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Noutăți
 Apel pentru selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru care vor evalua proiectele
de manuale şcolare pentru ciclurile de învăţământ primar şi gimnazial
Data publicării: 22 Ian 2018
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Selecția propriu-zisă și anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admiși) vor avea
loc în intervalul 5 - 16 februarie 2018.
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Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează o procedură de selecţie a cadrelor
didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de
manuale şcolare pentru clasele I-VI. Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 22
ianuarie - 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE.
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Procesul de selecție a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi (absolvenţi de
studii superioare în domeniul Știinţe ale educaţiei) se va derula conform prevederilor ordinului de
ministru nr. 5.645/2017. Misiunea experților/specialiștilor selectați este aceea de a analiza şi evalua
calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la
baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea
manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul
școlar anterior.
Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățareevaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru
care se evaluează proiecte de manuale școlare. Altă condiție ce trebuie îndeplinită vizează
probarea competenței
în
specializarea
corespunzătoare/specializarea înrudită, conform
Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la
care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză. De
asemenea, sunt obligatorii abilitățile practice de operare pe computer și respectarea criteriilor de
incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.
Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, cadrele didactice care dețin
fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul
ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice
activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de
proces.
Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situația în care cadrele didactice
selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite
cu persoanele desemnate rezerve în urma selecției.
BIROUL DE COMUNICARE MEN
http://www.edu.ro/apel-pentru-selec%C5%A3ia-cadrelor-didactice-%C3%AEn-grupurile-de-lucru-care-vor-evaluaproiectele-de-manuale

Start noii ediții a concursului de materiale digitale educaționale
#Digitaliada
Bucureşti, 22 ianuarie 2018. Fundația Orange lansează a doua ediție a #Digitaliada, concurs
naţional ce premiază cele mai bune materiale digitale educaționale pentru ciclul gimnazial.
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Competiția se desfășoară pe www.digitaliada.ro, în perioada 22 ianuarie – 15 martie 2018 iar
materialele vor fi evaluate de o comisie de experți în educație și conținut digital. Concursul
#Digitaliada oferă ca premii echipamente electronice și IT și se adresează tuturor persoanelor
interesate să creeze și să pună la dispoziția publicului larg materiale didactice în format digital
pentru clasele V-VIII.
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Ediția a doua a concursului se extinde față de prima ediție prin introducerea mai multor secțiuni,
dedicate atât profesorilor din orice școală din România, cât și profesioniștilor din domeniul IT.
Concurenții vor putea alege înscrierea materialului în secțiunea aplicații software, conținut digital
de tip video sau proiecte didactice.
„Faptul că, încă de la prima ediție, am avut peste 100 de materiale înscrise ne-a arătat că există
mulți pasionați de educație digitală în întreaga țară. Prin acest concurs încurajăm dezvoltarea de
conținut educațional digital în limba română atât de necesar educației copiilor din generația de
nativi digitali.”, a declarat Amalia Fodor, Director al Fundației Orange.
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Concursul face parte din Digitaliada – un program care urmărește îmbunătățirea performanțelor
școlare ale elevilor prin folosirea tehnologiei și crearea unor modele de bune practici prin adaptarea
profesorilor la metode de predare moderne. La nivel național, prin platformă, sunt puse la dispoziția
publicului resurse digitale ce pot fi utilizate în procesul de predare-învățare. În plus, la nivel rural,
30 de școli gimnaziale beneficiază de echipamente și conținut educațional digital pentru orele de
matematică și informatică.
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„M-a bucurat nespus că ideea mea de a ajuta la modernizarea modului de predare a matematicii a
fost înțeleasă și apreciată de Digitaliada. Întotdeauna schimbarea necesită efort și resurse și de aceea
inițiativa Fundației Orange este binevenită într-un sistem de învățământ cu o inerție enormă, cu
resurse puține. Este ușor să dăm vina pe elevi, părinți, profesori, programă, sistem etc. Sunt sigur
însă că există mulți oameni dedicați care, ca și mine, pot să creeze materiale digitale adaptate
nevoilor elevului contemporan.” a declarat Rareș Tohănean, câștigătorul ediției de anul trecut a
concursului #Digitaliada.

Programul Digitaliada se desfășoară cu avizul Ministerului Educației Naționale.
(...) Pentru mai multe informații - www.fundatiaorange.ro și www.digitaliada.ro
sursa: România Pozitivă, 22 ianuarie 2018

Federația VOLUM caută voluntari agenți ai schimbării pentru Școala de
voluntariat (București)
Școala de Voluntariat este un proiect curajos, pilotat pentru prima dată de Federația VOLUM. El
s-a născut din dorința de a face o schimbare în rândul tinerilor din România , de a forma oameni
care prin voluntariat și implicare civică să contribuie la o societate dreaptă, bazată pe valori,
solidaritate. Nu în ultimul rând, știm că de multe ori lipsa de implicare este un rezultat al lipsei de
informare a tinerilor cu privire la identificarea de oportunități de voluntariat potrivite profilului
lor.
Împreună cu 16 voluntari facilitatori, Școala de Voluntariat își propune să ofere contexte de
educare și informare în 12 licee din București, pentru 1340 liceeni, pentru conștientizarea
impactului pe care îl pot avea pasivitatea sau lipsa implicării în fața nedreptăților de toate tipurile.
Proiectul este susținut de Raiffeisen Bank prin Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati”
2017.
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Profilul de voluntar Agent al Schimbării:
 Are disponibilitate de implicare în activități în timpul săptămânii (aproximativ 15
ore/săptămână) în perioada Martie - Mai 2018
 Este disponibil pentru a participa la 4 zile de formare în perioada 15-18 februarie 2018
 are abilităţi de comunicare, relaţionare, flexibilitate, spirit organizatoric, iniţiativă;
 dispune de entuziasm, asumarea sarcinilor și pro-activitate;
 este atent la detalii, are spirit organizatoric și îi place să lucreze în echipă;
 are capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
 are atenție distributivă, capacitate de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 îi place să lucreze cu oamenii
 consideră voluntariatul o valoare personală
 Operare PC minim Microsoft Office;
 reprezintă un avantaj: experiența voluntariat în domeniile: organizare de Evenimente,
facilitare de ateliere/seminare/traininguri
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Pașii în acest drum sunt:
23 ianuarie – 9 februarie – Recrutarea și selecția celor 16 voluntari facilitatori ai Școlii de
Voluntariat
15-18 februarie – Formarea voluntarilor facilitatori pe teme precum: Voluntariat, spirit cetățenesc,
oportunități de voluntariat și cum pot fi ele accesate, procese de învățare (abilități, competențe,
atitudini, valori) prin voluntariat, tehnici de facilitare de ateliere și seminare.
27-28 februarie (program stabilit de comun acord) – Testare, Practică pentru ateliere în școli
Martie-Mai – Ateliere Voluntariat, Spirit Cetățenesc, Oportunități și învățare prin voluntariat – în
12 licee din București
Iunie – Încheiere Școala de Voluntariat.

De ce ai vrea să faci parte din această Școală?
 pentru că vei participa la un curs de formare pe teme precum: Voluntariat, spirit cetățenesc,
oportunități de voluntariat și cum vot fi ele accesate, procese de învățare (abilități,
competențe, atitudini, valori) prin voluntariat, tehnici de facilitare de ateliere și seminare.
 pentru că vei facilita, împreună cu echipa de voluntari, ateliere pentru 1340 tineri din 12
licee din București
 pentru că ai ocazia să faci o schimbare în comunitate, într-o realitate în care lipsa de
implicare nu mai este o opțiune
 pentru că vei avea satisfacția de a vedea tinerii liceeni dezvoltându-se sub ochii tăi și vei ști
că tu ai participat la asta
 pentru că îți vom oferi suportul şi cadrul necesar dezvoltării tale personale și/sau
profesionale.
 pentru că vei primi Certificatul de Voluntariat VoluntPass, pe baza implicării tale și a
rezultatelor învățării pe care le vei avea pe parcursul stagiului
 pentru că îți putem elibera scrisori de recomandare, în funcție de implicare și de rezultatele
tale
 pentru că vei face parte dintr-o echipă cu oameni tineri, implicați și dedicați, unde îți poți
face noi prieteni.
Responsabilitățile Agentului Schimbării:
 Participă la cursurile de formare realizate de Federația VOLUM ca parte din pregătirea
pentru implementarea activităților în cadrul Școlii de Voluntariat
 Facilitează activități de educație nonformală în cadrul atelierelor din Școala de Voluntariat,
potrivit curriculei și calendarului de activități stabilite
 Respectă formatul / designul atelierelor așa cum a fost agreat împreună cu Coordonatorul de
Proiect
 Contribuie la adaptarea formatului/designului de atelier în funcție de nevoile participanților
la ateliere
 Întocmește rapoarte de activitate potrivit procedurii stabilite în acest sens și la termenele
stabilite
 Promovează activitățile Școlii de Voluntariat și contribuie la realizarea de materiale de
comunicare în această privință
 Participă activ la întâlnirile de planificare a activității, întâlnirile de feedback și de evaluare.
Proces de selecție
Pentru a aplica, te invităm să intri pe hartavoluntariatului.ro
Termen limită de aplicare: 9 februarie, ora 23.59.
sursa: România pozitivă, 25 ian 2018
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OBIECTIVUL GENERAL: Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor
din învățământul primar, gimnazial, liceal.
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Fundația Prețuiește Clipa organizează a IV-a Ediție a CONCURSULUI
NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ

TEMATICA: ,,România – 2018 Centenarul Marii Uniri”.
Lucrările din sectiunea ,,Creatie Plastica” vor surprinde peisaje, momente istorice, tradiții, obiceiuri
ale țării noastre, Romania – atunci si acum, iar in cadrul sectiunii ,,Icoane pe sticla” tematica va fi la
alegere din iconografia tradițională românească.
GRUP ȚINTĂ
Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi este deschis participării tuturor
elevilor din ciclurile de învățământ sau cluburi de artă: primar, gimnazial și liceal.
SECȚIUNI
1. CREAȚIE PLASTICĂ – PICTURĂ (tempera, acrilic, ulei, acuarelă, guașe)
2. ICOANE PE STICLĂ STIL TRADIȚIONAL ROMÂNESC – tempera sau acrilic
Concursul este gratuit pentru toti participantii!
Se vor acorda premiile I, II și III și premii speciale pentru fiecare secțiune și grupe de vârste.
Premiile și diplomele vor fi înmânate la festivitatea de premiere. Se acordă diplome de participare
tuturor elevilor. Cadrele didactice coordonatoare vor primi diplomă de participare la concurs si
adeverinta de coordonator.
Premiile vor fi oferite cu spijinul sponsorilor. Lucrările din cadrul secțiunilor vor fi publicate în
toate materialele de promovare a evenimentului, cât și în catalogul ediției.
Juriul concursului este constituit din artiști plastici aparținând UAP, inspectori de specialitate și
profesori desemnați de către organizator.
Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către publicațiile mass-media
locale și de specialitate cu privire la organizarea, derularea concursului, participanții premiați cât și
lucrările acestora.
Link-uri utile:
https://www.facebook.com/concursarta.talentsidaruire/
http://www.fundatiapretuiesteclipa.ro/
sursa: România pozitivă, 26 ian 2018

Burse pentru elevii de etnie română din Ucraina și stagii de specializare
pentru profesorii lor
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Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) va acorda, într-o primă etapă, 1.000 de burse, în
cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici români cu domiciliul stabil în Ucraina, care au
rezultate școlare deosebite și care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor
materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul preuniversitar de învățământ din Ucraina.
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Elevii de etnie română din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea
urma stagii de specializare în universități din România, potrivit unei Hotărâri adoptate în ședința de
Guvern din 25 ianuarie 2018, în scopul promovării și protejării dreptului cetățenilor ucraineni de
etnie română de a studia în limba maternă.

Totodată, MRP, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, va acorda stagii de specializare în
România pentru 300 de cadre didactice din școlile românești din Ucraina, în scopul dezvoltării și
perfecționării competențelor de predare a limbii române sau în limba română.
Stagiile de specializare sunt organizate de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.
Vor putea aplica pentru aceste stagii de specializare cadrele didactice din școlile românești din
Ucraina care dețin diplome de studii ce permit exercitarea profesiei pe teritoriul Ucrainei și fac
dovada declarării apartenenței la spațiul identitar român. Selecția cadrelor didactice se va face de
către instituțiile de învățământ superior care organizează stagiile de specializare, cu sprijinul
asociațiilor, organizațiilor și fundațiilor etnicilor români din Ucraina.
Măsurile luate de Guvern au în vedere respectarea drepturilor la identitate lingvistică a etnicilor
români din Ucraina, prin pârghii care să le asigure studiul în limba maternă.
sursa:
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/burse-pentru-elevii-de-etnie-romana-din-ucraina-i-stagii-despecializare-pentru-profesorii-lor, 25 ianuarie 2018

RENINCO – România = 20 de ani!
RENINCO a pornit la drum în 1994, ca REȚEA informală, în cadrul colaborării dintre UNICEF,
Ministerul Invățământului și mai multe organizații neguvernamentale. Era momentul începutului și
se simțea nevoia unei călăuze pentru proiecte inovative și experințe integrative pentru copiii speciali
…. Asociația RENINCO România, ca organizație neguvernamentală cu personalitate juridică, s-a
născut în martie 1998.
Așadar, anul acesta se împlinesc 20 de ani ….
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Am promis la Adunarea Generală că vom informa despre tot ceea ce se întâmplă în organizație, în
Consiliul de Administrație, că ne vom consulta cu membrii la toate deciziile importante!
Ne respectăm promisiunea și vă consultăm în ceea ce privește organizarea unui eveniment cu ocazia
celebrării celor 20 de ani de eforturi!
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Ne mândrim cu ce am realizat, cu lucrările care au contat pentru dascălii care au înțeles că toți
copiii au dreptul la educație, cu evenimentele din toate colțurile de țară, cu sfaturile și cu îndemnul
permanent de a gândi și acționa în spiritul educației incluzive!

Așteptăm să ne scrieți, să ne spuneți ce așteptări ați avea de la acest moment, bineînțeles ținând cont
de faptul că bugetul organizației este extrem de limitat.. ne-am bucura să aveți idei de contribuții și
în acest sens!
Așteptăm gândurile, sugestiile și propunerile dvs pe adresa de mail arr.reninco.ro, până pe 31
ianuarie 2018, mulțumim!
Președinte RENINCO - România
Prof.univ.dr.Ecaterina VRASMAS

Cotizatia RENINCO - 2018
Cuantumul cotizației a rămas neschimbat pentru anul 2018, astfel:
- 50 lei/an pentru persoane fizice
- 100 lei/an pentru persoane juridice.
Contul în care poate fi achitată cotizația este următorul:
Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001
BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti
Cod fiscal RENINCO: 10791077
Membrii sunt rugati sa anunțe plata cotizatiei prin mail, la adresa: arr.reninco.ro
Cotizatia se poate achita si in cash, la sediul organizatiei din incinta Scolii nr. 1 Sfintii Voievozi
(langa Hotel Ibis, Gara de Nord), cu un telefon în prealabil.
De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO!
Multumim!

 In memoriam Neagu Djuvara (1916 – 2018):
Uitându-mă în istorie, descopăr că, pe măsură ce ești mai lăudat când trăiești, cu atât ești mai
uitat dupa moarte.
Aș fi preferat să am soarta lui Van Gogh, căruia nu i s-a cumpărat aproape niciun tablou cât a
trăit și acum e unul dintre cei mai bine vânduți pictori din lume.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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