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NOUTĂȚI
 Rezultatele finale ale primei sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale școlare
pentru anul școlar 2018-2019 (ciclurile primar și gimnazial)
Data publicării: 11 Mai 2018
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Astfel, după etapa de evaluare a calității științifice și soluționarea contestațiilor, din cele 143 de
proiecte intrate în această fază, au fost admise 124 de proiecte care au întrunit cel puțin 85 de
puncte (din 100 posibile), iar 19 au fost respinse. Reamintim că în perioada 6 - 19 martie, au
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În urma parcurgerii tuturor etapelor din calendarul primei sesiuni de evaluare a proiectelor de
manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (ciclurile primar și gimnazial), Centrul Național de
Evaluare și Examinare a publicat ]n 11 mai 2018, rezultatele finale.

fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru
clasele I-VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial), însă ulterior un proiect a fost retras de
autor, deoarece a fost depus în dublu exemplar.
După etapa de avizare științifică, din cele 124 proiecte admise, 104 au primit aviz favorabil, 8 au
primit aviz favorabil, însă condiționat de însușirea de către autori a observațiilor formulate
de cadrele didactice din învățământul superior cooptate în acest proces, în timp ce 12 au primit aviz
nefavorabil.
Precizăm în acest context că, pentru disciplinele care nu au avut proiecte de manuale în prima
sesiune, a fost lansat un al doilea apel al cărui termen-limită, prelungit, este data de 18 mai
(elaborare și depunere la Registratura MEN). Lista disciplinelor de studiu pentru care s-a organizat
a doua sesiune va fi completată în funcție de rezultatele finale ale primei sesiuni.
sursa: BIROUL DE COMUNICARE MEN
http://www.edu.ro/rezultatele-finale-ale-primei-sesiuni-de-evaluare-proiectelor-de-manuale-%C8%99colare-pentruanul-%C8%99colar
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25 mai - Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți
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Simbolul acestei zile este floarea de “nu-mă-uita” (Myosotis sylvatica), din pricina numelui ei, dar
si din cauza abundentei acesteia in luna mai. De aceea, la 25 mai, organizatiile care se ocupa de
manifestarile din aceasta zi obisnuiesc sa distribuie populatiei aceste flori (fie naturale, fie
artificiale).
Ziua Internationala a Copiilor Disparuti - 25 mai este o zi in care oameni din intreaga lume
comemoreaza copiii disparuti, isi amintesc de cei care au fost victime ale unor infractiuni si se
continua eforturile de a gasi pe cei care sunt inca dati disparuti.
Sunt organizate mese rotunde pe tema copiilor dati disparuti, sunt raspandite mesaje de solidaritate
cu familiile acestora, prin mass-media sau pe strazile marilor orase, sunt inaltate baloane colorate semnul sperantei.
sursa: http://www.interferente.ro/ziua-internationala-a-copiilor-disparuti-25-mai.html

Traseu în premieră la Bikeathon Țara Făgărașului pentru utilizatorii de
scaune rulante sau handbike
Fundația Motivation România se alătură Fundației Comunitare Țara Făgărașului pentru organizarea
celei de-a cincea ediții Bikeathon! Începând de anul acesta, deschidem înscrierile pentru utilizatorii
de scaune rulante. Aceștia vor parcurge un traseu de aproximativ 4 km., testat de reprezentanții
”Motivation”.
Înscrierile se fac până pe 31 mai, aici: http://bikeathon.fundatiactf.ro/inscriere-biciclisti/
Startul cursei se va da cu 15 minute mai repede pentru această cursă, iar antrenamentul oficial va
avea loc în acceași zi cu cel pentru cursa populară de 10 km., duminică, 3 Iunie, începând cu ora
11:00, cu start din fața cetății Făgăraș.
Traseul se poate vedea aici: https://www.strava.com/…/153082…/shareable_images/map_based
Lansarea unei curse accesibile utilizatorilor de scaune rulante în cadrul Bikeathon este o nouă
ocazie de a demonstra abilitățile persoanelor cu dizabilități și, totodată, un prilej de celebrare a
mobilității, a performanței și a fair-play-ului, în toate formele lor.
Fundația Motivation România consideră practicarea sportului ca fiind o parte importantă a
procesului de recuperare activă pentru viață independentă și, totodată, o modalitate eficientă de
incluziune a persoanelor cu dizabilități.
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Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) este o instituţie locală care funcționează ca un mecanism
de identificare a nevoilor, dar și a oportunităților, propune strategii, crează mediul pentru sprijinirea și
dezvoltarea comunității și urmărește în activitatea sa beneficiul public.
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Fundația Motivation România este o organizație neguvernamentală, nonprofit, creată în 1995 pentru a veni
în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Mai multe informații pe www.motivation.ro
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sursa: Romania pozitivă, 14 mai 2018

"Abilitaxi”, transport gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi motorii
Persoanele cu dizabilităţi motorii ar putea beneficia de transport gratuit în regim taxi în cadrul unui
proiect pilot realizat de Primăria Capitalei împreună cu un ONG. Astfel, Abilitaxi va asigura
transport gratuit cu patru maşini speciale celor care folosesc scaune rulante în Bucureşti, urmând ca
accesul la acest serviciu să se facă prin programare prin dispecerat cu cel puţin 48 de ore înainte.
„Abilitaxi doreşte să faciliteze deplasarea persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii speciale de
siguranţă şi confort, în mijloace de transport adecvat adaptate nevoilor acestora, ajutându-i să ducă
o viaţă independentă în cadrul familiei şi comunităţii respective, şi în mod indirect să se reintegreze
în societate”, se arată în proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre
Direcţia Generală şi Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) şi Asociaţia Re-Start
Cauză Bună, pentru implementarea în comun a proiectului pilot Abilitaxi.
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Accesul la serviciul Abilitaxi se va face prin programare telefonică la dispecerat, de luni până vineri
între 9.00 şi 17.00, cu cel puţin 48 de ore înainte. Astfel, transportul se va realiza în regim taxi:

4

Acesta urmăreşte transportul gratuit cu maşini speciale pentru persoanele cu dizabilităţi motorii
acolo unde au nevoie să ajungă. DGASMB ar urma să pună la dispoziţie, conform contractului, o
maşină, iar asociaţia alte trei maşini.

şoferul şi infirmierul vor merge la locaţia beneficiarului, de unde îl vor prelua şi îl vor transporta tur
şi retur.
„Proiectul va face posibilă implicarea activă a persoanelor cu dizabilităţi în societate, facilitându-le
accesul şi ajutând în mod indirect la reintegrarea în societate a acestora. Pe plan local, acest serviciu
de transport va facilita accesul persoanelor la activităţile zilnice şi va duce la o creştere a implicării
persoanelor cu dizabilităţi în cadrul comunităţii, dar şi la o creştere a numărului de salariaţi şi
întreprinzători din cadrul persoanelor cu dizabilităţi”, mai scrie în proiect.
Conform Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, la sfârşitul anului 2017 în
Bucureşti erau aproape 63.000 de persoane cu dizabiliăţi, arată iniţiatorii proiectului.
În ceea ce priveşte resursele şi cheltuielile, proiectul va implica un angajat pe partea administrativă
plătit cu 3.728 de lei net pe lună, un manager de proiect – 7.922 de lei pe lună, trei infirmieri –
2.097 de lei pe lună fiecare şi trei şoferi – 3.728 de lei pe lună.
Pe lângă alte costuri cu utilităţile, chiria sediului, serviciile de întreţinere a maşinilor, evenimentul
de lansare a proiectului va implica cheltuieli de aproape 14.000 de lei, iar cele de promovare –
aproape 47.000 de lei. În total, valoarea proiectului se ridică la 731.275,16 lei.
Primăria Capitalei are în curs mai multe proiecte de acordare a unor ajutoare financiare, inclusiv
pentru persoanele cu dizabilităţi. Astfel, începând de anul trecut, municipalitatea acordă un ajutor
financiar în valoare de 1.000 de lei lunar pentru copiii cu handicap, cu condiţia ca cel puţin unul
dintre părinţi să aibă domiciliul în Capitală, precum şi 500 de lei pe lună pentru adulţii cu handicap.
sursa: News.ro

Atelier de Urbanism pentru nevăzători, un demers CMU Senseability
pentru un #BucureștiIncluziv
Clubul de Mobilitate Urbană Senseability este singurul club unde persoanele cu deficiențe de
vedere învață cum să se descurce într-un oraș slab accesibilizat, așa cum este Bucureștiul,
unde fiecare pas este un adevarăt act de curaj. Inițiativa acestui proiect aparține AMAis și
este sprijinită financiar de Fundația Orange.
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CMU Senseability propune o abordare unică pentru integrarea socială a acestei categorii vulnerabile
– un spațiu de contact pentru nevăzători și tipici. Nevăzătorii își doresc să descopere abilitățile și
simțurile care îi pot ghida către o viață independentă, iar persoanele tipice să experimenteze
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La clubul pentru nevăzători au avut loc până acum 11 ateliere de ecolocație, tehnologie, arhitectură
și alte teme abordate incluziv, iar nevăzătorii și persoanele tipice au făcut mii de pași prin oraș,
ghidați de baston. În weekendul 19-20 mai, are loc La Firul Ierbii (Splaiul Unirii 160), Atelierul de
Urbanism, unde participanții vor afla noțiuni despre oraș prin hărți tactile și machete și vor pleca
„pe nevăzute” pe un traseu prestabilit: de la metrou Timpuri Noi-Izvor, până la Palatul
Parlamentului.

împreună cu ei, pe nevăzute, pentru ca domenii precum educația, serviciile sociale, arhitectura,
design-ul sau urbanismul să ajungă să reflecte și nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere.
Clubul este deschis tuturor gratuit, participarea se face prin completarea unui formular de înscriere
pe pagina evenimentului. Pentru participanții fără deficiențe, kit-ul de experiment pe nevăzute
conține o pereche de ochelari opaci și un baston, în timp ce participanții cu deficiențe de vedere au
propriul baston care îi ghidează zilnic printre obstacolele urbane.

sursa: România pozitivă, 17 mai 2018

Materiale digitale inovative premiate în cadrul concursului #Digitaliada
#Digitaliada este un concurs care încurajează crearea de materiale cu conținut original și open
source, utile procesului de învățare în limba română.
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„Sunt convins că, în foarte scurt timp, impactul digitalizării în educație va fi total. Acesta a fost și
motivul pentru care este al doilea an în care am acceptat să fac parte din juriul concursului
#Digitaliada. Am întâlnit cu aceste ocazii materiale de educație prin digital extrem de interesante, în
majoritate alcătuite de dascăli. Aceasta probează dorința de implicare a profesorilor din România în
modernizarea învățământului.” a declarat prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele juriului.
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În cadrul acestei ediții au fost introduse trei secțiuni distincte pentru înscrierea materialelor digitale
– Aplicații, Conținut video și Proiecte didactice. În cadrul fiecărei categorii au fost premiate 3
materiale, valoarea totală a premiilor fiind de 8000 euro. Câștigătorii primesc echipamente digitale
performante, astfel încât să le fie susținută în continuare munca de dezvoltare și creare de conținut
educațional digital în limba română. (...)
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„Am creat acest concurs pentru că am observat că în România sunt foarte puține materiale digitale
în limba română ce pot fi folosite în școală. Mai ales în ce privește matematica și TIC-ul, materiile
pe care este axat proiectul Digitaliada, am fost nevoiți să folosim în cele mai multe cazuri materiale
în limba engleză. Pentru o țară care se laudă cu atât de mulți dezvoltatori de software, ne dorim să
vedem prezența lor și în zona educațională, în special cu materiale open source, astfel încât
generațiile care vin să fie din ce în ce mai bine pregătite.” a declarat Amalia Fodor, director
Fundația Orange.

Scurtă descriere a materialelor câștigătoare

Page

SECȚIUNEA CONȚINUT VIDEO
Premiul I – Anda Laura Silea, profesor de limba și literatura română din județul Brașov, pentru
aplicația „Idei principale la îndemână” – o lecție video de prezentare a conceptului de idei
principale. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1500 de euro.
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SECȚIUNEA APLICAȚII
Premiul I – Sorin Borodi, profesor de matematică din județul Cluj, cu materialul „Conul” –
aplicație ce include toate etapele necesare parcurgerii temelor despre figura geometrică numită
con. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 2000 de euro.
Premiul II – Elena Buric, profesor de limba franceză din județul Tulcea, pentru materialul
„Corpul uman. Învață să vorbești despre corpul uman în limba franceză!” – aplicația reprezintă un
dispozitiv complet de învățare online a limbii franceze, care poate fi folosit atât la clasă, cât și în
mod independent. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1000 de euro.
Premiul al III-lea – Florin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru
aplicația „Structura unui sistem de calcul” – soft educațional interactiv pentru clasa a V-a, la
materia TIC și Informatică, cu ajutorul căruia elevii vor descoperi ce este un computer. Premiul este
un hard extern, cu o valoare de aprox. 800 de euro.
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Premiul II – Mihai Agape, profesor de Informatică și T.I.C. din județul Mehedinți, pentru o serie
de tutoriale video pentru un joc cu personajul Gobo. Premiul este o cameră video, cu o valoare de
aprox. 800 de euro.
Premiul III – Ionel Dumitru Nedelcu, profesor de limba română din județul Dolj, pentru proiectul
digital „Verbele Predicative” – o serie de tutoriale video despre identificarea verbelor predicative.
Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 500 de euro.
SECȚIUNEA PROIECTE DIDACTICE
Premiul I – Florin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru aplicația
„Siguranța pe Internet” – proiect didactic cu implementarea aplicațiilor Google pentru Educație.
Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 800 de euro.
Premiul II – Didina Botgros, învățătoare din județul Hunedoara, pentru aplicația Orizontul local
Aninoasa – material digital structurat pe 2 teme ample de conţinut şi mai multe subteme: orizontul
apropiat, cum ar fi sala de clasă , școala, localitatea şi orizontul local cu referire la probleme ale
vieții reale, așa cum apar ele în context cotidian, cu focus pe identificare de soluții, rezolvarea de
probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. Premiul este o tabletă cu
o valoare de aprox. 500 de euro.
Premiul III – Ovidiu Huțuleac, profesor de matematică din județul Suceava, pentru proiectul
digital „Teorema lui Pitagora”, care împreună cu aplicațiile „Proiecții ortogonale pe o dreaptă”,
„Teorema înălțimii”, „Teorema catetei” și „Noțiuni de trigonometrie” constituie un pachet destinat
predării – învățării – evaluării unității de învățare „Relații metrice în triunghiul dreptunghic”.
Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 250 de euro.
În cadrul programului, s-a dezvoltat platforma www.digitaliada.ro – un hub online de conținut
educațional liber, folosit de elevi și profesori din toată țara. Platforma găzduiește anual concursul de
materiale digitale #Digitaliada, care încurajează crearea de conținut original și open source ce poate
fi utilizat în procesul de învățare.
Digitaliada se desfășoară cu avizul Ministerului Educației Naționale.
Despre Fundația Orange
Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de
proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei
5 ani de activitate, Pentru mai multe informații - www.fundatiaorange.ro și www.digitaliada.ro
sursa: 16 mai 2018

Rusalii sau Moşii de vară în calendarul ortodox
Rusaliile sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paşti.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt mai este cunoscută ca Rusalii, de la sărbătoarea trandafirilor
din lumea romană, consacrată cultului morţilor. Creştinii au preluat obiceiul roman, făcând din
sâmbăta dinaintea Rusaliilor una dintre zilele de pomenire a morţilor.

