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NOUTĂȚI
 Consultare publică lansată de UNESCO pe tema proiectului unui document de poziție
privind viitorul Educației pentru Dezvoltare Durabilă
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Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a elaborat proiectul
unui document de poziție privind viitorul educației pentru dezvoltare durabilă, în contextul în care
Programul de Acțiune Globală (Global Action Programme - GAP) privind Educația pentru
Dezvoltare Durabilă (Education for Sustainable Development - ESD) se va finaliza în 2019.
Documentul reprezintă o continuare a GAP, iar necesitatea sa este justificată de importanța tot mai
mare a educației pentru dezvoltare durabilă, văzută ca element integral al Obiectivului de
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Data publicării: 05 noiembrie 2018

Dezvoltare Durabilă (ODD) privind educația de calitate și catalizator esențial pentru celelalte ODDuri ale Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă a ONU.
În acest context, UNESCO a lansat spre consultare publică proiectul documentului de poziție
post-GAP, până la data de 19 noiembrie 2018.
Persoanele interesate pot consulta textul documentului la
adresa https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_position_paper_on_the_future_of_esd_0
11118.pdf
și pot formula până la trei comentarii prin intermediul unui formular, disponibil online la adresa:
https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=28329&lang=en
sursa:https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-lansat%C4%83-de-unesco-pe-tema-proiectului-unui-documentde-pozi%C8%9Bie-privind-viitorul

 Guvernul a alocat mai mulți bani pentru programul „Masa caldă în școli”
Data publicării: 09 noiembrie 2018
În sedința de Guvern din data de 9 noiembrie 2018 a fost aprobată Ordonanța de urgență
privind continuarea programului național Masa caldă în școli, destinat preşcolarilor şi elevilor
din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei, ceea
ce a permis majorarea valorii pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la 7 lei, atât cât
prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar.
Ca element de noutate, în vederea evitării organizării a două proceduri de atribuire a contractelor de
furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de specialitate din
cadrul primăriilor, noua ordonanţă de urgenţă prevede trecerea de la an şcolar la an calendaristic,
aspect ce contribuie la asigurarea continuităţii programului-pilot.
De asemenea, pentru evaluarea corespunzătoare a Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, s-a
decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea
pilotării pentru cel puțin un ciclu de învățământ.
În urma pilotării programului în anii precedenți, s-au constatat o serie de efecte pozitive asupra
beneficiarilor direcţi şi indirecţi, dintre care amintim: scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea
absenteismului și a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații
sănătoase, consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în
privința unei alimentații sănătoase și reducerea migrației elevilor din unităţile de învăţământ din
mediul rural către unităţile de învăţământ din mediul urban.
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Implementarea Programului-suport constituie una dintre măsurile de prevenire şi, totodată, de
intervenţie cu influenţă asupra părăsirii timpurii a şcolii în România, măsură prevăzută și
în Programul de Guvernare 2017.

Programul de Burse Viitor prin Educație deschide un nou proces de
selecție pentru copiii din București!
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Fundația Seeding Knowledge a demarat, în 2016, Viitor prin Educație – cel mai lung program
personalizat de burse educaționale. Alături de o echipă de specialiști în psihopedagogie și educație,
9 copii din București au acces la un pachet educativ complex, cuprinzând: pregătire teoretică de
specialitate, dezvoltare personală și consiliere individuală, sport, ateliere re(creative), ieșiri tematice
și alte acțiuni conexe. În completarea acestuia, părinții copiilor înscriși în program participă la
sesiuni de parenting sau la activități care încurajează petrecerea timpului liber de calitate, alături de
copil.
Începând cu 2019, ne dorim încă 6 copii pe care să îi susținem în traseul lor educațional prin
intermediul burselor Viitor prin educație, până la împlinirea vârstei de 18 ani. De aceea, din 5
noiembrie demarăm un nou program de selecție, deschis copiilor care sunt în clasa a V-a sau
a VI-a, cu vârstele cuprinse între 11 și 13 ani.

RENINCO - Buletin Informativ nr.33, anul 6, saptamana 12 – 18 noiembrie 2018

Cei 6 copii pe care dorim să-i includem în programul Viitor prin Educație vor fi selectați în baza
unui proces prealabil, recrutarea copiilor fiind din școlile bucureștene. Procesul de selecție are în
vedere aspecte precum motivația pentru un parcurs educațional complex – derulat pe termen lung,
situația financiară familială (veniturile pe membru de familie în limita a 700 ron) și situația școlară.
Copiii pre-selectați vor intra intr-un proces de evaluare inițială care cuprinde: analiză unui eseu în
care copiii vor prezența motivația lor de a face parte dintr-un astfel de program și cum îi ajută
educația în viața de zi cu zi, situația școlară și alte testări realizate de terapeuții fundației.
Dosarele se pot depune în format electronic (scanate) la adresa
vbrasovanu@seedingknowledge.foundation sau fizic la sediul Fundației Seeding Knowledge din
București, Calea Griviței, nr. 77, până pe 23.11.2018, ora 18. Pentru detalii sau alte aspecte privind
procesul de înscriere vă stăm la dispoziție la telefon: 0747 292 940 și pe siteul www.seedingknowledge.foundation, unde aveți acces la întreaga metodologie de înscriere.
După analiză, se vor anunța și contacta de către organizatori, elevii care vor merge la evaluarea
finală. Analiza dosarelor se va realiza de o comisie independentă, nominalizată de echipa fundației,
în baza unei grile de evaluare care urmărește respectarea criteriilor de eligibiliate amintite.
Fundația Seeding Knowledge a inițiat programul de burse Viitor prin Educație pentru a contribui
sustenabil la imbunatațirea calitații vieții copiilor, prin creșterea oportunitaților educaționale. Printre
alte proiecte ale fundației se mai numără și co-organizarea Festivalului Internațional de Educație –
FIEdu și inițiative cărora ne-am alăturat, în încercarea de construi împreună un Viitor prin Educație!
sursa: Romania pozitiva, 5 noiembrie 2018

Călători pe firul timpului” – program educativ pentru grădinițe
Muzeul Municipiului București invită, la Palatul Suțu, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani la
o călătorie în timp, în fiecare zi de miercuri a lunii noiembrie, începând cu ora 10.00.
Muzeul Municipiului București-Palatul Suțu găzduiește obiecte prețioase care ne spun povești de
demult! Dacă privim cu atenție aceste obiecte, putem să călătorim înapoi pe firul timpului și să
aflăm despre oamenii care au trăit în alte vremuri în acest oraș. O să găsim răspuns la tot felul de
întrebări: oare ce fel de haine purtau regii și reginele? Dar oamenii obișnuiți, cum arătau, ce meserii
aveau și oare ce fel de obiecte foloseau?
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În zilele de 7, 14, 21 și 28 noiembrie, călătoriile vor avea câte o temă specifică.
La fiecare dintre cele patru teme, cei mici vor vedea cât de multă grijă acordau oamenii în trecut
fiecărui obiect pe care îl foloseau – nu trebuia să fie o bijuterie foarte scumpă (deși vom vedea și
din acestea), ci poate o mănușă sau o farfurie sau niște încălțări la care meșterul-autor muncea
săptămâni sau luni de zile.

RENINCO - Buletin Informativ nr.33, anul 6, saptamana 12 – 18 noiembrie 2018

sursa: Romania pozitiva, 7 nov 2018

RENINCO - Buletin Informativ nr.33, anul 6, saptamana 12 – 18 noiembrie 2018

5
Page

Vom povesti despre mai multe
personaje istorice importante, dar și despre diferite tipuri de materiale din care au fost făcute de-a
lungul timpului obiectele. Vom afla mai multe despre orașul în care locuim, de la legenda
ciobanului Bucur, până la părerea celor care vizitează Bucureștiul sau îl locuiesc în prezent.
1. „Regi și regine”
Vom afla câte ceva despre regii și reginele României, despre însemnele regale, medalii, ținute
elegante din secolul 19.
La partea de atelier, fiecare își va imagina cum arată palatul în care ar vrea să locuiască dacă ar fi
rege sau regină.
2. „Bucureștiul de demult și Bucureștiul de azi”
Privind obiectele din expunere, vom descoperi câte ceva despre cum trăiau bucureștenii în secolul
19 – de la felul în care circulau orășenii pe Calea Victoriei, până la cum își duceau traiul vânzătorii
ambulanți și cine erau roșiorii. Vom povesti împreună și legenda lui Bucur, legată de întemeierea
orașului București.
La partea de atelier, vom lucra o „hartă personală a orașului”, care să conțină locurile importante
pentru fiecare dintre noi.
3. „Pe vremea voievozilor”
Vom discuta despre doi dintre cei mai importanți voievozi din istoria românilor, Constantin
Brâncoveanu și Vlad Țepeș. Vom vedea cum arată o carte scrisă cu un alt alfabet decât cel cunoscut
copiilor (cu caractere chirilice), vom afla ce a însemnat apariția tiparului, cum se îmbrăcau marii
boieri și la ce foloseau inelele sigilare.
La partea de atelier, fiecare va fi liber să-și imagineze cu ce anume seamănă scrisul chirilic și va
continua desenul pornind de la o literă.
4. „Obiecte curioase”
De data aceasta, vom călători înapoi în timp și vom descoperi obiecte care ne trezesc curiozitatea.
Cei mici vor afla, de exemplu, cum arătau punguțele pentru bani din Evul Mediu, o lădiță din
breasla scriitorilor, o armură de demult sau podoabe din Epoca bronzului.
La partea de atelier, ne vom juca de-a inventatorii și vom face o schiță pentru designul unui obiect
din viitor cu o anumită utilitate.
Înscrierile se fac pe adresa de e-mail: roxana.coman@muzeulbucurestiului.ro, de luni până
vineri, în intervalul orar 10.00-16.00. Taxa de participare este de 15 lei/ participant, însoțitorii
beneficiind de acces gratuit.

Prospect Tech&Art Lab
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Prospect Tech&Art Lab este un proiect pilot, prin care timp de 10 luni descoperim si dezvoltam
inclinatiile pentru arta sau/si IT la 30 de copii cu autism (varsta 10-18 ani), care au aratat interes
pentru aceste domenii sau au abilitati. Proiectul este fundatia pe care vom crea un program al
asociatiei de educatie non-formala si pre-profesionala prin arta si IT, de pregatire pentru viata de
dupa absolvire.
In proiect copiii vor participa saptamanal la ateliere de arta sau IT, in functie de motivatie, inclinatii
si abilitati in aceste doua domenii. Atelierele vor fi tinute de un specialist in art terapie si unul in IT,
cu sprijinul unui psiholog cu experienta in lucrul cu persoane cu autism si al unor voluntari de la
facultatile de profil (psihologie, psihopedagogie speciala, pedagogie, arta), care vor avea ocazia sa
puna in practica teoria invatata si sa inteleaga cum sa adapteze mediul de invatare, activitatile, sa
foloseasca cele mai eficiente strategii si metode in educarea elevilor cu autism.
La ateliere vor participa si 20 de elevi tipici, care vor invata sa ii cunoasca si inteleaga mai bine pe
colegii lor cu autism, deci, sa ii sprijine mai eficient. Pe de alta parte au posibilitatea de a-si
dezvolta ei insisi inclinatiile artistice sau de IT, de a se cunoaste mai bine pe ei insisi, de a se pregati
mai bine pentru viata.
Beneficiari ai proiectului sunt si 20 de profesionisti din sistemul educational care lucreaza cu copii
cu cerinte educationale speciale – psihologi, consilieri scolari, profesori de sprijin, profesori de arte,
IT -, care vor participa la workshopuri tematice, dar si ca voluntari la ateliere. Prin proiect, ei au
prilejul sa isi dezvolte competentele in lucrul cu copiii cu autism, ca ulterior sa isi poata adapta mai
bine interventia la nevoile educationale ale acestora.
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AUTISM ROMANIA-Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism deruleaza in Bucuresti, in perioada 1
noiembrie 2018- 31 august 2019, proiectul Prospect Tech&Art Lab, sustinut de Raiffeisen Bank
prin Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati” 2018. Proiectul este implementat in parteneriat
cu British Council si Scoala gimanziala nr 1 Sfintii Voievozi din Bucuresti.

Experientele tuturor beneficiarilor, bunele practici in proiect, vor fi documentate, la fel si creatiile
artistice si IT ale copiilor, si prezentate la final in cadrul unei mese rotunde, respectiv a unei
expozitii la British Council.
”In Romania, un copil cu o tulburare din spectrul autismului (TSA) poate merge la o scoala
speciala sau la o scoala de masa, conform legii educatiei nationale si a legslatiei secundare
subsecvente. Faptul ca exista cadrul legislativ declarativ pro incluziune, accesul copiilor cu autism
in scoli de masa nu presupune automat si educatie scolara sau extrascolara adaptata nevoilor
acestora si success dupa abolvire. Fara a fi stimulat si sprijinit corespunzator in clasa, experienta
de invatare nu va fi relevanta pentru el si nu isi va putea atinge intregul potential. Mai mult, se
poate confrunta si cu bullying-ul din partea colegilor, lucru care ar spori si mai mult
marginalizarea, excluziunea, stima de sine scazuta, aparitia sau adancirea anxietatii, depresiei s.a..
Copilul are nevoie de profesionisti care sa aiba abilitati si comptente speciale in educarea elevilor
cu autism, pentru ca sansele de incluziune in scoala si dupa absolvire sa existe cu adevarat. Are
nevoie de un mediu educational, de comunicare si relationare sociala adaptat, de oportunitati de
invatare nonformale adaptate. De asemenea, are nevoie de colegi care sa il intelega, sprijine.
Colegii informati despre cum percepe si intelege lumea o persoana cu autism, educati in spiritul
empatiei si al respectului pentru cei diferiti de ei, vor fi o resursa extrem de importanta in scoala
pentru copiii cu autism si vor ajuta la succesul in scoala si in incluziunea post scoala, in
comunitate, a acestuia.
Bunele practici din alte tari au aratat ca in cazul copilului cu autism trebuie identificate si cultivate
in primul rand anumite inclinatii si interese, unde copilul poate performa bine, tocmai datorita
unor particularitati ale autismului. De exemplu, persoanele cu TSA pot detecta foarte usor
discordantele intr-un sistem, astfel exista firme in alte tari unde ei sunt angajati in testarea de
softuri, munca in care sunt mult mai eficienti decat angajatii tipici. Din experienta altor tari reiese
ca IT si arta sunt domenii de ocupare si angajare unde multe persoanele cu autism pot avea
performante. Conform estimarilor noastre, in Romania mai putin de 1% dintre elevii cu autism
absolventi de scoala sau facultate sunt angajati in domeniul de pregatire sau chiar in alte domenii.
Deci, sistemul educational esueaza total in misiunea sa.
Sistemul de educatie romanesc are rareori o inteventie personalizata pentru fiecare copil, menita
sa ii descopere aptitudinile, inclinatiile, interesele si sa i le cultive. Acest lucru nu se intampla des
nici in cazul elevilor tipici, cu atat mai putin in cazul copiilor cu autism. Proiectul nostru va aduce
o imbunatatire a situatiei in cazul beneficiarilor directi si indirecti si va aduce un model de buna
practica. ” Liuba Iacoblev, manager proiect.

Serviciile sociale între legislație și practică – regres sau evoluție?
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Conform Raportului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, publicat în luna
iunie 2018, printre principalele provocări ale ONG-urilor în contextul drepturilor omului sunt
următoarele: conformarea la prevederile legale, accesul la resurse financiare, accesul la procesul
decizional pe plan local/național.
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Evenimentul va avea loc în data de 20 noiembrie 2018 începând cu ora 9:00, în Municipiul
Brașov.
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Aceste provocări sunt aplicabile și în cazul ONG-urilor active în domeniul social din România, de
aceea prin lucrările conferinței vom aborda următoarele subiecte de actualitate:
Serviciile sociale, de la legislație la practică – între regres și evoluție.
Laboratoarele de inovare socială – o nouă abordare pentru soluționarea provocărilor sociale și
experimentale.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră prin completarea și trimiterea formularului de
înscriere, la adresa de e-mail: office@socialngonetwork.ro, până la data de 14 noiembrie 2017.
Agenda și adresa sălii de conferințe urmează să fie comunicate.
Pentru informații suplimentare și detalii legate de eveniment, persoana de contact este Györgyjakab
Miklós, asistent proiect, telefon nr. 0740-908859.
sursa: https://www.stiri.ong/ong/social-1/serviciile-sociale-intre-legislatie-si-practica-regres-sau-evolutie

Tânăra generație de programatori trece la nivelul următor: începe
Concursul național SuperCoders
Orange România lansează Concursul național SuperCoders, la care sunt invitați să se înscrie
până pe 25 noiembrie copiii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, care au cunoștințe minime de
programare.
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Concursul SuperCoders reprezintă cea de-a doua etapă a programului de dezvoltare a competențelor
digitale #SuperCoders, dezvoltat de Orange în parteneriat cu Simplon România, cu scopul de a
contribui la educația digitală a tinerei generații.
În cadrul concursului, copiii sunt invitați să dezvolte o animație pe platformele Scratch
sau code.org, pornind de la o temă dată: să le arate locuitorilor celei mai moderne și tehnologizate
planete din Univers jocurile și activitățile distractive de pe Pământ. Soluția poate fi înscrisă online
în concurs până pe 25 noiembrie, câștigătorii urmând să fie anunțați public pe 10 decembrie.
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În luna octombrie, aproape 530 de copii au învățat să creeze animaţii şi jocuri în limbajul de
programare Scratch, în cadrul atelierelor gratuite din Caravana SuperCoders, care anul acesta a
ajuns în 10 orașe din țară – Oradea, Baia Mare, Alba Iulia, Brașov, Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Galați, Tulcea, Iași și Bacău.

Concurenții vor putea câştiga premii distractive (camere GoPro, boxe portabile, căşti wireless) iar
cei care vor realiza cele mai bune 50 de aplicații vor avea posibilitatea să participe la următorul
modul de învățare, SuperCoders Online Academy, un curs interactiv de coding care oferă concepte
de bază ale limbajului de programare JavaScript în cadrul a 30 de ore interactive. Astfel, cei mici
vor face trecerea de la programarea prin blocuri de cod învățată în Scratch, la programarea bazată
pe text. În fiecare din cele 10 săptămâni, copiii au parte de cursuri și activități pe care le vor realiza
la distanță cu ajutorul trainerilor Simplon România. Printre acestea se numără: comenzile
elementare, bucle, condiții, variabile, structuri de programe în JavaScript, testare și corectarea
erorilor. (...)

Detaliile complete și regulamentul Concursului național sunt disponibile pe <a
href="https://responsabilitate-sociala.orange.ro/supercoders/" datasaferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://responsabilitatesociala.orange.ro/supercoders/&source=gmail&ust
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sursa: Romania pozitiva, 7 noiembrie 2018
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Târgul de Carte Gaudeamus 2018 - ediția fiind dedicată Centenarului
Ediţia cu numărul 25 a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio România, va avea loc
în perioada 14 – 18 noiembrie 2018, în Pavilionul Central Romexpo, şi stă sub semnul mai multor
aniversări: Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial, 90 de ani de Radio România, 25
de ediţii ale Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură.
Tema centrală a acestei ediţii – România Centenar – va fi ilustrată prin intermediul unui stand
generos, amenajat şi gestionat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Muzeul Naţional al
Literaturii Române şi Muzeul Municipiului Bucureşti, şi printr-un program de evenimente speciale,
dedicate acestui moment istoric.
Preşedintele de onoare al ediţiei va fi acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.
sursa: http://www.gaudeamus.ro/ro/international/index.html

Punctul slab al educației din România, văzut de o cercetătoare româncă,
membră a Academiei de Inginerie a SUA. Cleopatra Căbuz: Elevii nu sunt
axați pe „Oare ce aş fi eu bun să fac?” ci pe „Unde intru mai ușor?”
După ce a lucrat la mari universități din Statele Unite și Japonia, cercetătoarea Cleopatra Căbuz
vrea să ajute universitățile românești să prindă un loc pe harta lumii academice. Absolventă a
Facultății de Electronică și Telecomunicatii de la Universitatea Politehnică, Cleopatra Căbuz a
plecat din România în 1995, când a primit o ofertă de nerefuzat de la o mare companie americană,
iar anul trecut a devenit membră în Academia Naţională de Inginerie din Statele Unite ale
Americii.
Cu toate că locuieşte în SUA, Cleopatra Căbuz vine des în România, iar multe dintre lucrurile care
se întâmplă în sistemul de învăţământ românesc i se par nefireşti. În opinia acesteia, sistemul de
învăţământ din România pune bază mai mult pe cunoştinţe teoretice. Aplicaţiile practice lipsesc din
facultăţile tehnice din România.
"Cunoştinţele teoretice pe care le primesc în facultăţile din România sunt foarte solide. Sunt mult
mai bune la inginerii care vin din România faţă de inginerii din alte părţi. Dar când vine vorba de
partea practică, să pui mâna pe ceva, să proiectezi un sistem şi să-l faci să meargă, atunci de multe
ori sunt probleme pentru că nivelul de dotare a laboratoarelor, interacţiunile dintre universităţi şi
partea industrială sunt mai reduse. Şi ai nevoie de un timp mai îndelungat ca aceşti oameni să capete
un spirit practic”, a spus Cleopatra Căbuz.
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Cercetătoarea este familiarizată cu schimbările repetate din sistemul de educaţie din România şi
spune că acestea nu fac decât să îi deruteze pe elevi.
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Schimbările din educaţie derutează copiii

“Eu cred că aceste schimbări derutează copiii. Am legături cu elevi de liceu, am nepoţi, nepoate şi
sunt foarte axaţi pe cum se dă examenul de admitere şi unde poţi să intri, nu sunt neapărat axaţi pe
“Oare ce aş fi eu bun să fac? Oare ce mi-ar plăcea?” Şi ăsta e o diferenţă enormă între ce se petrece
în SUA şi ce se petrece aici. Acolo, oamenii încearcă să-şi găsească vocaţia. Aici nu ştiu dacă
oamenii încearcă să-şi găsească neapărat vocaţia sau se întreabă “Unde aş intra mai uşor, ce aş face
mai repede?”. Lucrul ăsta ulterior are repercusiuni extrem de mari în cariera pe care o urmează”,
spune Cleopatra Căbuz.
Aceasta spune că îşi doreşte să pună România pe harta cercetării lumii şi vrea să aducă în
universităţile tehnice programul "Inginerul Viitorului", dezvoltat de Academia Americană de
Ştiinţe, al cărei membru este.
"Lucrez acum să aducem programul de la Academia Americană pentru crearea inginerului secolului
XXI. Să-l aducem la Politehnica din Bucureşti. Sperăm ca, în mai anul viitor, să avem un eveniment
major la Politehnică, împreună cu Academia Americană şi cu alte universităţi din lume. Aş dori
foarte mult să folosesc cunoștințele din poziţia pe care o am acolo, şi cunoştinţele pe care le am,
tehnice şi de business, şi să aducem aceste îmbunătăţiri în sistemul de învăţământ românesc”, a spus
cercetătoarea.
"În inginerie trebuie să-ţi placă partea practică"
Cleopatra Căbuz consideră că ingineria va fi extrem de importantă în următoarele decenii. De aceea,
îi sfătuieşte pe elevii români să aleagă această profesie.
“Ce îi sfătuiesc pe cei care vor să urmeze ingineria este întâi şi întâi să-şi dea foarte bine seama de
ce le place. De ce vă spun asta? Sunt oameni cărora le place foarte mult partea teoretică, de
matematică sau de fizică, să se ducă acolo. Dar când vii în inginerie trebuie să-ţi placă partea
practică, trebuie să fii creativ, trebuie să inovezi. Ei trebuie să-şi dea seama dacă au această
capacitate, dacă le place să facă lucrul ăsta, dacă le place să-şi ia riscuri. Ca inginer, trebuie să fii
dispus să faci ceva nou”, adaugă Cleopatra Căbuz.
De anul trecut, Cleopatra Căbuz este membră a Academiei Naţionale de Inginerie, titlu cel mai înalt
pe care îl poate primi un inginer din SUA.
„În SUA, titlul de membru al Academiei Naţionale de Inginerie este cel mai înalt titlu pe care îl
poate obţine un inginer. Este o organizaţie de prestigiu, alegerea se face de către membrii
Academiei în mod secret. Eu nu am ştiut că eram propusă, nu am ştiut că urma să fiu aleasă. Pur şi
simplu am primit emailul că sunt membră a Academiei şi a fost o surpriză extraordinară”, a
mărturisit Cleopatra Căbuz.
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Academia Americană de Inginerie primeşte în special cercetători care au impact asupra societăţii.
Cleopatra Căbuz a lucrat la darea în folosinţă a Terminalului 5 al Aeroportului Heatrow din Londra.
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A lucrat pentru siguranţa Aeroportului Heatrow
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"La momentul respectiv, acolo era cel mai mare sistem conectat de protecţia la incendii din lume,
cu control vocal, un sistem de o complexitate extraordinară. Aveam dificultăţi mari şi am fost acolo
în multe întâlniri cu cei care conduceau de la British Airport Association, ca să meargă şi să fie gata
la momentul în care aeroportul a intrat în funcţiune”, îşi aminteşte Cleopatra Căbuz.
Un alt moment important în cariera cercetătoarei a fost la Stadionul Wembley, unde a ajutat la
rezolvarea problemelor la sistemul de securitate. Cleopatra Căbuz deţine peste 50 de brevete de
invenţie în SUA.
sursa: www.hotnews.ro, 11 noiembrie 2018

Bonduelle a lansat un audiobook dedicat copiilor cu deficiențe de vedere
Bonduelle le-a făcut o nouă bucurie copiilor, lansând varianta audio a poveștii Aventurierii din
Bonduellia. Astfel, și copiii cu deficiențe de vedere se pot bucura de acum de aventurile de pe
tărâmul magic al legumelor.
Aventurierii din Bonduellia este cartea pentru copii pe care Bonduelle a oferit-o consumatorilor săi
în campania promoțională cu același nume din această toamnă. Noua campanie este o continuare a
campaniei ”Aventurierii de Grădină” care a avut același scop, acela de a veni în ajutorul
părinților, pentru a-i împrieteni pe copii cu legumele și a le include în alimentația lor zilnică.
Campania de Responsabilitate Socială conexă oferă posibilitatea și copiiilor cu deficiențe de vedere
să cunoască povestea aventurierilor din Bonduellia datorită audiobook-ului realizat cu ajutorul
actriței Adina Lucaciu. Povestea audio va fi distribuită în centrele de copii cu deficiențe de vedere
din toată țara. Adina le-a făcut o supriză micuților de la Școala Gimnazială Specială pentru
Deficienți de Vedere din București, pe care i-a vizitat pentru a le citi povestea într-un mod
amuzant. Copiii s-au jucat cu Adina și s-au distrat ascultând-o cum interpretează vocile celor patru
personaje. (...)

Varianta audio Aventurierii din Bonduellia poate fi găsită pe
canalul de YouTube Bonduelle: https://youtu.be/_446Oc4SDsg
De asemenea, pe pagina promo www.bonduelle.ro/bonduellia, iubitorii de legume pot afla ce
legumă se potrivește personalității lor, având șansa de a câștiga premii zilnice și săptămânale.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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sursa: www.stiriong.ro
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