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Ministerul Educaţiei Naţionale a postat pe pagina de internet www.edu.ro proiectul
de Metodologie de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul
şolar 2014-2015 şi Calendarul aferent procedurilor de înscriere.
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Clasa pregatitoare 2014
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MEN nu a operat nicio modificare privind procedurile de înscriere. Pentru ca
etapele de înscriere în învăţământul primar să nu se suprapună cu alte activităţi
didactice desfăşurate în unităţile de învăţământ, MEN a devansat Calendarul de
înscriere, comparativ cu anul şcolar anterior. Documentele, în format pdf., pot fi
consultate http://www.edu.ro/index.php/articles/20992

Evaluări la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, din semestrul al doilea
O altă noutate în sistemul de învăţământ. În luna mai, elevii din clasele a II-a, a IV-a
şi a VI-a vor susţine evaluări în semestrul al doilea, care începe luni şi se încheie pe
20 iunie, informează Mediafax.
În semestrul al doilea sunt programate evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a
VIII-a şi examenul de bacalaureat, dar şi simulările acestora.
Astfel, la o săptămână de la revenirea din vacanţa intersemestrială, respectiv în
perioada 18-20 februarie, va avea loc simularea evaluării naţionale, pentru elevii din
clasa a VIII-a. Simularea examenului de bacalaureat, la care vor participa, în
premieră, şi elevii din clasa a XI-a, va fi între 3 şi 7 martie.
În perioada 7-11 aprilie a fost programată săptămâna "Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!", când elevii vor participa la activităţi extracurriculare şi
extraşcolare. La finalul acestei săptămâni, elevii vor avea vacanţă de primăvară, care
va începe în 12 aprilie şi se va încheia în 22 aprilie, după a treia zi de Paşti.
În perioada 6-29 mai vor fi organizate, în premieră, evaluări naţionale pentru toţi
elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Evaluările vor fi organizate în două sesiuni, a
doua fiind rezervată elevilor care au absentat, din motive întemeiate, la prima
examinare. Notele obţinute de elevi la aceste evaluări nu vor fi trecute în catalog.
Tot în luna mai, în perioada 17-30, elevii din clasele a XII-a şi, respectiv, a XIII-a care
fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau care
participă la olimpiade internaţionale în 2014, vor susţine bacalaureatul într-o sesiune
specială.
Examenele la limba română şi matematică de la evaluarea naţională pentru elevii
clasei a VIII-a vor avea loc între 23 şi 25 iunie. Ca o noutate pentru acest an şcolar, la
admiterea în liceu, ponderea mediei de la evaluarea naţională creşte la 75 la sută, faţă
de 50 la sută cât a fost până acum, iar media notelor din ciclul gimnazial scade cu 25
la sută.
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Sursa: mediafax
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Probele din prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi susţinute de absolvenţii
claselor a XII-a în perioada 10 iunie - 7 iulie.
Cursurile pentru elevii care termină liceul în 2014 se încheie în 30 mai, iar pentru cei
din clasa a VIII-a, în 13 iunie. Elevii din celelalte clase vor intra în vacanţa de vară în
21 iunie, anul şcolar 2014-2015 urmând să înceapă în 14 septembrie.
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Scoala in care elevii asculta in casti lectia, folosesc computerul in
loc de caiet iar creta si buretele au disparut ...
Exista cu adevarat chiar la noi. Liceul de stat Carol I din Campulung Muscel este
singurul din tara complet dotat cu tehnica moderna de studiu.
Toate lectiile se tin in laboratoare si cabinete speciale in care elevii intra, prin rotatie,
in functie de orar.
"Minunea" a costat 2,4 milioane de euro, bani de la Uniunea Europeana.
Tabla interactiva, sistemul audio performant si computerul sunt dotari de baza in salile
de clasa ale Liceului Carol I din Campulung Muscel. Lectiile devin astfel un permanent
schimb de informatie intre elevi si profesori.
Geografia, istoria, matematica, chiar si desenul devin acum mult mai atractive. Orele
de muzica se tin intr-o incapere care aduce mai mult a sala de concerte decat a sala
de clasa.
La limbile straine, elevii asculta lectia in casti si nu de putine ori materialul didactic il
reprezinta muzica preferata a tinerilor.
In pauze, pe holuri e un adevarat furnicar. Elevii se muta de la un cabinet la altul in
functie de orar astfel ca toti au acces la tehnica moderna de studiu.
Cel mai modern liceu de stat din Romania va implini curand 150 de ani de la infiintare.
Modernizarea scolii s-a facut printr-un program european si a costat 2,4 milioane de
euro.
Sursa:www.stirileprotv.ro, 13 feb 2014

Proiectul inedit al unui medic din Cluj. Le-a oferit SPERANŢĂ COPIILOR
CU HANDICAP
Dacă pentru copiii normali o tabletă reprezintă un accesoriu la modă, pentru micuţii cu
deficienţe de auz acest gadget este o cale spre recuperare. Cunoscută în Statele Unite
metoda logopediei online a început să fie folosită şi în ţara noastră. Asta datorită unui
medic orelist din Cluj, care a câştigat un proiect în valoare de 50 de mii de euro.
Momentan, opt copii cu deficienţe de auz au primit tablete şi pot ţine legătura zilnic cu
psihoterapeutul.
Ştefan este din Târgu Jiu şi s-a născut cu o deficienţă de auz. Medicii au decis să îi
facă un implant de aparat auditiv. Numai că acest lucru nu este suficient ca să fie un
copil normal, iar pentru recuperare, micuţul are nevoie de şedinţe zilnice de logopedie.
Doar că drumul de la Târgu Jiu la Cluj, unde există un centru specializat în
recuperarea copiilor cu un astfel de handicap, ar fi fost imposibil. Aşa că includerea lui
Ştefan în proiectul cu tablete a fost o adevărată binecuvântare pentru părinţii săi.
"S-a ajuns la identificare de cuvinte doar pe baza auditiva. Spune toate
onomatopeele. Este pasionat de cifre si de litere", a spus Bianca Nistor, profesor
psihopedagog.
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Ideea unui astfel de proiect îi aparţine unui medic specialist ORL din Cluj, care, de ani
buni, tratează copii cu deficienţe de auz şi le face implanturi cu aparate ce îi ajută să
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În aceeaşi situaţie este şi Tony, un băieţel de cinci ani dintr-o comună
maramureşeană. De câteva luni, de când a primit tableta, a făcut progrese uriaşe.

audă normal. "Nu-i suficient sa reabilitezi o data pe saptamana o ora. Cei care
lucreaza cu copiii acestia stiu foarte bine cata munca este. Exercitiu continuu. Parintii
trebuie invatati sa lucreze cu copiii si atunci am gasit o solutie buna sa-i ajutam, sa-i
coordonam sa lucreze cât mai mult şi cât mai bine", a spus Violeta Necula, medic
specialist
ORL.
Medicul clujean speră să obţină acum sprijin şi din partea autorităţilor, pentru ca tot
mai mulţi copii cu deficienţe de auz să primească tablete.
sursa:www.realitatea.net/medicul-din-cluj-care-le-a-oferit-speranta-copiiilor-cuhandicap_1378867.html#ixzz2tTFx4BOO, 13 feb 2014

Orange a finantat un proiect inovator de educare a copiilor cu
deficiente de auz, pe tablete PC
Intr-o perioada in care informatiile sunt la un click distanta, invatamantul ar trebui sa
ofere mai mult decat ceea ce poate oferi orice calculator conectat la internet.
Introducerea tehnologiei in scoli in afara orelor de informatica ar putea fi solutia
pentru stimularea invatarii interactive. Insa, deocamdata, acesta nu este altceva decat
un vis frumos.
Pentru cei peste 200 de copii care se nasc fara auz in fiecare an in Romania,
tehnologia ar insemna insa si mai mult decat o experienta interesanta de invatare.
Aceasta le-ar putea asigura comunicarea cu cei care aud, fie ei prieteni, profesori sau
colegi de serviciu. In plus, cu ajutorul unor materiale vizuale (prezentari sau materiale
video in limbaj mimico-gestual), informatiile scrise ar deveni mai usor de inteles.
Trebuie precizat ca cei mai multi dintre copiii cu deficiente de auz nu au un vocabular
foarte bine dezvoltat, intrucat invatarea limbajului depinde de auz. In aceste
conditii, deprinderea utilizarii tehnologiei de la varste cat mai fragede reprezinta sansa
lor de a se integra la un moment dat in societate.
Profesorii de la scoala speciala gimnaziala si gradinita Kozmutza Flora din ClujNapoca au inteles acest lucru. Aici, invata peste 100 de copii cu deficiente de auz sau
alte dizabilitati, veniti din 13 judete ale tarii. Este singura astfel de institutie din tara
cu predare in limba maghiara.
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Pentru elevii acestei scoli, dar si pentru alti copii cu deficiente de auz, profesorii de la
Kozmutza Flora au creat un proiect prin care vor introduce tablete PC la unele cursuri,
astfel incat predarea si intelegerea sa devina mai usoare si mai eficiente.
Proiectul lor se numeste ”Scenarii de invatare pe tablete PC, pentru copiii cu
deficiente de auz” si presupune 3 etape.
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Prima etapa consta in crearea unor “scenarii de invatare” (planuri de lectii) pentru
materiile predate la scoala; acestea cuprind fise de lucru in format digital, cu
materiale multimedia interactive, dar si explicatii video in limbaj mimico-gestual;

Scenariu pentru o lectie de fizica
Scenariile pot fi create de profesori, cu ajutorul unui soft special (Drag&Learn),
dezvoltat benevol de o firma de IT din Cluj-Napoca. Apoi, pot fi transferate pe
tabletele pe care profesorii le vor aduce la ore. In prima faza, profesorii de la scoala
Kozmutza Flora si-au propus sa creeze 180 de astfel de scenarii si sa foloseasca
minimum 2 pe saptamana.
In a doua etapa, scenariile vor fi testate pe 4 clase (28 de copii in total) si vor fi
imbunatatite.

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/orange-a-finantat-un-proiect-inovator-de-
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Acestea vor fi disponibile pe site-ul learningscenarios.kozmutza.ro. In plus,
profesorii de la scoala Kozmutza Flora vor prezenta proiectul celor 18 scoli pentru copii
cu deficiente de auz din Romania si vor oferi 2 seturi a cate 10 tablete PC celor mai
interesate.
In total, in cadrul proiectului vor fi cumparate 30 de tablete: 10 vor ramane la scoala
care a initiat proiectul (clasele nefiind mai mari de 10 elevi), iar 20 vor fi donate altor
2 scoli speciale.
Costurile proiectului au fost acoperite printr-o finantare de 40.000 de
euro din partea Fundatiei Orange (20.000 de euro din programul “Lumea prin
culoare si sunet” al Fundatiei Orange Romania si 20.000 de euro din partea Fundatiei
Grupului Orange).
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In cea de-a treia etapa si ultima, scenariile vor fi distribuite tuturor scolilor pentru
copii cu deficiente de auz din Romania.

educare-a-copiilor-cu-deficiente-de-auz-pe-tablete-pc.html#sthash.Hbu5Xmsa.dpuf, 12 feb
2014, material realizat de Irina Breniuc, Redactor ResponsabilitateSociala.ro

PERICOLUL Internetului pentru copii
Numărul copiilor care au accesat pagini de internet destinate adulţilor a explodat în
ultimii doi ani, avertizează Asociaţia Salvaţi Copiii. Aproape 70% dintre minori au
accesat site-uri sau au primit mesaje cu caracter pornografic. În plus, un sfert dintre
copii au fost hărţuiţi sau chiar ameninţaţi prin intermediul site-urilor de socializare.
"Varsta de accesare prima data a internetului a scazut - cei de 9-10 ani spun ca la 7
ani au accesat prima data, cei de 15-16 ani spun 10 ani", explică sociologul Anca
Velicu.
Peste 60% dintre minori se conectează la internet cu ajutorul telefoanelor mobile şi a
tabletelor. În zilele de şcoală petrec cel puţin două ore online, în timp ce, în vacanţă,
stau
chiar
până
la
8
ore
pe
zi
pe
internet.
Avizi de informaţii, cei mici pot cădea extrem de uşor în plasa infractorilor cibernetici.
În 2013 aproape 90% dintre cazurile semnalate la Serviciul de Combatere a
Criminalităţii
Informatice
au
fost
legate
de
pedofilia
infantilă.
Silviu Crişan, serviciul Combatere Criminalitate Informatică: "Am constatat in ultimii
trei ani o crestere a faptelor de raspandire de materiale pornografice pe internet".
Iar mulţi dintre părinţi, aşa cum este şi cazul domnului Nicuşor, nu înţeleg această
lume a internetului, aşa că nici nu prea ştiu cum să-i verifice pe cei mici.
"Am incredere in cuvantul lor...n-au mintit pana acum, deci nu i-am prins cu
minciuna",
mărturiseşte
un
părinte.
O mamă explică: "Eu am facut un curs, un curs de informatică de şase luni".
Doamna Yvette poate astfel să verifice zi de zi paginile de internet pe care le
accesează copilul şi chiar să-i blocheze accesul la anumite site-uri. Firmele de
securitate online vin însă în ajutorul părinţilor, cu o serie de soluţii tehnice.
Aceste programe pot fi descărcate gratuit. Părinţii pot vedea astfel ce site-uri au
accesat cei mici şi pot bloca anumite pagini, atât pe calculatorul personal, cât şi pe
telefonul mobil.
http://www.realitatea.net/pericolul-ignorat-de-parinti-70-la-suta-dintre-copii-expusipornografiei-pe-internet_1378119.html#ixzz2tTJIFQ4g 12 feb 2014

ONG-urile pot depune proiecte pentru programul „Scoala altfel”
din 2014
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Programul isi propune implicarea, deopotriva, a elevilor si a dascalilor, in activitati
extracurriculare si extrascolare, interesante, care sa le valorizeze talentele,
preocuparile extra-scolare si competentele in domenii cat mai diverse si interesante.
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Organizatiile neguvernamentale pot depune proiecte in cadrul
programul ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” ce se va desfasura in
perioada 7- 11 aprilie 2014 si va consta in derularea, la nivelul
fiecarei unitati de invatamant, intr-o saptamana din al doilea semestru scolar, a unui
orar special format doar din activitati cu caracter non-formal.
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Anul acesta, clopotelul acestei saptamani va suna in data 11 aprilie 2014. Activitatile
propuse exced curriculumul naţional si speram sa aduca plus-valoare intregii
comunitati scolare, prin competente, coeziune, spirit de echipa si, nu in ultimul rand,
prin zambetele elevilor si dascalilor implicati.
Partenerii Ministerului Educatiei Nationale in acest demers sunt numerosi. In primul
rand, e fiecare dascal si elev din Romania. Totodata, ne bucuram de sprijinul
structurilor reprezentative ale elevilor, prin intermediul Consiliului National al Elevilor,
dar si al organizatiilor non-guvernamentale care se vor implica direct, prin proiecte
implementate voluntar si gratuit la nivelul scolilor.
Proiectele pot fi depuse pe platforma: http://sae.edu.ro/2014/despre.php
Sursa: www.stiriong.ro, 11.02.2014

Conditii de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a
altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant
preuniversitar
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3060/2014 privind aprobarea Conditiilor de
organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in
sistemul de invatamant preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
99 din 7 februarie 2014.

O boală devastatoare îi transformă pe tineri în invalizi. Cel mai
tânăr pacient are 2 ani
Societatea de Scleroză Multiplă, Societatea Neurologilor din România şi Colegiul
Medicilor din România au lansat astăzi, 12 februarie 2014, campania naţională de
informare şi susţinere a drepturilor pacienţilor 'Împreună învingem Scleroza Multiplă'.
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Scleroza multiplă este o boală autoimună, o afecţiune cronică a sistemului nervos
central, ale cărei cauze nu sunt cunoscute şi pentru care nu există un tratament
curativ. Debutul bolii are loc în majoritatea cazurilor între 20 şi 40 de ani, fiind cea
RENINCO - Buletin Informativ nr. 5, anul 2, saptamana 17 - 23 februarie 2014
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Campania îşi propune să obţină acces la tratament pentru toţi pacienţii cu slecroză
multiplă, eliminarea listelor de aşteptare şi obţinerea accesului la tratamentele
inovatoare practicate în UE.

mai invalidantă boală a adultului tânăr şi afectează de trei ori mai mult femeile decât
bărbaţii. Cel mai tânăr pacient diagnosticat în România este un copil de doi ani.
"Scleroza multiplă este cea mai invalidantă afecţiune a adultului tânăr. Includerea
pacienţilor în tratament aduce multiple beneficii pentru aceştia, 17% dintre ei
ajungând să nu mai facă niciun puseu sau cel mult unul la unu, doi ani. Trebuie să
investim în tratament, întrucât costurile sunt mai mici dacă pacientul este tratat în
forma uşoară a bolii. Fără tratamentul potrivit, speranţa de viaţă a pacienţilor se
diminuează cu 7 până la 10 ani", a declarat prof. univ. dr. Ovidiu Băjenaru, preşedinte
de onoare ad vitam al Societăţii de Neurologie din România.
Potrivit preşedintelui CMR, Vasile Astărăstoae, listele de aşteptare pentru această
boală trebuie să dispară.
El a arătat că în România, în neurologie, aproximativ 70% din nevoia de personal
medical calificat este acoperită, ceea ce înseamnă 800 de neurologi la nivelul întregii
ţări.
http://www.evz.ro/detalii/stiri/campanie-pentru-pacientii-cu-sleroza-multipla1081987.html#ixzz2tBWcYCRM, autor: Laura Negoiţă

500 de bolnavi cu scleroza multipla asteapta de un an
tratamentul, riscand invaliditatea
Pste 500 de bolnavi de scleroza multipla, cea mai invalidanta suferinta a adultului
tanar, asteapta de un an includerea pe liste si accesul la tratament, in conditiile in
care, netratata la timp, boala duce la invaliditate ireversibila, spune medicul Ovidiu
Bajenaru, transmite MEDIAFAX.
Ovidiu Bajenaru, seful Sectiei de neurologie de la Spitalul Universitar din Capitala, a
facut aceasta declaratie cu ocazia lansarii campaniei nationale de informare si
sustinere a drepturilor pacientilor "Impreuna invingem scleroza multipla".
"Scleroza multipla este cea mai invalidanta afectiune a adultului tanar. Includerea
pacientilor in tratament aduce multiple beneficii pentru acestia. 17% dintre ei
ajungand sa nu mai faca niciun puseu sau sa faca cel mult unul la 1-2 ani. Pe lista de
asteptare sunt 500 de pacienti care, de un an, asteapta acest tratament. Dupa
ghidurile internationale ei nu ar trebui sa astepte nici macar o zi pentru ca, netratata
la timp, boala duce la invaliditate ireversibila" , a precizat Bajenaru.

Proiect: Părinţii pot avea o zi liberă neplătită pe an pentru
îngrijirea sănătăţii copilului
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Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor a aprobat in aceasta saptamana un
proiect de lege care prevede acordarea pentru părinţi a unei zile libere pe an pentru
îngrijirea sănătăţii copilului, informează Mediafax.
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Potrivit proiectului, iniţiat de Gabriela Firea, ziua liberă se va acorda în scopul de a
asigura posibilitatea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica
periodic starea de sănătate a acestuia.

Părinţii au dreptul la ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului fără obligaţia
angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
Ziua liberă se va acorda la cererea unuia dintre părinţi, pentru îngrijirea copilului cu
vârsta între 0 şi 18 ani, ulterior acesta urmând să prezinte acte doveditoare din partea
medicului de familie a copilului, din care rezultă controlul medical efectuat.
Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei, care este for decizional.
Sursa: Mediafax, 11 februarie 2014

Orăşelul cunoaşterii, primul muzeu interactiv pentru copii din
România, va fi inaugurat în Bucureşti
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Sediul acestei noi instituţii este în strada Pajurei nr. 3. Orăşelul cunoaşterii îşi
aşteaptă vizitatorii cu experimente şi concursuri inedite: baschet cu aer în Zona
jocurilor cu aer, ghidarea mingii pe spirală în Zona submarinului şi experimente
precum "Apă, aer şi baloane" şi "Oul din sticlă", care îi vor intriga atât pe cei mici, cât
RENINCO - Buletin Informativ nr. 5, anul 2, saptamana 17 - 23 februarie 2014
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Orăşelul cunoaşterii, primul muzeu interactiv pentru copii din România, va fi inaugurat
in aceasta saptamana la Bucureşti.

şi pe părinţi.
Orăşelul cunoaşterii, un concept nou pentru România, este implementat de câţiva ani
în Anglia, America, Franţa, Japonia, Olanda, Canada, Australia. Potrivit acestui sistem,
fiecare obiect din Orăşel are instrucţiuni despre cum trebuie activat şi explicaţii simple
despre cum se întâmplă fenomenul pe care îl ilustrează.
"Am observat că atunci când mergem cu copiii într-un muzeu, cu greu îi poţi convinge
să nu atingă exponatele. Noi am creat un altfel de muzeu unde toate exponatele
trebuie neapărat atinse, încercate, trebuie să te joci cu ele. Ne dorim ca ghizii copiilor
în lumea fizicii să fie chiar părinţii lor iar copiii şi părinţii să experimenteze şi să înveţe
împreună", a declarat Ana Maria Roată Palade, fondator al Orăşelului cunoaşterii,
potrivit sursei citate.
Orăşelul este împărţit în zone tematice care îi ajută pe copii să înveţe sistematic, în
joacă, despre electricitate şi magnetism, presiunea aerului, mecanisme de angrenaj,
inerţie şi multe altele. Experimentele ajută părinţii să descopere modalităţi simple de a
le explica noţiuni noi şi complexe copiilor. De exemplu, un uriaş joc cu apă, ce are
ataşat un şurub al lui Arhimede, fântâni, trasee spiralate, un vortex şi un simulator de
tsunami sunt punctele de atracţie din Zona hidro.
Nici cei foarte mici nu au fost uitaţi. În muzeu este amenajată o cameră specială unde
copiii preşcolari pot face puzzle-uri din lemn în diverse dimensiuni şi au la dispoziţie o
zonă de dezvoltare senzorială.
http://jurnalul.ro/stiri/observator/oraselul-cunoasterii-primul-muzeu-interactiv-pentru-copiidin-romania-va-fi-inaugurat-sambata-in-bucuresti-661165.html

Frankfurter Allgemeine Zeitung, despre Cartea soaptelor: "Îţi taie
răsuflarea"
Romanul "Cartea şoaptelor", semnat de Varujan Vosganian, a obţinut o nominalizare
la unul dintre cele mai importante premii literare din spaţiul german, cel al Târgului de
Carte de la Leipzig, în valoare de 20.000 de euro
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"Cartea şoaptelor/ Buch des Flusterns" a apărut în 2013 în limba germană, în
traducerea lui Ernest Wichner, la editura Zsolnay Verlag. În România a apărut la
editura Polirom în 2009 şi 2012.
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"Cartea şoaptelor", de Varujan Vosganian, nominalizată la premiul Târgului de Carte
de la Leipzig

Premiul Târgului de Carte de la Leipzig este oferit pentru beletristică, nonfiction/ eseu
şi carte străină - traducere, pentru fiecare secţiune fiind nominalizate câte cinci titluri.
Volumele câştigătoare vor fi desemnate la jumătatea lunii martie şi, potrivit tradiţiei,
decernarea premiilor va avea loc în cadrul Târgului de Carte de la Leipzig (13 - 16
martie).
Versiunea în limba germană a romanului a fost elogiată de critica de specialitate şi de
presă. "«Cartea şoaptelor» este un roman magnific, care aparţine literaturii
universale, fiind, probabil, una dintre cărţile de referinţă ale secolului XXI, atât de
minunată încât îţi taie răsuflarea", a scris Frankfurter Allgemeine Zeitung.
De asemenea, Der Spiegel nota: "«Cartea şoaptelor» este pentru spaţiul esteuropean echivalentul «Veacului de singurătate» al lui Gabriel Garcia Marquez".
"Cartea şoaptelor", una dintre cele mai apreciate şi mai premiate cărţi din anul
editorial 2009, a fost tradusă deja în numeroase limbi, astfel că, la numai trei luni de
la apariţia romanului la editura Polirom, editura Pre-Textos (Valencia, Spania) a
achiziţionat drepturile de publicare a romanului în limba spaniolă, în traducerea lui
Joaquin Garrigos. Ediţia spaniolă a apărut în ianuarie 2011. Alături de versiunea
spaniolă, a fost publicată, în 2011, traducerea în limba italiană, sub semnătura Anitei
Bernacchia şi apărută la Keller Editore, iar, în 2012, traducerea în limba armeană,
coordonată de Sergiu Selian şi apărută la editura Uniunii Scriitorilor din Armenia.
"Cartea şoaptelor" a mai apărut în bulgară, la editura Avangard Print, în traducerea
Vaninei Bozhikova, în franceză, la Editions de Syrtes, în traducerea lui Laure Hinckel şi
Marily le Nir, în ebraică, la editura Hakibbutz Hameuchad, traducere de Any Shilon, în
maghiară şi cehă, la Orpheusz din Budapesta şi Havran din Praga, şi în suedeză, la
editura 2244, în traducerea lui Inger Johansson.
Romanul este disponibil şi sub formă de eBook. Varujan Vosganian s-a născut la data
de 25 iulie 1958, în Craiova. Este preşedintele Uniunii Armenilor din România şi primvicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor. Lucrările sale includ trei volume de poezie "Şamanul albastru" (1994), "Ochiul cel alb al reginei" (2001), "Iisus cu o mie de
braţe" (2005) -, precum şi volumul de nuvele "Statuia comandorului" (1994), pentru
care a primit premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. La editura Polirom a publicat
recent volumul "Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri", ediţie cartonată,
disponibil şi în ediţie digitală.
http://www.realitatea.net/frankfurter-allgemeine-zeitung-despre-cartea-soaptelor-iti-taierasuflarea
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Duminica, 2 Martie, incepand cu ora 17:00, la Casa de Cultura a
Studentilor Iasi, Fundatia Solidaritate si Speranta a Arhiepiscopiei
Iasilor lanseaza o invitatie, la fapte bune in folosul a 70 de copii
ieseni foarte saraci, la concertul caritabil Armonii de primavara sustinut de Corul
National de Camera Madrigal – Dirijor Voicu Popescu.
Alaturi de cunoscutul Cor de Camera, pe scena decorata in straie de primavara vor
mai urca si beneficiarii directi ai manifestarii, copiii asistati social prin Cantina Sociala
Sfantul Sava si prin cele doua Centre de Zi pentru Copii Sfanta Marina - Coordonator
Lucian Isaicu - si Mia Casa Inculet – Coordonator Monica Bailau - ale Fundatiei precum
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Spectacol caritabil, organizat la Iasi pentru sustinerea
activitatilor sociale pentru copii defavorizati

si Corul de copii Musica Viva al Asociatiei Iubire si Incredere – Dirijor Daniela
Dorosinca.
Corul National de Camera Madrigal este o emblema a vietii muzicale romanesti,
formatie profesionista infiintata in 1963 de dirijorul Marin Constantin. In peste 50 de
ani de existenta artistica, a reprezentat Romania in lume, devenind un adevarat brand
de tara.
Concertul de binefacere isi propune colectarea de resurse financiare pentru sustinerea
activitatilor social-educative pe care Fundatia Solidaritate si Speranta le desfasoara
pentru cei peste 70 de copii nevoiasi asistati social prin cele doua Centre de Zi pentru
copii Sfanta Marina si Mia Casa Inculet si prin Cantina Sociala Sfantul Sava.
Toti participantii la eveniment vor fi onorati cu numeroase surprize si cadouri speciale
venite din partea sponsorilor si partenerilor evenimentului.
Biletele se gasesc in: Libraria Doxologia din strada Stefan cel Mare si Sfant, Librariile
Carturesti din Iulius Mall si Palas Mall, Selgros Cash&Cary, Era Shopping Center,
Felicia Shopping Center, Hypermarket Auchan, la sediul Fundatiei din strada Costache
Negri, nr. 48. Pentru livrarea biletelor la domiciliu si alte detalii despre eveniment
contactati organizatorii prin telefon la: 0771647607.
Sursa: www.stiriong.ro, Data: 5-02-2014

Caz unic in medicina. O fetita de 12 ani plange cu lacrimi de piatra, iar
oamenii din jurul ei cred ca e posedata

Saadiyah Saleh, de 12 ani, a uimit lumea medicala prin faptul ca, atunci cand plange,
lacrimile ei sunt, de fapt, pietricele, scrie tabloidul britanic Mirror.

Iata cateva dintre curiozitati despre ochii tai dezvaluite de catre oftamologul Rebecca
Taylor.
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Curiozitati despre ochi
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Doctorii nu stiu ce explicatie sa ofere acestui fenomen, mai ales ca fata, originara
din Republica Yemen, nu sufera de nicio boala cunoscuta.
Tocmai pentru ca nu s-a gasit inca o explicatie medicala, localnicii din satul natal al
fetei cred ca aceasta este posedata.
Un filmulet postat pe canalul de Youtube al televiziunii locale Azal, arata cum doctorii
strang o cutiuta de pietricele care “s-au scurs” din ochii fetei in decursul timpului.

1. Recordul acuitatii vizuale in cazul oamenilor este de 20/10
Asta inseamna ca persoana respectiva a putut vedea de la 6 metri ceea ce un om
normal vede de la 3 metri.
2. Diferenta dintre ochiul uman si cel al unei pasari de prada este imensa (din
punct de vedere al acuitati vizuale)
Ceea ce un soim poate vede de la 6 metri un om vede de la un metru.
3. Heterocromia irisului
Heterocromia oculara (o persoana care are ochi de culori diferite) este ereditara. Insa
daca atunci cand te-ai nascut ochii tai aveau aceeasi culoare, iar mai tarziu ai
observat ca unul dintre irisi si-a schimbat culoarea, poate fi un semn de boala, ceea
ce inseamna ca ar trebui sa mergi la un control oftalmologic.
4. Exista un cuvant care defineste teama de ochi
Se numeste Ometafobia.
5. Pe cat de dureroasa este o lovitura in ochi, pe atat de rapida este
vindecarea
Unele rani ale ochilor se pot vindeca in 24 pana la 48 de ore. In acelasi timp, durerea
imensa pe care o simti atunci cand esti lovit in ochi are o functie importanta – daca
locul lovit se infecteaza atunci risti sa iti pierzi vederea. Asa ca in cazul in care te
ranesti la ochi, ar trebui sa mergi de urgenta. S-ar putea sa fie nevoie de antibiotice.
6. Este posibil sa te alegi cu o arsura solara la ochi
Tocmai de aceea este important sa porti ochelari de soare care sa te protejeze
impotriva razelor ultraviolete. Arsurile povocate ochilor de soare difera de cele de
piele, unde efectele sunt relativ rapide fiind soldate cu dureri, inrosirea pielii si
decojirea ei. In cazul ochilor, arsurile nu au loc imediat ci dupa o perioada mai mare
de timp; expunerea prelungita la soare va avea ca efect slabirea tesuturilor din jurul
ochilor si ar putea fi nevoie de interventie chirurgicala.

http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/sanatate-fizica-si-mentala/corpul-uman-10-curiozitatidespre-ochii-tai/2/#ixzz2raogztK3
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8. Cristalinul ochiului este la fel de mare cat o bomboana M&M
Cristalinul ochilor care se focalizeaza la fel cum o fac lentilele aparatului de fotografiat
si se afla in spatele irisului. Are aproape aceeasi marime precum o bomboana M&M.
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7. Este posibil ca acuitatea vizuala „sa se imbunatateasca” odata cu trecerea
anilor
Insa ar putea sa nu fie chiar un lucru bun, pentru ca ar putea indica o problema de
sanatate. Spre exemplu, daca aveai la ochi un defect de + 3 (0 inseamna o acuitate
vizuala normala,valori cu „+” indica hipermetropie in vreme ce cu „–„ dezvaluie
miopia) si brusc iti dai seama ca nu mai ai nevoie de ochelari sa citesti, te-ai putea
confrunta cu o boala care afecteaza vederea, precum diabetul si care are ca efect
secund declansarea miopiei. De aceea s-a ajuns de la +3 la 0. Ceea ce inseamna ca
atunci cand experimentezi schimbari rapide ale acuitatii vizuale, ar trebui sa mergi la
doctor pentru un contol.

Camera Deputatilor a decis ca 2 iunie sa fie sarbatorita ca Ziua
nationala a adoptiilor
Camera Deputatilor a decis ca ziua de 2 iunie sa fie sarbatorita ca Ziua nationala a
adoptiilor, aproband, in acest sens, cu 292 de voturi "pentru" si 5 abtineri, o
propunere legislativa initiata de 12 parlamentari ai PDL, PNL si PSD, transmite
MEDIAFAX.
Potrivit acestui proiect, autoritatile publice, institutiile publice, ONG-urile,
reprezentantele diplomatice ale Romaniei, precum si alte institutii romanesti din
strainatate vor organiza programe si manifestari de promovare a adoptiei, dedicate
acestei zile, manifestari coordonate de Oficiul Roman pentru Adoptii.
Sursa:Mediafax, 11 feb 2014

21 februarie – Ziua internationala a Limbii Materne
Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare ținută anual la 21
februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală,
precum și multilingvismul. A fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17
noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin
aceeași rezoluție prin care 2008 a fost declarat Anul Internațional al Limbilor.
Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an, din februarie 2000,
pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul. Data semnifică
ziua din 1952 în care studenții care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor
materne, Bangla, ca limbă națională a Pakistanului, au fost uciși de poliție la Dhaka,
astăzi devenită capitala Bangladesh-ului.
Ziua Internațională a Limbii Materne a fost proclamată de Conferința Generală a
UNESCO în noiembrie 1999 (30C/62). La 16 mai 2009, Adunarea Generală a ONU a
făcut apel prin rezoluția A/RES/61/266 „să promoveze conservarea și protecția tuturor
limbilor utilizate de popoarele lumii”. Prin aceeași rezoluție, Adunarea Generală a
proclamat anul 2008 ca Anul Internațional al Limbilor, pentru a promova unitatea în
diversitate și înțelegerea internațională prin multilingvism și multiculturalism.
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Limbii_Materne

