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Inaltarea Domnului - 29 Mai
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Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului la 40 de zile dupa Inviere, in Joia
din cea de-a patra saptamana dupa Pasti. In anul 2014, Biserica Ortodoxa
sarbatoreste Inaltarea Domnului la data de 29 mai.
Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub numele de Ispas. Inaltarea Domnului
marcheaza ziua in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu “Hristos S-a inaltat!” si
“Adevarat S-a inaltat!”.
In aceasta zi, Mantuitorul nostru Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri de pe Muntele
Maslinilor. La aceasta minune au mai luat parte si Apostolii si cei doi ingeri. Acestia din
urma le-au vorbit apostolilor despre cea de-a doua venire a lui Hristos si le-au cerut
sa nu fie coplesiti de durerea despartirii de Mantuitor.
In urma hotararilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe din anii 1999 si 2001,
Inaltarea Domnului a fost consfintita ca Zi a Eroilor si ca sarbatoare nationala
bisericeasca. In aceasta zi, bisericile romanesti din tara si din strainatate sarbatoresc
pe toti eroii romani care au cazut pe campul de lupta pentru credinta, dreptate,
intregirea neamului sau apararea tarii.
http://calendarulortodox.ro/sarbatori/inaltarea-domnului

Profesorii romani vor putea accesa mai usor programe formare
stagii in strainatate
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi preşedintele Asociaţiei Europene a
Cadrelor Didactice, Silvano Marseglia, au semnat „Convenţia Cadru de Parteneriat”
pentru facilitarea schimbului de bune practici în educaţie şi deschiderea către un
dialog multicultural şi multilingvistic, valabilă patru ani.
Beneficiari ai acestui acord vor fi managerii educaţionali, inspectorii şcolari şi cadrele
didactice din învăţământul privat şi de stat, se arată într-un comunicat al Ministerului
Educaţiei. Prin acest acord, profesorii vor beneficia de programe educaţionale
europene pentru formare continuă. O comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei şi Asociaţiei Europene a Cadrelor Didactice va monitoriza implementarea
măsurilor parteneriatului, a cărui durată este de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
pentru o perioadă egală.
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sursa: http://adevarul.ro/educatie/scoala/profesorii-romani-vor-putea-accesa-mai-usorprograme-formare-stagii-strainatate
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65 de şcoli, premiate în cadrul competiţiei "ŞCOALA EUROPEANĂ"
65 de şcoli au fost premiate la Guvern, în cadrul competiţiei Şcoala Europeană.
Fiecare unitate de învăţământ a primit câte 5.000 de lei pentru dotări. Anul acesta
(2014), pe primul loc s-a clasat Şcoala "Constantin Parfene" din Vaslui. La festivitatea
a participat şi premierul Victor Ponta.
Ponta a afirmat că s-a dorit ca evenimentul să fie găzduit la Palatul Victoria pentru că
"nicio ţară nu poate să existe sau să aibă viitor dacă nu investeşte în Educaţie şi în
Sănătate". "Sunt cele două premise, avem rezultate bune în industrie, în agricultură,
fonduri europene, mă bucur pentru aceasta, dar dacă nu avem Educaţie şi dacă nu
avem Sănătate, degeaba le avem pe toate celelalte", a completat premierul.
În acest an s-au înscris în competiţie 117 unităţi de învăţământ din 35 de judeţe şi din
Bucureşti, 65 de şcoli reuşind să obţină certificatul "Şcoală Europeană", potrivit
datelor prezentate de subsecretarul de stat în MEN, Liliana Preoteasa.
"Certificarea şcolilor cu titlul Şcoala Europeană le conferă recunoaştere şi prestigiu
(...) în cadrul comunităţilor educaţionale iar eforturile pe care le fac şcolile pentru
menţinerea titlului obţinut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de
noi proiecte, ceea ce conduce în mod direct la îmbunătăţirea managementului şcolar şi
dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide", a declarat Liliana Preoteasa.
Ea a precizat că de-a lungul celor 11 ediţii ale competiţiei "Şcoala Europeană" în
concurs s-au înscris 1.562 de unităţi şcolare din toate judeţele.
"Dintre acestea, 376 au primit certificatul 'Şcoală Europeană'. Acest certificat rămâne
valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să se reînscrie în
competiţie dacă doreşte să candideze pentru a-şi reconfirma titlul obţinut. Pentru
reconfirmarea titlului, ca şi pentru obţinerea pentru prima oară a titlului, şcoala
trebuie să dezvolte proiecte de parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană iar
managementul şcolii reflectat în documentele manageriale trebuie să fie coerent şi
performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. Dacă
documentele nu dovedesc acest lucru, titlul se pierde pentru cei care l-au avut sau nu
este câştigat de cei care candidează prima oară", a explicat Preoteasa. Ea a precizat
că dintre 376 de şcoli câştigătoare ale competiţiei, 187 au pierdut titlul şi numai 189 îl
mai deţin în acest moment.
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La evenimentul desfăşurat la Palatul Victoria au participat, alături de reprezentanţii
şcolilor premiate, de elevi şi profesori, ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie,
Ecaterina Andronescu, preşedinta Comisiei de învăţământ din Senat, Angel Tîlvăr,
preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Angela Filote, şefa
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De asemenea, subsecretarul de stat a subliniat că patru dintre cele 65 de şcoli
premiate marţi obţin pentru a patra oară certificatul de "Şcoală Europeană": Colegiul
Naţional "Ion Creangă" din Bucureşti, Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Tiţu" din
Craiova, Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu şi Şcoala gimnazială nr. 1 din satul
Draxeni (judeţul Vaslui). Alte 18 şcoli primesc pentru a treia oară certificatul "Şcoală
Europeană".

reprezentanţei Comisiei Europene în România, Mădălina Mihalache, şefa Biroului de
informare al Parlamentului European în România.
sursa: http://www.romaniatv.net/65-de-scoli-premiate-in-cadrul-competitiei-scoalaeuropeana-ce-institutie-s-a-clasat-pe-primul-l_

Pamukkale, locul despre care turcii spun că e a OPTA MINUNE A
LUMII
O vizită de cateva ore la Pamukkale i Hierapolis este obligatorie pentru oricine
vizitează zona Kuşadasi din Turcia. Ruinele impunătorului ora i extraordinarele
formaiuni calcaroase vor contura amintiri greu de egalat, chiar i celor mai
superficiali călători.
Hierapolis a fost un ora antic, ale cărui ruine încă impresionează, dar ce îl face
deosebit de toate celelalte orae antice este locul unde a fost înălat – exact
deasupra celebrelor terase de calcar acoperite de apă termală de la Pamukkale.
Hierapolis însemna în greaca veche „oraş sfânt”, iar despre Pamukkale turcii spun că e
a opta minune a lumii. Din combinaţia celor două obiective s-a născut una dintre cele
mai populare destinaţii turistice din lume.
Oraul-staiune Kuadasi este un loc ideal de unde să pleci într-o excursie de o zi la
Pamukkale. Distana de circa 200 de kilometri se parcurge cam în trei ore, ceea ce
înseamnă ase ore pe drum, dus-întors. Pentru vizitarea obiectivelor alocai treipatru ore, altfel riscai să nu descoperii „geniul locului”, ci doar o puzderie de
turiti făcând fotografii.
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sursa: http://www.realitatea.net/pamukkale-locul-despre-care-turcii-spun-ca-e-a-optaminune-a-lumii
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Dacă nu suntei cu maina personală, există numeroase agenii de turism care
oferă această excursie sau putei apela la un rent-a-car. Se poate ajunge însă i
cu autocare care pleacă la ore fixe din staiune, dar pentru acest lucru interesai-vă
înainte la centrul de informaii turistice din oraul.
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A fost lansat primul telefon cu tastatură pentru nevăzători
Persoanele nevăzătoare se pot bucura de primul telefon creat special pentru ele, cu
tastatură în Braille.
Cei de la OwnFone, care în 2012 au mai realizat telefoane simpliste pentru vârstnici şi
bătrâni, au creat acum un dispozitiv cât se poate de original. Sunt doar câteva
butoane, dintre care cele patru poziţionate unul sub altul au rol de agendă. În spatele
lor pot fi programate, prin intermediul unui computer, patru numere importante,
precum părinţi, soţ/soţie, asistent medical. Hardware-ul încărcat de caractere scrise în
Braille este realizat integral prin imprimare 3D.
Momentan, telefonul pentru nevăzători este disponibil doar în Marea Britanie la un
preţ echivalent cu aproximativ 325 de lei, cu un abonament lunar de la 40 până la 80
de lei.
Sursa: MEDIAFAX, 21 mai 2014

Cum să faci o socată perfectă!
Florile de soc în combinaţie cu lămâia şi mierea de albine se transformă într-o licoare
magică pe care o poţi consuma cu gheaţă când e cald afară.
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Reţetă socată Olivia Steer
- 1 borcan mare de 5 litri
- 10 flori de soc
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Socata se prepară uşor, însă, în funcţie de ingredientele pe care le foloseşti, ea poate
să fie mai aromată. De exemplu, dacă îi pui miere de albine de calitate ea va căpăta o
aromă aparte, spre deosebire de varianta cu zahăr rafinat care nu este deloc
recomandată. Un alt truc este acela de a-i pune anason sau felii de ghimbir.

-

300 grame de miere de salcîm
1 lămâie
1 steluă de anason
4,5 litri de apa filtrată sau plată, dar slab mineralizată.

sursa: http://www.realitatea.net/cum-sa-faci-o-socata-perfecta

Parcul Natural al Mării de Corali, cea mai mare „comoară
oceanică” de pe mapamond
Parcul Natural al Mării de Corali din Noua Caledonie (arhipelag în vestul Oceanului
Pacific în regiunea Melanezia) a devenit în urmă cu două săptămâni una din ariile
protejate datorită faunei şi vegetaţiei bogate, toată această zonă fiind una din
destinaţiile recomandate de specialiştii tuturor celor care vor să se bucure de
momente de linişte şi frumuseţi ale naturii, potrivit BBC.
Parcul Natural al Mării de Corali a fost recunoscut drept cel mai mare parc marin la
nivel mondial. Aria protejată are o suprafaţă de 1.300.000 de kilometri pătraţi.
„Sanctuarul oceanic”, denumire utilizată de anumiţi cercetători, este adăpostul unei
game largi de vieţuitoare. Astfel, printre exemple, se află un număr de 48 de specii de
rechini, 19 specii de păsări rare, 25 de mamifere, precum şi cinci specii de broaşte
ţestoase, inclusiv ţestoasa verde, vieţuitoare pe cale de dispariţie.
http://adevarul.ro/life-style/travel/parcul-natural-almarii-corali-cea-mai-mare-comoaraoceanica-mapamond-

Scheletul celui mai mare dinozaur din lume, descoperit in
Argentina
Descoperire impresionantă în Argentina unde a fost găsit scheletul celui mai mare
dinozaur din lume, care a trăit în urmă cu mai bine de 90 de milioane de ani.
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Dinozaurul avea aproape 80 de tone, o lungime de 40 de metri şi o înălţime de 20 de
metri. Oamenii de ştiinţă spun că este vorba de o nouă specie de titanozaur care era
la fel de mare cât 14 elefanţi la un loc.
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Scheletul a fost descoperit din pură întâmplare, de un fermier în deşertul Patagoniei.
În acelaşi loc, paleontologii au găsit cel puţin 150 de oase de titanozaur.
sursa: http://www.romaniatv.net/scheletul-celui-mai-mare-dinozaur-din-lume-descoperit-inargentina-era-cat-14-elefanti

România, locul I în Europa la Olimpiada Internaţională de Fizică
România ocupă locul I în Europa i se clasează printre primele cinci ări în lume prin
performanele reuite de-a lungul anilor la Olimpiada Internaională de Fizică,
precizează un comunicat de presă al Ministerului Educaiei Naionale.

MEN: România, locul I în Europa i în primele 5 ări din lume prin performanele la Olimpiada Internaională de
Fizică / FOTO: maramedia.ro

sursa:http://www.realitatea.net/men-romania-locul-i-in-europa-la-olimpiada-internationalade-fizica
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La prima participare la Olimpiada de Fizică a Asiei (11-18 mai/Singapore), lotul
olimpic al României a obinut trei medalii de argint i două meniuni.
Dan tefan Eniceicu (clasa a X-a), Tudor Costel Creu (clasa a X-a) i Cristian
Alexandru Frunză (clasa a XI-a), toi elevi ai Liceului Internaional de Informatică
din Capitală, au câtigat cele trei medaliile de argint. Dan tefan Eniceicu a primit i
premiul special pentru realizarea celui mai creativ experiment.
Cele două meniuni speciale au fost acordate Ilenei Rugină (clasa a XI-a, Liceul
Internaional de Informatică din Capitală) i lui Ioan Ignat (clasa a XI-a, Colegiul
Naional 'Mircea cel Bătrân' din Constana).
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"Participarea României (Olimpiada de Fizică a Asiei) reprezintă o premieră, invitaia
adresată ării noastre fiind o recunoatere a prestigiului dobândit de olimpicii români
prin performanele reuite de-a lungul anilor la Olimpiada Internaională de Fizică,
în urma cărora România ocupă locul I în Europa i se clasează printre primele 5 în
lume", se arată în comunicatul de presă. Aflată la ediia a XV-a, Olimpiada de Fizică a
Asiei este o competiie destinată exclusiv ărilor de pe continentul asiatic.

BOOKFEST – 28 mai – 1 iunie 2014, ROMEXPO

Invitatul de onoare al celei de-a IX-a ediii a Salonului Internaional de Carte
Bookfest va fi Polonia. Sub sloganul „Quo vadis Polonia? Spre următorul Nobel”,
Institutul Polonez pregăteşte pentru Bookfest 2014 o serie de evenimente menite să
promoveze literatura polonă şi să sporească interesul publicului român pentru autorii
contemporani, dar i clasici polonezi.
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De asemenea, pe parcursul Bookfest vor avea loc, într-o sală multimedia, proiecţii de
filme documentare despre câiva dintre laureaţii polonezi ai premiului Nobel pentru
literatură. Cei patru laureaţi ai premiului Nobel pentru literatură sunt: Henryk
Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980) şi Wisława
Szymborska (1996).
Institutul Polonez pregătete în preajma Bookfestului i o serie de evenimente
conexe, precum proiecia unei serii de filme – ecranizări ale unor romane poloneze
(„Literatura în cinema”, în colaborare cu Club Control), o serie de spectacole-lectură
(„Literatura pe scenă”, în colaborare cu UNATC) i un joc urban („Literatura pe
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Standul Poloniei la Bookfest, unul dintre cele mai moderne i interesant concepute
din istoria târgului, va fi deschis oficial de către Ministrul polonez al Culturii i
Patrimoniul Naional, Bogdan Zdrojewski care, cu această ocazie va face prima sa
vizită în România de la începerea mandatului său, acum 7 ani.
Printre invitaţii la Bookfest 2014 se numără Danuta Wałęsa, soţia fostului lider
legendar al Solidarităţii i preedinte al Poloniei Lech Wałęsa, autoarea volumului
autobiografic Visuri şi taine, bestseller al anului 2011 în Polonia. Doamna Wałęsa
descrie în carte momentele semnificative i emoiile trăite alături de un om care a
scris istorie în Europa secolului 20.

stradă”). Tot în perioada Bookfest, Grădina Verona va găzdui o expoziie de ilustraii
pentru copii, intitulată „Faună, floră i pirai” („Literatura în ilustraie”, în
colaborare cu Librăria Cărtureti).
http://www.bookfest.ro/noutati/personalitati-de-cinci-stele-din-polonia-la-bookfest-2014.html

TIBCO – Targul international de bunuri de larg consum

Inceputul verii aduce la ROMEXPO doua evenimente pentru publicul larg – TIBCO –
Targul international de bunuri de larg consum si KIDEX – Expozitia de produse si
servicii pentru bebelusi, viitoare mamici, parinti si copii.
Timp de patru zile, intre 29 mai si 1 iunie, in Pavilionul Central ROMEXPO, vizitatorii
vor avea ocazia sa regaseasca intr-un singur loc o mare varietate de produse ce pot fi
achizitionate la preturi avantajoase. De la parfumuri si cosmetice pana la haine,
accesorii pentru bucatarie si produse naturiste, cei care vor trece pragul TIBCO vor
beneficia de reduceri speciale oferite de expozanti. Eveniment de traditie, TIBCO vine
in acest an si cu un program de activitati sportive deschis oricarui doritor de miscare
in aer liber.
Programul de vizitare al evenimentelor este:
29-31 mai 2014: intre 10.00-19.00
1 iunie 2014: intre 10.00-18.00
Intrarea este libera!
TIBCO 2014 se desfasoara, ca si in ultimii 3 ani, sub conceptul "Made in", adresanduse tuturor producatorilor si distribuitorilor de bunuri de larg consum din tara si din
strainatate, carora le ofera posibilitatea de a fi la curent cu noutatile de pe pietele
internationale.
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sursa : www.tibco.ro
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31 mai - Ziua Mondiala Fara Tutun

31 mai este declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept Ziua Mondiala
Fara Tutun. Anul acesta sloganul este “Stop interferentei industriei tutunului”.
Se apreciaza ca in secolul 20 tutunul a omorat circa 100 de milioane de oameni. Daca
se continua in acest ritm, in secolul 21 numarul deceselor va ajunge la un miliard!
Statisticile legate de efectele nocive ale fuamtului sunt cutremuratoare:
 La fiecare 8 secunde cineva moare din cauza a cel putin unei boli cauzate de
fumat.
 5 din 10 fumatori mor in urma uneia dintre bolile cauzate de tutun
 1 din 5 decese sunt provocate de boli cauzate de fumat
Celebrarea de anul acesta are loc sub sloganul „Stop interferenţei industriei
tutunului!” şi are ca scop informarea grupurilor ţintă cu privire la încercările
industriei de tutun din ce în ce în ce mai agresive de a submina măsurile pentru
implementarea Convenţiei-cadru a OMS privind controlul tutunului şi contracararea
acestor încercări, din cauza pericolului grav pe care îl reprezintă pentru sănătatea
publică .
http://www.medo.ro/pacienti/informatii-pacienti/ziua-mondiala-fara-tutun

1 iunie - Ziua Copilului
Ziua copilului a fost menionată prima dată la Geneva la Conferina Mondială pentru
Protejarea i Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentani din
diferite ări, au adoptat Declaraia pentru Protecia Copilului. După această
conferină, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.
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Principalele momente importante in cadrul miscarii de promovare a drepturilor
copilului
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În anul 1954 Fondul Internaional pentru Urgene ale Copiilor al Naiunilor Unite
(UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o
zi la aa-numita „Ziua copilului” (engleză Universal Children's Day).

1924 - Adoptarea de catre Liga Natiunilor Unite a Declaratiei Drepturilor Copilului
1925 - Conferinta Mondiala pentru Protejarea si Bunastarea Copiilor, organizata la
Geneva
1989 - Adunarea Generala a Natiunilor Unite adopta la 20 noiembrie Conventia privind
Drepturile Copilului
1990 - Parlamentul Romaniei ratifica Conventia Natiunilor Unite prin Legea nr.
18/septembrie 1990
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Toi pentru unul, unul pentru toi!
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