribui din nou la transformarea destinelor, dând viață competențelor digitale și inovației pentru 

cetățenii din toată Europa și nu numai.  

 

În perioada 5-20 octombrie, școlile, bibliotecile, organizațiile non-profit, cluburile de programare și 

alte entități sunt invitate să găzduiască activități centrate pe programare și gândire computațională. 

Participanții la inițiativă sunt invitați să organizeze o activitate, să o înscrie pe harta Săptămâna UE 

a programării (https://codeweek.eu/events - site disponibil și în limba română) și să răspândească 

mesajul pe rețelele lor. 

 

Acum, în cel de-al 7-lea an, Săptămâna UE a Programării a început ca o inițiativă de bază care 

celebrează creativitatea, rezolvarea de probleme și colaborarea prin programare și alte activități de 

tehnologie pentru oameni de toate vârstele. Europe Code Week face parte din Planul de acțiune 

pentru educație digitală adoptat de Comisia Europeană până în anul 2020. 

În acest an, un accent special este pus pe participarea școlilor, iar profesorii din toate ciclurile de 

învățământ și de toate materiile sunt invitați să se alăture mișcării prin organizarea de activități cu 

elevii în cadrul Săptămânii UE a Programării. Profesorii sunt încurajați să le ofere elevilor o nouă 

perspectivă în lumea programării și a tehnologiei. 

Pentru a sprijini cât mai mulți elevi în călătoria lor de creatori de tehnologie și în lumea 

programării, organizatorii de evenimente sunt invitați să participe și la 

provocarea #CodeWeek4ALL. Astfel, organizatorii se vor putea conecta cu alți profesori și alți 

organizatori din rețelele lor prin utilizarea unui cod unic primit în timpul procesului de înregistrare. 

Partenerii din rețelele lor pot utiliza apoi același cod pentru a înregistra activități proprii. Cei care 

obțin cea mai influentă participare și conectează cel puțin zece activități, ajung la un număr de 500 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/events
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-6-eu-code-week-in-schools_en?fbclid=IwAR1Thpy8Y0O5D5aTTlzzDBXG9dlbeVaXvPLONO1ENBjF23dhoSSEMcmNMpk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-6-eu-code-week-in-schools_en?fbclid=IwAR1Thpy8Y0O5D5aTTlzzDBXG9dlbeVaXvPLONO1ENBjF23dhoSSEMcmNMpk
https://codeweek.eu/codeweek4all
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de elevi participanți sau au trei țări conectate pot obține un Certificat de excelență din partea 

Comisiei Europene. 

Descoperiți mai multe despre cum puteți să participați la Săptămâna UE a Programării, accesați 

resursele pentru învățare și predare a programării și aflați cum să înregistrați o activitate 

pe http://codeweek.eu/. Dacă sunteți interesați să urmăriți cele mai recente știri și să interacționați 

cu alți organizatori, vă așteptăm pe Facebook și Twitter. 
sursa: Romania pozitiva, 03 oct 2019 

 

 

 Mega Image lansează programul de educație pentru o alimentație 

sănătoasă: Mănânc corect, sunt Mega sănătos, pentru copiii din clasele 

primare 
 

Mega Image continuă implicarea pentru încurajarea unui stil de viață sănătos în rândul 

generațiilor tinere prin programul Mănânc corect, sunt Mega sănătos, care oferă elevilor din 

clasele primare lecții interactive de educație pentru o alimentație sănătoasă, realizate cu 

implicarea specialiștilor în nutriție, prin joc și povești.  

Programul se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Excelență în Profilaxia și Tratamentul 

Obezității până la finalul anului în curs, în 100 de școli din comunitățile din care Mega Image face 

parte, din București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Târgoviște, Ploiești și Giurgiu. 

 

 
 

 

Astfel, alături de specialiști în nutriție, Mega Image își propune să îi învețe pe copii, încă din primii 

ani de școală, ce înseamnă să mănânce corect și echilibrat pentru un organism plin de energie și un 

stil de viață sănătos. 

“Implicarea noastră socială are un scop simplu: să facem bine acolo unde contează. Suntem parte 

din comunitățile în care suntem prezenți și susținem un stil de viață sănătos prin produsele noastre 

marcă proprie, prin sport și educație. Am lansat programul Mănânc corect, sunt Mega sănătos, 

pentru a inspira generațiile tinere pentru alegeri alimentare sănătoase, prin educație timpurie. 

Anul acesta vom susține lecții interactive în 100 de școli pentru aproximativ 10.000 de elevi din 

clasele primare, urmând să continuăm și anul viitor să ne implicăm pentru a face cu adevărat o 

schimbare care să conteze pentru educația copiilor,” afirmă Adrian Nicolaescu, Vicepreședinte 

Marketing, Comunicare și Sustenabilitate Mega Image. 

http://codeweek.eu/
https://www.facebook.com/codeEU/
https://twitter.com/CodeWeekEU
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LtKYmClDNJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LtKYmClDNJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LtKYmClDNJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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“Am ales să susținem acest proiect pentru că obezitatea infantilă este pandemică și pentru că 

singurele soluții sunt educația în familie până la 7 ani și, după aceea, în școală. Perioada de vârstă 

6-10 ani este foarte potrivită pentru a îndruma copilul spre un comportament alimentar corect și un 

stil de viață sănătos. Obezitatea infantilă este hiperplazică, ceea ce înseamnă că celulele grase, 

adipocitele, se pot înmulți pe parcursul vieții copilului, iar între 6 și 10 ani este perioada critică. 

Educația nutrițională timpurie asigură prevenția necesară și susține o creștere sănătoasă a 

copiilor,” afirmă Dr. Anamaria Iulian, nutriționist și psihoterapeut pentru copii, specializat în 

tratamentul obezității infantile, Centrul de Excelență în Profilaxia și Tratamentul Obezității. 

 

Programul Mănânc corect, sunt Mega sănătos se desfășoară în școli, prin lecții dedicate tuturor 

elevilor din clasele pregătitoare și I – IV, pe durata unei ore de curs. Lecțiile sunt susținute de 

un nutriționist specializat în alimentația copiilor, care le explică acestora cum să facă alegeri 

sănătoase și echilibrate pentru a-și menține sănătatea, mintea și corpul în cea mai bună formă. 

Pentru a transmite elevilor informațiile pe înțelesul lor, o echipă de animatori, care joacă rolul unor 

personaje de poveste – Zâna Fructelor și Legumelor și Mega Eroul – interacționează cu ei prin joc 

și scenete, ajutându-i să înțeleagă mai bine piramida alimentelor, ce trebuie să conțină o farfurie 

sănătoasă, care este rolul apei în organism și cum contribuie activitatea fizică la o viață sănătoasă. 

Mai multe detalii despre întregul program sunt pe pagina dedicată:https://www.mega-

image.ro/mananc-corect-sunt-mega-sanatos 

 

Implementarea programului în școli este realizată cu susținerea Ministerului Educației, cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum și al directorilor și profesorilor din școlile 

și clasele în care se desfășoară. 

 

Programul face parte din strategia Mega Image de dezvoltare durabilă și sustenabilitate, care 

include și alte teritorii de implicare, de la protejarea mediului înconjurător, la reducerea risipei de 

mâncare, viața comunităților, siguranța produselor și sustenabilitate, diversitate și incluziune pentru 

angajați, siguranța la locul de muncă și dezvoltarea angajaților. O implicare cu un angajament pe 

termen lung pentru a face bine acolo unde contează. 
sursa: Romania pozitiva, 02 octombrie 2019  

 

 

 Studiu: Ce tehnologie le pune școala la dispoziție profesorilor și copiilor? 
 

 O treime dintre profesorii din mediul urban nu știu să folosească tehnologia de care dispun 

la școală 

 9 din 10 români cred că profesorii ar trebui susținuți să învețe să folosească echipamente 

electronice pentru a avea metode moderne de predare 

 

9 din 10 români consideră că orele la școală sunt mult mai interesante și mai atractive dacă 

profesorii  folosesc tehnologia atunci când predau. Principalul avantaj al utilizării tehnologiei la 

clasă este faptul că procesul educațional este mult mai dinamic, mai viu și mai interactiv pentru 

elevi, potrivit unui studiu național, realizat în mediul online. Un alt avantaj, potrivit părerilor 

părinților chestionați, este că tehnologia folosită la clasă le stimulează interesul și curiozitatea 

https://www.mega-image.ro/mananc-corect-sunt-mega-sanatos
https://www.mega-image.ro/mananc-corect-sunt-mega-sanatos
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/kLT5gw83jrw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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copiilor, astfel încât aceștia asimilează mai ușor informațiile primite, potrivit unui studiu național, 

realizat în mediul online. 

Rezultatele cercetării arată că elevii ar fi mai atrași de ore și mai activi la clasă dacă profesorii ar 

folosi echipamente electronice atunci când predau. 

 

 
 

Peste jumătate dintre părinții care au participat la sondaj cred că tehnologia folosită în scop 

educațional, la școală, este foarte importantă și sub 1 la sută consideră că este deloc 
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importantă. Potrivit studiului, aproape 55% dintre profesori folosesc săptămânal tehnologia la ore. 

O treime dintre ei nu știu să folosească tehnologia pe care o au la dispoziție la școală și sub 50% 

beneficiază de traininguri unde sunt învătați cum să folosească dispozitivele inteligente. 

Peste jumătate dintre părinți spun că frecvența cu care profesorii folosesc dispozitive smart la ore 

este săptămânală și doar un sfert indică faptul că dispozitivele inteligente ar fi folosite zilnic. 

Acasă, 64,67% dintre copiii respondenților folosesc zilnic smartphone-urile și laptopurile în scop 

educațional. 

 

Când vine vorba despre modernizarea școlilor cu echipamente electronice, 50% dintre respondenți 

au declarat că și-ar dori ca școlile în care învață copiii lor să aibă videoproiectoare, imprimante, 

laptopuri și tablete. 

Ce tehnologie le pune școala la dispoziție profesorilor și copiilor dumneavoastră: 

Calculatoare – 58,5% 

Proiectoare – 57,7% 

Imprimante – 33,27% 

Laptopuri – 14,77% 

Tablete – 10,84% 

Altele – 6,73% 

Ce echipamente IT ați dori să fie achiziționate în școala în care se află copilul dumneavoastră: 

Videoproiectoare – 50,09% 

Imprimante – 47,92% 

Laptopuri – 42,43% 

Tablete – 41,5% 

Sisteme audio – 26,92% 

E-book reader – 23,93% 

Smart TV – 17,38% 

Nu doresc – 8,04% 

Cât de des folosesc copiii dumneavoastră tehnologia în scop educațional? 

Zilnic – 64,67% 

Săptămânal – 29,53% 

Lunar – 5,79% 

 

Odată cu începerea școlilor, copiii primesc multe cerințe din partea profesorilor care se bazează pe 

materiale printate, precum fișe de lucru suplimentare, planșe de colorat, teste sau referate. Unele 

cadre didactice pun la dispoziție toate aceste materiale deja printate, alții se bazează pe părinți și 

copii pentru imprimarea lor. 13,08% din școlile în care învață copiii respondenților folosesc 

imprimante cu jet de cerneală. Din imprimantele folosite de aceste instituții de învățământ, 36,26% 

sunt alb-negru, iar 35,89% sunt color. 

 

65% dintre adulții chestionați au acasă o imprimantă și nu sunt nevoiți să meargă până la un centru 

de printare. Totuși, peste jumătate dintre respondenți au mărturisit că preferă să primească de la 

școală toate materialele necesare deja printate și nu în variantă digitală. 

Epson propune instituțiilor de  învățământ o gamă de imprimante potrivită acestor nevoi. 

,,Imprimantele cu cerneală reprezintă o investiție avantajoasă din punct de vedere al costurilor de 

print, dar şi una extrem de fiabilă. De exemplu, imprimantele Epson EcoTank color nu folosesc 
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cartuşe de cerneală și au costuri de exploatare mici, fiind livrate cu cerneală pentru 3 ani, 

echivalentul a până la 82 de cartuşe, ceea ce generează economii cu imprimarea de până la 90%.  

 

Aceste echipamente au un sistem de realimentare cu cerneală uşor de folosit. În plus, cu recipientele 

de cerneală livrate cu imprimanta se pot tipări până la 14.000 pagini alb-negru sau 5.200 pagini 

color” declară Simona Decuseară, Sales & Marketing Manager Epson România și Bulgaria. 

Studiul ,,Digital versus print la școală”, solicitat de Epson și realizat în mediul online, în perioada 

02-16 septembrie 2019, pe un eșantion de 536 de respondenți, este reprezentativ la nivelul părinților 

cu copii de vârstă școlară, din mediul urban, cu acces la internet. Sondajul a fost realizat pe 

platforma ivox.ro 
sursa:Romania pozitiva, 29 sept 2019  

 

 
 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://ivox.ro/

