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Noutăți de la Ministerul Educației Naționale
 [Consultare publică] Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal din
învățământ și biblioteci centrale universitare
Data publicării: 22.09.2017
"Supunem consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor
pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din
învățământ și biblioteci centrale universitare.
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 05.10.2017, Direcţiei Generale
Economice, pe adresa de e-mail dumitra.moldoveanu@edu.gov.ro"
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sursa://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-guvernului-pentru-aprobarearegulamentului-privind-stabilirea
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 Proiect de formare a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial:
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)
În urma aprobării de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital
Uman a fișei de proiect depuse de Ministerul Educației Naționale, proiectul „Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți” (CRED) este în faza de prelansare. În cadrul acestuia vor fi formați, în
următorii 4 ani, 55.000 de profesori din învățământul primar și gimnazial (15.000 - primar și 40.000
- gimnazial) pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru și programe școlare
aferente celor două cicluri de învățământ.
Mai exact, vor fi realizate abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice printr-o abordare
metodologică centrată pe competențe-cheie, în acord cu noul curriculum, precum și adaptarea
activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de
abandon școlar.
În aceeași măsură, prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise, relevante
pentru aplicarea la clasă a noului curriculum, CRED pune un accent deosebit pe promovarea
abordărilor didactice orientate pe competențe. În acest scop, vor fi elaborate 26 de ghiduri
metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul
primar și gimnazial și vor fi aprobate 7.200 de resurse educaționale deschise, accesibile elevilor și
cadrelor didactice.
Alte obiective subsecvente sunt elaborarea, adoptarea și promovarea documentului de politici
educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național”, dar și promovarea
unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, de asemenea, centrat pe
dezvoltarea competențelor. În același timp, va fi revizuită și metodologia programului „A doua
șansă” pentru învățământul primar și gimnazial.
În cadrul activităților proiectului, care vor însuma 330.000 de ore de formare la nivel național, vor fi
alcătuite 2.750 de grupe de formare în toate județele și în Capitală. Accesul la informațiile de
specialitate va fi facilitat de 900 de formatori.
Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” este parte integrantă a Strategiei
Europa 2020 prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea
de Guvern nr. 417/2015) și are la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de
poziție „România 2017 - Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educației”.
sursa://www.edu.ro/proiect-de-formare-cadrelor-didactice-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar%C8%99i-gimnazial-%E2%80%9Ecurriculum-relevant, 20 septembrie 2017
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Doi profesori coreeni ai unor prestigioase univesități din Statele Unite au demonstrat
principala cauză a autismului
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Despre autism
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Cei doi profesori au descoperit că prezența unei anumite bacterii în sistemul digestiv al mamei
poate duce la autismul copilului.
În plus, cercetătorii au găsit exact zona creierului care este legată de comportamentul autistic și care
ar juca un rol important pentru a găsi leacul autismului.
Jurnalul de știință „Nature” a publicat studiile celor doi pe 14 septembrie. Cercetătorii se numesc
Huh Jun-ryeol și Gloria Choi, profesori la Harvard, respectiv la MIT.
Studiul explică foarte clar procesul prin care un șoarece gestant, care este infectat cu o bacterie, va
avea un pui cu comportament autistic.
O bacterie din tractul digestiv al mamei poate dezvolta celule care să influențeze în mod direct
celulele creierului copilului. Atunci când bacteria a fost ucisă cu antibiotice, șoarecele a avut un pui
normal.
sursa://www.realitatea.net/descoperire-uimitoara-aceasta-este-adevarata-cauza-au-autismului_2105556.html

UNOPA lansează cea de-a doua ediție a concursului de postere pentru
elevi „Fii inspirat!”
Și în acest an, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA,
UNOPA dorește să atragă atenția tinerilor de gimnaziu și liceu asupra nevoii de deschidere și
acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.
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Concursul se adresează elevilor proveniți din scoli și din licee din toată țara și se va desfășura în
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Concursul de postere se adresează în mod deosebit lor, pentru că ei sunt pe de o parte un grup
vulnerabil, (fiind expuși situațiilor de risc, în trecerea de la copilarie la viața adultă), dar în același
timp, grup cu mare potențial de dezvoltare a comportamentelor responsabile și nediscriminatorii pe
termen lung, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăți bazate pe toleranță.

perioada 15 Octombrie – 5 Decembrie 2017, pe doua categorii de varsta: elevi de clasele V-VIII și
IX-XII. Termenul limită pentru înscrierea posterelor este 17 noiembrie 2017.
In cadrul Concursului se vor acorda premii pentru locurile I, II si III, pentru fiecare categorie de
vârstă, în cadrul unei festivități de premiere. Profesorii coordonatori vor primi adeverințe care să
ateste implicarea lor.
Concursul se desfășoară cu acordul și sprijinul Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice.
Detalii despre calendarul concursului, conditiile de realizare a posterelor, modalitate de inscriere pot
fi gasite la link-urile de mai jos:
https://unopa.ro/category/proiecte/portofoliu/inspired/concurs-de-postere-fii-inspirat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXxesEOQuCmG1FjfE9e6uEX9oeKxZmQOOD5Ans6OybVZCA/viewform
sursa: www.stiri.ong/anunturi-ale-organizatiilor/evenimente, Iulian Petre

300 de evenimente in cadrul Saptamanii Europene a Sportului in Romania
Evenimente în cadrul Săptămânii Europene a sportului în România
40.000 de persoane sunt așteptate la circa 300 de evenimente sportive, în Capitală și peste 30 de
județe ale țării.
Federația Română Sportul pentru Toți (FRSpT) organizează, în perioada 23-30 septembrie, o
serie de evenimente care marchează Săptămâna Europeană a Sportului în România. Astfel, în
Capitală și în peste 30 de județe ale țării vor avea loc circa 300 de evenimente sportive, la care vor
participa nu mai puțin de 40.000 de persoane de toate vârstele.

Se estimează că anul acesta, Săptămâna europeană a sportului va reuni, în 32 de țări, peste 9
milioane de participanți la mai mult de 33.700 de evenimente. La acest link poate fi vizionat spotul
oficial al programului:
http://mts.ro/SPOTTITRATfinal.mp4
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În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat ziua de 1 octombrie ca zi internaţională
a persoanelor în vârstă.
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1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice

Pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 46/91 cu titlul
“Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine
în anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit
şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se
exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de
învăţare adecvate vârstei.

Ar trebui
Ar trebui să ne naştem bătrâni,
Să venim înţelepţi,
Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume,
Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc
Şi iresponsabil să fie doar dorul de-a merge.
Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând,
Maturi şi puternici s-ajungem la poarta creaţiei,
Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi,
Să fim copii la naşterea fiilor noştri.
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi,
Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim,
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici,
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu...
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Toți pentru unul, unul pentru toți!
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Ana Blandiana
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