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internaționale, naționale și regionale (anul școlar 2018 - 2019)
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Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare:
 olimpiade și concursuri școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate, cu
participarea elevilor români, respectiv activități de selecție și pregătire a loturilor naționale
pentru participarea la olimpiadele internaționale din 2019;
 olimpiade naționale școlare;
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Ministerul Educației Naționale a aprobat, prin ordin, Calendarul competițiilor școlare
internaționale, naționale și regionale pentru anul școlar 2018 - 2019.






concursuri naționale școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale;
concursuri naționale școlare fără finanțarea Ministerului Educației Naționale;
activități educative naționale finanțate de Ministerul Educației Naționale;
activități educative naționale, respectiv activități educative regionale și interjudețene fără
finanțarea Ministerului Educației Naționale.

În calendarul olimpiadelor naționale școlare (58), o noutate o reprezintă apariția Olimpiadei
Naționale de Creativitate Științifică, ale cărei probe se vor desfășura cu subiecte construite pe o
abordare transcurriculară.
Din totalul celor 63 de concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, opt se vor
desfășura în premieră, atât în cadrul unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie,
geografie, cât și în domeniul învățământului profesional și tehnic/transdisciplinar.
În categoria concursurilor naționale școlare, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale, sunt
incluse 139 de competiții, în timp ce calendarul activităților educative naționale (finanțate și
nefinanțate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate în urma unui proces riguros de evaluare.
Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și oferă elemente de noutate în raport cu
disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca bază informațiile
acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau
vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Proiectele cuprinse în calendarele
competiționale ale MEN sunt o formă de evaluare a competențelor dobândite de elevi în cadrul
activităților de timp non-formal organizate în școală și în afara ei.
BIROUL DE COMUNICARE MEN, 21 ianuarie 2019
https://www.edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-aprobat-calendarul-competi%C8%9Biilor%C8%99colare-interna%C8%9Bionale-na%C8%9Bionale-%C8%99i

Fundatia TELUS International Romania asteapta aplicantii pentru noi
granturi de 100 000 de dolari. Prima sesiune de granturi din 2019 este
deschisa aplicantilor pana pe data de 22 februarie 2019
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Fundatia TELUS International Romania a sustinut 20 de ONG-uri in 2018 si isi asteapta aplicantii
pentru noi granturi de 100 000 de dolari si in 2019
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Cei 20 de beneficiari ai finantarilor din 2018 sunt asociatii care au demonstrat ca sunt alaturi de
comunitatile din care fac parte si dezvolta programe pentru sustinerea nevoilor acestora, fiind alaturi
de ei in mod constant. Fundatia TELUS International Romania a selectat pentru alocarea granturile
proiecte urmatoarelor organizatii : Asociatia Ai vointa, Ai putere, Asociatia Lumina, Asociatia
Spitale Curate, Fundatia Inocenti, Asociatia Merci Charity Boutique, Asociatia Mia’s Children,
Fundatia PACT, Asociatia Pro ACT Suport, Asociatia Little People Romania, Asociatia Cartea
Daliei, HOSPICE Casa Sperantei, Fundatia Support for Social Integration, Asociatia Save the
Children Romania, Asociatia Cultural Center O Del Amenca, Organizatia Umanitara
CONCORDIA, Asociatia Agapedia Romania, Asociatia Carusel, Asociatia Crystal Children,
Asociatia Zero Gravity.
Toate cele 161 de proiecte primite de-a lungul anului 2018 au fost evaluate de catre membrii boardului Fundatiei care au ales sa ajute oferind din timpul si experienta lor. Ne bucuram ca au acceptat
invitatia de a ne fi parteneri in acest demers: Eric Stab, CEO Engie Romania si Presedinte al
Fundatiei, Grégoire Vigroux, VP Europe Marketing & Corporate Communications TELUS
International, Fady Chreih, CEO Regina Maria, Liudmila Climoc, CEO Orange Romania, Tudor
Giurgiu, regizor si fondator TIFF, Medeea Marinescu, actrita, Cristina Jianu, Director Financiar
TELUS International, Ilinca Păun, CEO The Entrepreneurship Academy.
Prima sesiune de granturi din 2019 este deschisa aplicantilor pana pe data de 22
februarie. Acestia pot depune proiectele completand formularul online, iar criteriile de aplicare
raman aceleasi: organizatiile non-profit trebuie sa fie inregistrate in Romania, sa propuna un
program specific care sa implice tinerii sau familiile acestora, proiectul sa se deruleze pe durata
anului 2019, iar valoarea acestuia sa nu depaseasca 5.000 USD.
Fundatia TELUS International Romania este o initiativa de responsabilitate sociala derulata de
TELUS International la nivel global si sustine filosofia companiei de a darui acolo unde traim care
s-a tradus, incepand cu 2005 in donarea a 2 200 000 de dolari pentru sustinerea celor 5 455 de
proiecte cu impact asupra a peste 2 milioane de copii si tineri.
sursa: Romania pozitiva, 20 ian 2019

„Baterel” readuce educația ecologică în școlile din România
Asociația Environ în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB)
lansează, pentru al optulea an consecutiv, o nouă ediție a campaniei naționale de educație
ecologică, „Baterel și Lumea Non-E” programul care a pus bazele reciclării și economiei circulare
pentru 30.000 de elevi din 1200 de școli din România.
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Din 2011, proiectul Baterel educă și formează „eroi ai reciclării”, încurajându-i pe cei mici să
înțeleagă, să practice și să promoveze în rândul familiei și prietenilor principiile colectării selective
și reciclării.
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Noua ediție a campaniei „Baterel și Lumea Non-E”, se concentrează pe dezvoltarea unor comunități
active de elevi care susțin și promovează reciclarea. În cadrul proiectului, elevii și profesorii se pot
implica în acțiuni de protecție a mediului, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor
electrice vechi și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative (realizarea de colaje, benzi
desenate, scenete de teatru sau experimente științifice).
Elementele de noutate pe care această ediție le aduce constau în recompensarea acțiunilor și
rezultatelor colective, includerea unor concursuri lunare care încurajează creativitate ecologică (și
implicit, reciclarea), și introducerea pe magazinbaterel.ro exclusiv a produselor marca Baterel.
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Astfel, pe parcursul următoarelor 6 luni ale anului școlar, elevii care vor fi înscriși de profesorii
coordonatori în program, vor putea concura cu alte clase și școli în competițiile lunare cu tematică
ecologică și în competița de colectare efectivă a echipamentelor electrice vechi sau defecte și a
bateriilor uzate.
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„Când ne-am angajat să generăm schimbare în comunitățile în care ne implicăm, am înțeles că
educația timpurie este esențială. Cei mici, în formare, adoptă mai ușor comportamente pozitive față
de mediul înconjurător și le păstrează pe tot parcursul vieții.
În 7 ani, proiectul s-a maturizat, iar astăzi, generația care a crescut împreună cu Baterel știe că
bateriile și aparatele electrice se colectează separat, nu doar pentru recompense, ci pentru că așa e
cel mai bine pentru oameni și pentru natură. Din respect pentru mediul înconjurător, ei strâng și
bateriile și electrocasnicele pe care bunicii, părinții sau vecinii nu le mai folosesc și le duc la
punctul de colectare, special amenajat la școală.
Credem că „eroii reciclării” sunt mai puternici când acționează în echipă, iar ediția care stă să
înceapă mizează pe mobilizare, schimbare și puterea exemplului.” – Roxana Puia, PR Manager
Environ.
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În competiția „#EroiiReciclării în acțiune”, elevii care participă la provocarea lunară (miniproiecte creative) și ating punctajul maxim vor fi recompensați cu premii din colecția Baterel. În
plus, în funcție de numărul de proiecte în care se implică, elevii vor primi premii surprize.
Pentru elevii care colectează cele mai mari cantități de echipamente electrice vechi și baterii
uzate, „Baterel” a pregătit premii atractive: excursie la Legoland, spații de joacă și reciclare, table
inteligente.
Pe parcursul progamului, atât elevii, cât și dascălii vor avea acces la materiale informative și ghiduri
care detaliază principiile colectării selective și oferă sfaturi pentru creșterea eficienței energetice.
Cei mici vor putea beneficia de lecții demonstrative, activități practice și invitații la alte evenimente
cu tematică ecologică.
Pentru ediția 2019, înscrierile se fac pe www.magazinbaterel.ro
Profesorii care fac înregistrarea, pot solicita informații suplimentare la datele: 031.827.0000
sau helpdesk@baterel.ro
Campania ,,Baterel și Lumea Non-E” este un proiect național de conștientizare, responsabilitate
socială și colectare selectivă, organizat de Asociația Environ în parteneriat cu Asociația Sistemul
Național de Reciclare a Bateriilor (S.N.R.B.) și care se desfășoară sub Înaltul Patronaj al
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.
sursa: Romania pozitiva, 21 ian 2019

Infografic despre raportul dintre timpul de muncă și veniturile românilor
Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre
raportul dintre timpul de muncă și veniturile românilor.
Infograficul porneşte de la constatarea că salariații din România muncesc efectiv cele mai multe ore
săptămânal din Uniunea Europeană, pentru cele mai mici salarii. Diferența cea mai mare se
înregistrează în rândul femeilor, care lucrează cu 33% mai mult decât salariatele din țări precum
Germania.
Dintre principalele grupe de ocupații, în România cel mai mult lucrează lucrătorii calificați în
agricultură, silvicultură și pescuit. Aceasta este și grupa ocupațională cu cel mai mic venit brut
încasat de către salariații cu program complet de lucru.
Infograficul este disponibil la adresa:
https://monitorsocial.ro/indicator/comparatia-dintre-timpul-de-munca-si-venit-intre-tarile-europene/
Datele incluse în infografic pot fi consultate la adresa:
https://monitorsocial.ro/data/comparatia-dintre-timpul-de-munca-si-venit-intre-tarile-europene/
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sursa: www.stiriong, 21 ian 2019
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Dintre cele mai frecvente greseli gramaticale
1. "Decat" in loc de "doar" si "numai"
Una dintre cele mai des intalnite greseli gramaticale consta in folosirea adverbului "decat", in locul
lui "doar"/ "numai" sau invers. Regula este simpla: "decat" se foloseste exclusiv in constructiile
negative: "Nu a venit decat el", in timp ce "doar" si "numai" se folosesc in propozitiile afirmative:
"Am doar trei caiete" / "Am cumparat doar un pix".
Corect: "Vad doar trei oameni".
Gresit: "Vad decat trei oameni".
2. Dezacorduri intre subiect si predicat
Probabil cea mai des intalnita greseala, dar si cea mai grava, tine de dezacorduri. Si nu vorbim aici
de dezacordul intre un subiect simplu si predicat, confuzia intervenind in momentul in care
subiectul este multiplu.
"Apa s-a varsat pe masa", aici subiectul simplu "apa" este acordat cu verbul la singular "a varsa".
Pana aici, nimic greu.
In momentul in care avem "apa sau ceaiul", vom folosi aceeasi forma de singular a verbului, pentru
ca raportul dintre elementele subiectului multiplu se realizeaza prin coordonare disjunctiva (ori,
sau). Dar atunci cand coordonarea termenilor este copulativa (adica prin "si"), vom acorda verbul la
plural.
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Ca sa retinem aceasta regula, vom gandi logic: termenul de "sau" presupune ca actiunea verbului se
rasfrange fie asupra unui subiect, fie a celuilalt, in timp ce conjunctia "si" presupune din start ca
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Corect: "Apa si ceaiul" s-au varsat. "Apa sau ceaiul" s-a varsat.
Gresit: "Apa si ceaiul" s-a varsat. "Apa sau ceaiul" s-au varsat.

verbul prezinta actiunea realizata de subiectul multiplu.
3. "Așază" NU "așeaza"
Verbul "a aseza" induce in eroare foarte multi vorbitori, chiar si pe cei absolventi de studii
superioare. Putini oameni stiu faptul ca indicativul prezent al verbului "a aseza" este corect sub
forma "asaza", nu "aseaza", desi ultima suna, intr-adevar mai bine.
Corect: "El asaza cartile in raft"
Gresit: "El aseaza cartile in raft"
4. "Voiam" NU "Vroiam"
O alta greseala frecventa este folosirea verbului "a voi", la indicativ perfect sub forma de "vroiam".
Ca sa intelegem greseala, e nevoie sa stim ca vorbim de doua verbe complet diferite. Pe de-o parte
"voiam", conjugat de la "a voi", pe de alta parte, verbul "vream" conjugat de la "a vrea".
Indicativul perfect pentru "a voi" este "voiam", iar pentru "a vrea" este "vream". Practic, puntem
spune "Voiam sa-ti scriu" sau "Vream sa-ti scriu", dar nu puteam spune "vroiam sa-ti scriu", fiindca
este gresit.
Corect: "Voiam sa ma suni". "Vream sa ma suni".
Gresit: "Vroiam sa ma suni".
5. "Datorită" în loc de "din cauza"
Aceste doua propozitii ridica probleme in exprimare foarte multor oameni. Trebuie sa retinem
faptul ca "datorita" se foloseste doar in propozitii cu mesaj pozitiv, in timp ce "din cauza" se
utilizeaza doar in constructiile unde mesajul nu este unul imbucurator, pozitiv, optimist.
Corect: "Datorita vointei, a castigat meciul". "Din cauza lipsei muncii, a pierdut meciul."
Gresit: "Datorita accidentului, omul este ranit". "Din cauza profesorului, copiulul a invatat
matematica".
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sursa: manager.ro
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Cercetare despre tineri și virusul HIV
Peste 80% dintre adolescenții din 15 licee din zona Moldovei nu discută cu părinții despre sex
sau contracepție.
82% dintre elevii de liceu discută rar sau niciodată cu părinții despre debutul vieții sexuale, iar 89%
discută rar sau niciodată despre folosirea unui prezervativ, arată un studiu al Asociației Semper
Musica.
Studiul realizat în 15 licee, pe un eșantion de elevi între 14 și 19 ani, face parte din proiectul
finanțat de Fundația Orange „Stand-up: educație pentru prevenirea HIV”, în care aproape 5.000 de
tineri din județele Iași și Botoșani au beneficiat de sesiuni gratuite de informare despre virusul HIV,
bazate pe informații medicale și instrumente de stand-up comedy.
Cercetarea realizată anul trecut în perioada septembrie-decembrie a arătat că sesiunile de educație
pentru sănătate au crescut cu 10% numărul elevilor care au declarat că utilizarea prezervativului
este foarte importantă atunci când au un contact sexual, față de cei 78% care susțineau acest lucru
inițial.
La finalul acestor cursuri, elevii au putut să identifice mai ușor factorii de risc care conduc la
transmiterea virusului HIV, au învățat să se protejeze și au înțeles ce reprezintă un pericol și ce nu
atunci cand interacțiunează cu persoanele infectate, ceea ce le-a crescut înțelegerea și toleranța față
de acestea.
„Situația adolescentului de astăzi este una în care părintele este mai puțin dispus și curajos să
vorbească despre subiecte precum debutul vieții sexuale, sarcină sau folosirea corectă a unui
prezervativ. În situația în care părintele nu discută cu copilul lui adolescent, iar profesorii se tem
să nu aibă probleme sau să nu fie penibili, singura sursă de informație care le rămâne tinerilor este
internetul și cercul de prieteni. Din păcate, nici una, nici cealaltă nu sunt întotdeauna surse de
încredere, de aceea studiul nostru ar trebui să fie un apel pentru toți părinții să ia atitudine.” a
spus Alexandru Gheorghiu, Președintele Asociației Semper Musica.
Proiectul a câștigat una dintre finanțările de 32.000 lei oferite de Fundația Orange prin concursul
„Susține un ONG!”, alături de alte proiecte de sănătate, mediu, dezvoltare comunitară etc, prin care
angajații Orange sunt încurajați să propună și să coordoneze, alături de un ONG partener, proiecte
de filantropie în care cred.
Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din domeniul
prevenirii HIV, cu activitate în peste 29 de comunități din țară. În 2014, Asociația Semper Musica
devine prima organizație din țară finanțată de Fundația MTV Staying Alive din America, iar în
2016, eforturile asociației din domeniul prevenirii HIV sunt recunoscute prin câștigarea Premiului
I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru tineret.
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„- Știi de ce ești la fel de deșteaptă precum colega ta, deși ea are 10 pe linie
și tu ai luat 5 în teză?” Copiii care plâng pentru fiecare notă luată
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sursa: Romania pozitiva, 25 ian 2019
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„- Am fost doar 4 copii care am luat zece. Cea mai deșteaptă fată din clasă a luat 6 și a plâns
aproape toată ziua.”
„- Adică cum, cea mai deșteaptă fată din clasă?”, am întrebat-o.
„- Păi, e cea mai deșteaptă. Are 10 pe linie din clasa întâi”, mi-a explicat Ana.
Ana are 12 ani. A învățat din mediul de la școală că cei care iau note bune sunt cei mai deștepți.
Deși eu i-am spus mereu că notele nu arată cine e, ce poate sau cât este de deșteptă. A venit acasă în
ziua aceea cu o sclipire în ochi. Au fost 4 copii care au luat nota 10 și ea a fost unul dintre ei. Și
profesorul i-a spus „Bravo!”.
Am spus un Woww din toată inima când mi-a citit ce a scris. Fericită nu datorită notei de 10, ci
pentru că am văzut în ea valorile la care s-a aliniat.
„- Știi de ce ești la fel de deșteaptă precum colega ta, deși ea are 10 pe linie și tu ai luat 5 în teză?”,
am întrebat-o.
„- De ce?”, a spus ea. Aștepta cu sufletul la gură să o validez. Și a sorbit fiecare cuvințel pe care lam rostit. Cu sete, precum un pelerin care ia o gură de apă de la cișmeaua ce i-a ieșit în drum după
ore multe de când i se terminase apa din butelcă.
„- Pentru că ceea ce ai scris reflectă valorile tale ca om. Ai dat dovadă de empatie, de curaj. Ai
arătat că ești un om ce caută dreptatea, că ești un om care prețuiește ființa umană, indiferent ce
culoare are pielea ei. Ai găsit o soluție fără să pui pe nimeni în pericol. Ai arătat capacitatea ta de a
renunța pentru binele mai mare al altcuiva. Ai dat dovadă de calități care ar fi frumos să se
regăsească în orice om...Și, mai mult decât atât, ai înțeles că nota la teză îți arată unde mai ai de
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Ora de Educație Socială, clasa a VI-a. Elevii tocmai au aflat despre Rosa Parks, cea care a ajutat la
inițierea mișcării drepturilor civile din Statele Unite.
Joi, 1 decembrie 1955, în Montgomery, Rosa Parks, în vârstă de 42 de ani, călătorise acasă cu
autobuzul după o zi lungă de lucru. Rezidenții negri din Montgomery evitau adesea autobuzele
municipale din cauza legii Segregării, care spunea că partea din față a unui autobuz era rezervată
cetățenilor albi, iar scaunele din spate, cetățenilor negri. Cu toate acestea, șoferii de autobuz aveau
autoritatea de a cere unei persoane negre să renunțe la un loc pentru un călător alb.
În acea după amiază de joi, într-un moment pe traseu, un bărbat alb nu avea scaun, deoarece
fuseseră ocupate toate scaunele din secțiunea „albă” desemnată. Astfel, șoferul le-a spus călătorilor
din cele patru scaune ale primului rând din secțiunea „colorate” să se ridice, adăugând în realitate
un alt rând la secțiunea „albă”. Trei dintre ei au ascultat. Rosa Parks nu a făcut-o.
„- Să presupunem că sunteți adulți și sunteți în autobuzul cu care circulă Rosa Parks în data de 1
decembrie 1955. Cum ați proceda dacă ați fi martori la acest eveniment nefericit?”, a întrebat
profesorul de Educație Socială. Apoi le-a det copiilor câteva minute la dispoziție ca să își scrie
răspunsurile în caiet.
„- Părerea mea este în primul rând că acel șofer era rasist. Cred că acea lege trebuia ridicată,
deoarece toți suntem oameni și suntem egali. Nu ar trebui să ne discriminăm, pentru că avem o altă
culoare a pielii. Eu aș fi spus acel lucru atunci, dar cu respect, pentru a nu isca probleme. Sau, când
aș fi văzut că Rosa Parks nu se ridică și știind că va avea probleme, m-aș fi ridicat și aș fi luat-o de
mână să stea pe locul meu. Mai bine să nu stau eu jos, decât să meargă ea la închisoare.”
Acesta a fost răspunsul Anei, pentru care a primit nota 10. Am felicitat-o acasă, nu pentru notă, ci
pentru felul ei de a gândi. Pentru că acest răspuns a fost plin de empatie. Pentru că a căutat
dreptatea. Dreptatea așa cum o vede ea, aliniată cu valorile ei. Pentru că acest răspuns arată
credințele ei despre lume, valorile ei, curajul ei. Bunătate, dreptate și curaj. O atitudine de nota 10.

lucrat. Și nu mă refer la acumularea de informație, ci la alte aspecte care îți vor fi sprijin toată
viața”.
A înțeles, după ce am vorbit împreună despre rezultatul la teză, că are de lucrat la concentrare, la o
mai bună organizare a timpului și că a cere ajutor atunci când ai nevoie este absolut ok.
Ana este un copil minunat, vesel, crescut cu dragoste, ca orice copil de altfel. Am vrut pentru ea mai
mult decât note bune la școală sau rezultate la concursurile școlare. Am vrut să crească un copil
deschis către experimentarea vieții, către cunoaștere. Un copil care să fie capabil să își regleze
stările emoționale, să nu caute mereu confirmări în exterior pentru a ști cât de bun sau cât de deștept
este. Ana a primit dragostea mea indiferent de nota luată la școală, indiferent de comportamentul ei
nepotrivit, indiferent de ce conflicte au apărut între noi.
Ce va face, adult fiind, un copil care astăzi plânge pentru fiecare notă proastă luată? Când o să
învățăm să îi vedem și să îi validăm pentru tot ceea ce fac bun, pentru ceea sunt ei, în esență?
Când?
sursa: www.republica.ro, 23 ian 2019, autor Gabriela Hobeanu
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Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marchează începutul anotimpului
de iarnă în astrologia BaZi, fiind o zodie de apă.
Conform calendarului tradițional chinezesc Solar, pe 4 februarie 2019, ora 03:50 intrăm în
anul Mistrețului de Pământ.
Anul Mistrețului de pământ este un an mai bun decât ultimii, dar care ne rezervă și surprize
neplăcute. Anul Nou Chinezesc se sărbătorește în anul 2019 după calendarul tradițional chinezesc
Lunar pe 5 februarie 2019.

