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Cuprins:
21 martie - Ziua internațională a Sindromului Down
26 martie - Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei, denumită și "Purple Day"
4 lecții de la Confucius
Lansare în dezbatere publică a propunerii de Regulament de organizare și
funcționare a CNATDCU
Programul educational Intalnire cu Energia a ajuns la a zecea editie
Expozitie cu obiecte inedite realizate de copii
PROGRAMUL FACES DE PREDARE IN SCOLI PUBLICE DIN CAROLINA DE
SUD (SUA)
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are o nouă structură
organizatorică, în concordanţă cu obiectivele strategice instituţionale
Au inceput inscrierile pentru Concursul National "Scoala Zero Waste" editia 2016
O româncă devine "Poetul European al Libertăţii"

21 martie - Ziua internațională a Sindromului Down
Din anul 2008, Ziua Mondială a Sindromului Down este recunoscută de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS), iar din noiembrie 2011, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluția ce
stabilește data de 21 martie — ZIUA MONDIALĂ A SINDROMULUI DOWN.
Data de 21 martie a fost aleasă de către Down Syndrome International (DSI) ca Zi Internaţională a
Sindromului Down pentru a simboliza unicitatea persoanelor cu Sindromul Down = 21 de la
cromozom şi a treia lună din an, respectiv martie, de la triplarea acestui cromozom.
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In Romania, aceasta zi a fost celebrată începând din 2006, in cadrul organizaţiilor ce au in
componenţă persoane cu sindrom Down.
Cine doreste sa-si arate solidaritatea sau sustinerea fata de aceste persoane, poate purta sosete
diferite sau adidas cu sireturi diferit colorate!

26 martie - Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei, denumită și
"Purple Day"

Culoarea acestei zile este mov.
Purtând un obiect de această culoare sau folosind iluminatul colorat astfel, ne manifestăm
solidaritatea cu cei care suferă de epilepsie.
A fost inițiată în 2008, în Canada, de către Cassidy Megan (în vârstă de numai nouă ani, care se
lupta cu această boală) împreună cu mama sa, Angela Cassidy Megan.
Scopul era de a face oamenii care suferă de epilepsie să vorbească despre momentele critice trăite
pentru a nu se simți singuri și pentru a-i ajuta și pe alți să treacă mai ușor peste crizele cauzate de
boală.
Eepilepsia reprezintă un grup de tulburări neurologice de lungă durată, caracterizate prin una sau
mai multe crize epileptice. Se estimează că 65 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu
epilepsie
În București, Ziua internațională a luptei împotriva epilepsiei, este marcată de Asociația pentru
Dravet și alte Epilepsii Rare - www.dravet.ro
sursa: agerpres, www.dravet.ro
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4 lecții de la Confucius

Confucius a fost un mare filosof chinez care a trait in secolul 5-6 i.Hr. Confucius credea in
educatie, in munca grea si in capacitatea fiecarei fiinte umane de a reusi.
Confucius credea ca oamenii devin mai buni prin educatie si astfel a creat o scoala, prin care isi
provoca studentii sa devina oameni de caracter, "superiori" datorita intelepciunii lor.
1. Lectie de la Confucius: Continuă
„Nu conteaza cat de incet mergi, atata vreme cat nu te opresti”. - Confucius
Daca continui pe calea cea dreapta, vei ajunge in final la destinatia ta. Cea mai grea parte este sa fii
constant; oricine poate face bine intr-o zi, dar castiga acela care este constant in actiunile sale, care
continua, in ciuda circumstantelor.
2. Lectie de la Confucius: Prietenii tai conteaza
„Niciodata nu cladi o prietenie cu un om care nu este mai bun decat tine.” - Confucius
Pentru ca prietenii tai iti sunt profetia pentru viitor. Unde se afla ei acum, este locul catre care si tu
te indrepti. Iti va folosi sa iti gasesti prieteni care sa te ajute sa ajungi acolo unde vrei sa ajungi.
3. Lectie de la Confucius: Lucrurile bune vin in viata cu un pret
„Este usor sa urasti si este dificil sa iubesti. Toate lucrurile bune sunt dificil de obtinut; iar cele
rele in schimb, vin foarte usor.” - Confucius
Astfel, este usor sa urâm, este usor sa fim negativi si sa ne gasim scuze. In timp ce iubirea, iertarea
si maretia au nevoie de inima mare si o minte pe masura, cat si un efort nemaipomenit.
4. Lectie de la Confucius: Nu ii lua in seama pe oamenii care te vorbesc de rau
„Sa fii vorbit de rau este nimic atata vreme cat tie nu iti pasa”. - Confucius
Nu lasa ca rautatea celor din jurul tau sa te abata din drum. Nu lasa ca intentiile lor negative sa iti
ruineze ziua si nu lasa ca negativitatea lor sa iti ruineze gandurile.
sursa: http://www.realitatea.net/4-lec-ii-de-la-confucius-care-i-i-aduc-succes-in-tot-cefaci_1904675.html#ixzz42wZ0xdXa

Lansare în dezbatere publică a propunerii de Regulament de
organizare și funcționare a CNATDCU
Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică, propunerea de
Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
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Având în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a unui nou Regulament de organizare şi
funcţionare pentru CNATDCU, termenul pentru consultarea publică privind acest proiect este
marți, 22 martie 2016, inclusiv.
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Regulamentul urmărește să coreleze atribuțiile și procedurile CNATDCU cu reglementările
legislative privind acordarea și retragerea titlului de doctor.

Sugestii de îmbunătățire pot fi trimise la adresa de email dezbateripublice@gov.edu.ro
Pentru a avea o imagine completă asupra selecției și organizării Consiliului de Naţional de Atestare
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, este pusă la dispoziție Procedura și
principiile de selecție a membrilor CNATDCU pentru mandatul 2016 - 2020.
Pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de
comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecție, fiecare format din cel mult 4
personalități. Dintre acestea, este preferabil ca doi membri să aibă afilieri instituționale în afara
României. Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 20162020.
Comitetele de selecție, a căror componență va fi publică, vor analiza aplicațiile pentru calitatea de
membru al CNATDCU şi vor înainta MENCȘ lista cuprinzând propunerile pentru componența
respectivei Comisii de specialitate a CNATDCU. Principiile care stau la baza selecției membrilor
CNATDCU sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a
imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.
Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale:
 experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel
național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor
minime pentru abilitarea în domeniu;
 disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la
activitatea în alte consilii consultative ale MENCȘ;
 echilibru şi capacitate de analiză obiectivă;
 integritate profesională şi reziliență la presiuni exterioare.
Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.
sursa: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/24139, Biroul de comunicare, 18.03.2016

Programul educational Intalnire cu Energia a ajuns la a zecea editie
ENGIE Romania (fost GDF SUEZ Energy Romania), in parteneriat cu Asociatia
Hands Across Romania si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,
lanseaza a zecea editie a programului educational „Intalnire cu energia".
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Peste 2500 de copii de clasa a IV-a din zonele rurale si orase mici din judetele Buzau, Prahova,
Dambovita, Covasna, Brasov, Arges, Ialomita, Calarasi, Dolj si Gorj invata, in perioada 4 mai 15 iunie, sa foloseasca resursele de energie responsabil si in siguranta, constientizand importanta
protejarii mediului inconjurator.

In prima etapa a programului, ENGIE si Hands Across Romania invita scolile din cele zece judete
sa se inscrie in acest proiect pentru a le putea oferi elevilor ocazia de a descoperi informatii
noi si interesante despre energie, in cadrul a doua lectii concepute special pentru ei.
Inscrierile s-au deschis pe 10 martie si se incheie pe 10 aprilie 2016.
Programul „Intalnire cu energia" care presupune doua lectii predate interactiv elevilor de clasa a
IV-a precum si concursul Castiga cu Metano, isi propune educarea tinerei generatii si stimularea
interesului acesteia in ceea ce priveste sursele de energie si utilizarea lor intr-un mod responsabil si
in conditii de siguranta. In cadrul celor doua lectii sunt descrise concepte cu privire la sursele s
tipurile de energie precum si diversele utilizari ale acestora in viata cotidiana, punand un accent
deosebit pe utilizarea in siguranta a gazelor naturale si pe principiile de protectie a mediului
inconjurator.
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Pentru inscriere, scolile vor completa formularul dedicat, pe care il vor trimite pe mail, la adresa
office@handsacross.ro, pana pe 10 aprilie 2016, data limita. Inscrierea poate fi realizata
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Programul vine in sprijinul cadrelor didactice pentru invatamantul primar in predarea materiei
„Stiintele naturii" la clasa a IV-a, iar lectiile interactive sunt sustinute de voluntari ai ENGIE
Romania si ai Asociatiei Hands Across Romania.

individual, de catre invatator, sau colectiv, de catre directorul scolii. Formularul de inscriere este
disponibil pe website-ul Asociatiei Hands Across Romania - www.handsacross.ro.
Sunt eligibile scolile din mediul rural si orasele mici din judetele Buzau, Prahova, Dambovita,
Covasna, Brasov, Arges, Ialomita, Calarasi, Dolj si Gorj, racordate la reteaua de gaze naturalecu
elevi de clasa a IV-a.
„Incurajam cadrele didactice si parintii sa se implice activ in informarea copiilor cu privire la
siguranta utilizarii gazelor naturale. In cele noua editii anterioare, noi am aratat ca se poate: cei
mici au capacitatea de a intelege si de a retine aceste informatii atat de utile in viata de zi cu zi.
Participarea la concurs este colectiva, iar elevii pot participa alaturi de invatatorii lor", a spus
Mihaela Sandu, coordonator al programului, Hands Across Romania.
Despre program
„Intalnire cu energia", program traditional pentru ENGIE, face parte din platforma de
responsabilitate sociala a companiei, Energie pentru fapte bune. Lansat in octombrie 2007 si
derulat in fiecare an in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, programul s-a
adresat unui numar de peste 26.500 de elevi de clasa a IV-a. Peste 120 de voluntari ai ENGIE s-au
implicat pana acum in proiect, investind peste 3000 de ore de voluntariat in aceasta actiune.
Mascota, denumita Metano, a fost creata in 2007 de o eleva participanta si reprezinta interfata
informatiilor transmise elevilor.
Mai multe informatii despre program sunt disponibile pe energiepentrufaptebune.ro si pagina de
Facebook dedicata.
sursa: www.stiriong.ro, 16 martie 2016

Expozitie cu obiecte inedite realizate de copii
Fundatia Sf. Dimitrie va invita la evenimentul "Expozitie inedita cu obiecte
realizate de copii", eveniment organizat cu ocazia finalizarii proiectului "Punti
pentru incluzine sociala - Copil - Familie - Comuniate", implementat in perioada
septembrie 2014 - februarie 2016, de catre Fundatia Sf. Dimitrie, in parteneriat
cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 3,
Asociatia ASCENDENT si Asociatia Opportunity Associates.
INTRAREA ESTE LIBERA!
Agenda evenimentului:
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16:00 - 16:15 primirea si inregistrarea participantilor
16:15 - 16:45 vizionarea expozitiei si a fotografiilor cu activitatile proiectului
16:45 - 17:15 prezentarea activitatilor si a rezultatelor proiectului
17:15 - 18:00 intrebari si discutii

Va asteptam cu drag in data de 23 martie, la ora 16.00, la Elite Art Gallery - Piata Natiunilor Unite
3-5.
sursa://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente, 16 martie 2016

PROGRAMUL FACES DE PREDARE IN SCOLI PUBLICE DIN CAROLINA
DE SUD (SUA)
Conditii de inscriere in program:
 diploma de licenta ca profesor(incluzind modulul pedagogic din cadrul facultatii) .
 cel putin 2 ani de experienta la catedra la data plecarii in SUA .
 permis de conducere (cu minim 1 an de experienta de conducere)
 cazier judiciar curat
 nivel bun de conversatie in limba engleza (se verifica prin interviu)
 stare buna de sanatate
Materii incluse in program pentru anul 2016-2017:
 Psihopedagogia speciala
 Matematica
 Limba spaniola
 Chimia
 Limba germana
 Limba latina
Pentru alte materii (limbi straine, biologie, muzica, desen, inv. primar) se poate completa aplicatia
online daca sunt indeplinite toate conditiile de selectie. In cazul aprobarii, profesorul respectiv intra
in baza de date a FACES si va fi contactat in momentul in care apar posturi pentru materia
respectiva.
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Incepand cu anul scolar 2016-2017 salariul lunar brut va fi cuprins intre 2700 $ si 5200$ ( in
functie de vechimea in munca si de gradele didactice) .
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Nu se percep nici un fel de taxe in procesul de selectie!

In primii doi ani de contract nu se platesc nici un fel de taxe catre statul american.
FACES plateste un bilet de avion dus-intors pe an si asigurare generala de sanatate pe durata
sederii in SUA, precum si avans fara dobanda si asistenta pentru instalare si cumpararea masinii,
deschidere cont bancar,obtinere card de securitate sociala, invitare membrii de familie,etc.
Contractul se semneaza cu districtul scolar american pe un an,putindu-se prelungi cu acordul
ambelor parti pina la 3 ani.
Din salariu se vor plati cheltuielile de intretinere in SUA.
Se obtine viza J-1 pe baza actelor trimise de FACES in momentul confirmarii primirii postului iar
pentru membrii de familie (sot/sotie si copii sub 21 de ani) viza J-2 cu drept de lucru.
Pentru ceilalti membri de familie se poate obtine viza turistica pe baza de invitatie de la FACES.
Plecarea spre Carolina de Sud este la mijlocul lunii iulie.
Anul scolar incepe in august. Membrii de familie au dreptul sa vina in Carolina incepind cu luna
noiembrie si pot sta acolo toata perioada cit profesorul respectiv lucreaza cu FACES.
Programul FACES este recunoscut de MEC ca un program de perfectionare profesionala, prin
protocolul 31527/26 mai 2004. Perioada petrecuta in program se recunoaste ca vechime la
catedra iar posturile profesorilor titulari se pastreaza In Romania pina la max. 3 ani.
Profesorii selectionati care vor obtine posturi vor participa la cursuri de pregatire in SUA.
Pe durata programului se organizeaza workshopuri periodice si intilniri festive cu profesorii
internationali participanti la program.
Puteti accesa direct site-ul FACES pentru informatii si completarea cererii online pentru
inscriere in program la: www.facesinc.org
Daca materia predata de dv. nu apare in lista, nu puteti fi acceptat in program.
Profesorii de informatica pot preda matematica.
Programul functioneaza in Romania din 1999. De atunci sute de profesori romani au participat in
cadrul lui, obtinand rezultate foarte bune : au fost declarati „ profesorul anului” in scoli americane,
au fost numiti sefi de departamente, au obtinut diplome de merit, au fost popularizati in ziare si la
televiziune- creand o imagine foarte buna a scolii romanesti in Carolina de Sud. Datorita
rezultatelor obtinute, multi dintre ei au participat la al doilea stagiu de 3 ani in cadrul programului
FACES, dupa ce au revenit 2 ani in Romania, conform cerintelor legale.
Mai multi membri ai staffului FACES si reprezentanti ai districtelor scolare din Carolina de Sud au
vizitat in repetate randuri principalele universitati din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Timisoara,
Sibiu.
Profesori universitari si inspectori scolari din Romania au fost invitati in Carolina si au vizitat scoli
americane in care predau profesori din universitatile, respectiv judetele lor.
Biroul central FACES ROMANIA se afla in CLUJ-NAPOCA.
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Pentru alte informatii:
Prof. EMIL SITARU, Cluj-Napoca, Reprezentantul FACES in Romania
Tel. 0745338028 - dupa ora 16, Tel/fax 0264 438292

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are o nouă
structură organizatorică, în concordanţă cu obiectivele strategice
instituţionale
Executivul a aprobat, în şedinţa de miercuri, 3 februarie, o nouă structură organizatorică a
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în concordanţă cu priorităţile strategice ale
instituţiei.
În acest sens, au fost înfiinţate noi structuri specializate:
- Direcţia pentru Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale
- Unitatea pentru Tehnologia Informaţiei în Educaţie
- Direcţia de Coordonare Strategică.
Astfel, Direcţia pentru Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale va urmări realizarea,
corelarea şi implementarea de politici publice destinate grupurilor vulnerabile şi includerii acestora
în sistemul educaţional. Departamentul va avea în vedere inclusiv dezvoltarea de programe
naţionale, în parteneriat cu alte structuri guvernamentale şi nonguvernamentale.
A doua structură nou înfiinţată - Unitatea pentru Tehnologia Informaţiei în Educaţie - va avea
ca obiectiv corelarea utilizării noilor tehnologii în procesul educaţional, dar şi ca suport în
elaborarea şi implementarea politicilor de guvernanţă IT în educaţie.
Având în vedere exerciţiul financiar european 2014-2020, actul normativ de organizare şi
funcţionare a ministerului prevede crearea unei structuri care să îmbunătăţească planificarea,
monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi a proiectelor cu finanţare externă care susţin aceste
politici, prin operaţionalizarea Direcţiei de Coordonare Strategică.
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/23964, 3 februarie 2016, Biroul de presă

Au inceput inscrierile pentru Concursul National "Scoala Zero Waste"
editia 2016
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"Scoala Zero Waste" este un concurs national de educatie ecologica si colectare
selectiva destinat tuturor scolilor din invatamantul primar si gimnazial din
Romania. Perioada de desfasurare a competitiei este 18 Aprilie - 27 Mai 2016.

Incepand cu 16 Martie si pana in 11 Aprilie toate scolile din Romania se pot inscrie in Competitia
"Scoala Zero Waste" Editia 2016. La cele trei editii anterioare au participat 250 de scoli din aproape
toate judetele tarii si din Bucuresti si 30.000 de elevi participanti direct in competitie.
Premiul cel mare este reprezentat de o tabla interactiva oferita de Continental, partener al
proiectului.
Marii castigatorii ai tablelor interactive puse in joc pana acum sunt in 2015 Scoala Gimnaziala
Mihai Eminescu, Rosiorii de Vede, Teleorman, in 2014 Scoala Gimnaziala Sf. Nicolae Targu Jiu,
Judetul Gorj, iar in 2013 Scoala Gimnaziala Mosnita Noua, Judetul Timis.
Elementul de noutate din acest an este reprezentat de tabara de educatie ecologica "Zero Waste
Camp" organizata in August la Timisoara si la care vor participa cei mai buni elevi selectati in urma
concursului SZW din acest an.
Desfasurarea competitiei este simpla. Scoala care acumuleaza cele mai multe puncte este desemnata
castigatoare. Punctele se obtin din organizarea a cat mai multor actiuni educationale din lista oferita
de organizatori si din colectarea selectiva a mai multor deseuri reciclabile: hartie/carton, aluminiu,
plastic/pet si altele.
Detalii suplimentare despre procedura de inscriere si desfasurarea concursului pot fi gasite pe site-ul
organizatorului, EcoStuff Romania - www.EcoStuff.ro
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Concursul de educatie ecologica si colectare selectiva da posibilitatea elevilor si scolilor din
Romania sa concureze pentru castigarea premiilor puse in concurs si in acelasi timp sa contribuie la
protejarea naturii si reducerea poluarii.

varsta la care copiii isi formeaza valori si deprinderi pe care le vor avea tot restul vietii. Prin
implicarea copiilor vom contribui indirect si la informarea si responsabilizarea membrilor familiilor.
Toate companiile care doresc sa se implice, sa sustina educatia ecologica in scoli si sa sprijine
organizarea concursului prin acordarea de premii, sunt invitate sa ia legatura cu organizatorii.
Pentru mai multe informatii:
Email: scoalazerowaste@ecostuff.ro
http://www.ecostuff.ro, Pagina de Facebook: http://www.facebook.com/scoalazerowaste
sursa: www.stiriong.ro, 16 martie 2016

O româncă devine "Poetul European al Libertăţii"

Scriitoarea Ana Blandiana (nume literar al Otiliei-Valeria Coman, căsătorită Rusan) a fost
desemnată, sâmbătă seara, 19 martie 2016, la Gdansk, "Poetul European al Libertăţii", pentru
volumul Patria mea A4.
La fiecare doi ani, Gdansk devine centrul poeziei europene, cu prilejul concursului şi premiului
"Poetul European al Libertăţii". Şapte ţări europene concurează pentru acest prestigios premiu.
În 2016, ele au fost România, Portugalia, Danemarca, Ungaria, Rusia, Italia şi Macedonia. Premiul
este acordat atât poeţilor, cât şi traducătorilor.
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Scopul concursului este evidenţierea şi promovarea fenomenelor poetice care abordează una dintre
temele fundamentale ale contemporaneităţii - libertatea - şi, în acelaşi timp, sunt caracterizate de
valori artistice excepţionale.

