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 ŞCOALA ALTFEL - bilete CFR la jumătate de preţ pentru elevi 
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 15 vorbe de duh de la Carl Jung  

 

 

 

 

 Laborator digital pentru invatamant incluziv in Capitala 
 

Scoala Generala nr. 190 din Capitala a finalizat recent proiectul „Digitalizare 

pentru Educatie Incluziva" realizat cu finantare din partea Fundatiei Orange. 

 

In epoca digitalizarii, o mare provocare o reprezinta facilitarea unor metode de invatamant incluziv 

folosind suportul digital, invatamant care sa formeze competente si sa sparga barierele de invatare 

ale elevilor cu dizabilitati. 

 

Proiectul „Digitalizare pentru Educatie Incluziva" s-a nascut din dorinta de a sustine procesul de 

invatare al copiilor cu cerinte educationale speciale, mai exact cu dizabilitati cauzate de afectiuni de 

vaz si auz, cu sau fara afectiuni conexe, dar si a elevilor supradotati, integrati deja in Scoala 

Gimnaziala nr. 190.  

 

http://edu-news.ro/scoala-altfel-bilete-cfr-la-jumatate-de-pret-pentru-elevi/
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Initiat si coordonat de Monica Lia, angajat Orange Romania, proiectul a primit finantare in cadrul 

concursului Sustine un ONG! organizat de Fundatia Orange in anul 2015 ce a oferit fonduri 

pentru proiecte coordonate de angajati ai Orange Romania, program cu o valoare totala de 183.778 

lei, din care valoarea proiectului „Digitalizare pentru Educatie Incluziva" a fost de 31.983 lei. 

In cadrul unitatii, a fost infiintat un laborator digital dotat cu 20 tablete, 1 tabla smart si televizoare 

pe care ruleaza materiale digitale educative si aplicatii digitale interactive ce contribuie la o mai 

buna intelegere si aprofundare a materiei scolare.   

 

Laboratorul digital ofera sprijin educational la peste 20 de elevi cu dizabilitati inscrisi la cursurile 

scolii de masa care, datorita noilor resurse digitale de predare, invata sa scrie, sa citeasca si sa 

parcurga programa mult mai usor. Proiectul deschide calea unui proces de invatare mai usor si 

interactiv pentru mii de copii din generatiile viitoare care vor putea beneficia de aceste resurse in 

cadrul scolii.   

„Ca parinte a trei copii, sunt preocupata de un proces de invatare de calitate si la standarde inalte, 

indiferent daca vorbim de copii cu dizabilitati sau fara. Prin metode noi de studiu, copiii cu 

dizabilitati isi depasesc propriile bariere invatand alaturi de elevi fara dizabilitati de la care 

copiaza comportamente normale si competente necesare unui trai independent. Proiectul 

demonstreaza ca doar impreuna putem reusi si speram sa devina un model de buna practica si 

pentru alte unitati de invatamant" a declarat Monica Lia, initiatorul proiectului, castigatoare a 

concursului Sustine un ONG! al Fundatiei Orange. 

  
Despre Scoala Gimnaziala nr.190 
Scoala nr.190 din Bucuresti este una dintre unitatile de invatamant promotoare ale incluziunii sociale a copiilor cu 

dizabilitati. Scoala se remarca prin deschiderea deosebita catre invatamantul de tip incluziv, elevii cu dizabilitati fiind 

primiti in aceasta institutie sa invete alaturi de copiii fara dizabilitati. Mai multe detalii pe: http://scoala190.ro/.   

Despre Fundatia Orange 
Fundatia Orange este o organizatie non-guvernamentala care se implica in viata comunitatii prin realizarea de 

proiecte filantropice menite sa aduca schimbari pozitive in viata persoanelor dezavantajate. Prin programul Sustine un 

ONG!, Fundatia Orange ofera fonduri pentru programe filantropice coordonate de angajati ai Orange Romania si 

realizate in parteneriat cu o organizatie non-profit partenera. Pentru mai multe informatii va rugam 

vizitati www.fundatiaorange.ro. 

sursa: www.stiriong.ro, 29 martie 2016 

 

http://scoala190.ro/
http://www.fundatiaorange.ro/
http://www.stiriong.ro/
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 Sustine-ti punctul de vedere cu privire la cea mai importanta investitie in 

educatie: pregatirea profesorilor! 

 

Federatia "Coalitia pentru Educatie" va organiza in data de 21 aprilie, la 

Bucuresti, o dezbatere publica privind modul de pregatire a profesorilor, 

considerand ca aceasta tema este una critica, ce nu mai suporta amanare. Tema 

dezbaterii, organizata in format de audiere publica, este: "Masterat didactic sau modul 

psihopedagogic (I + II): ce tip de formare initiala va creste calitatea in sistemul de invatamant 

din Romania?" 

 

 

 
 

 

 Cine si cum poate participa la audierea publica? 
 

Sunt incurajati sa participe la aceasta audiere publica si sa-si argumenteze punctul de vedere, in 

favoarea sau nu a unei dintre optiuni, inclusiv sa propuna alta strategie de formare initiala a 

cadrelor didactice, toti cei co-interesati: experti in domeniu, reprezentanti ai asociatiilor 

profesionale ale cadrelor didactice, reprezentanti ai sindicatelor din invatamant, studenti la 

modulul psihopedagogic, profesori, directori de institutii de invatamant, reprezentanti ai 

organizatiilor neguvernamentale implicate in educatie, specialisti in resurse umane. Principiul unei 

audieri publice este ca orice cetatean interesat sa poata transmite si sustine o Depozitie de care sa 

se tina cont in formularea unei propuneri de politica publica. 

 

Daca sunteti interesati sa participati, este necesar sa transmiteti in prealabil punctul dumneavoastra 

de vedere, argumentat, prin inscrierea unei depozitii scrise, audio sau video. Pentru aceasta, puteti 

completa formularul disponibil la adresa https://docs.google.com/forms/d/15t_Hl1f-

aOVH4BUUab-hYuYO4Aeazf7FpI4UgsfZZ2g/viewform si veti informatii suplimentare pe site-ul 

Coalitiei pentru Educatie - www.coalitiaedu.ro. Termenul pentru transmiterea depozitiei este 17 

aprilie 2016, ora 23:00! 

 

http://www.coalitiaedu.ro/
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 De ce este necesara o dezbatere publica? 
 

Primavara anului 2016 a adus o veste ingrijoratoare pentru viitorul Romaniei: 6 din 10 elevi de 

clasa a VIII-a au obtinut o medie sub 5 la simularea Evaluarii Nationale. In plus, rezultatele 

simularii Bacalaureatului arata ca doar 4 din 10 elevi de clasa a XII-a ar promova acest examen. 

 

In acest context si tinand cont de studiile din domeniu, Coalitia pentru Educatie sustine cresterea 

calitatii resurselor umane ca prioritate publica si considera ca Romania are nevoie de profesori 

competenti, motivati, autonomi, respectati si incurajati sa invete! "Investitia in profesori, in 

atragerea unor tineri valorosi catre cariera didactica, in programe de formare initiala de calitate 

trebuie regandita si considerata o prioritate de investitie, ACUM! Daca autostrazile sunt atat de 

importante pentru miscarea capitalurilor, profesorii sunt importanti pentru mobilitatea capitalului 

uman pe care o natiune il are in responsabilitate. Un profesor bun, caruia ii pasa, poate fi 

"autostrada" catre o viata de calitate a unui copil care sa devina un adult autonom, responsabil si 

implicat in cresterea comunitatii din care face parte", spune Daniela Visoianu, presedinta Coalitiei 

pentru Educatie. 

 

De altfel, la finalul anului 2015, Coalitia pentru Educatie a atras atentia asupra amanarii succesive 

a aplicarii Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu privire la organizarea masteratului didactic. 

Introducerea masteratului didactic in formarea initiala a cadrelor didactice a fost un subiect intens 

discutat de-a lungul ultimilor ani. Deocamdata lipseste, insa, o pozitionare clara a majoritatii 

actorilor co-interesati si o decizie asumata pe termen lung. 

Acestea sunt motivele pentru care Coalitia pentru Educatie pune la dispozitie spatiul si formatul 

pentru ca opiniile relevante in domeniu sa fie exprimate si asumate public. 

 

 Ce se va intampla dupa audierea publica? 
 

Toate depozitiile colectate si raportul rezultat vor fi publicate pe site-ul www.coalitiaedu.ro Pe 

baza depozitiilor, vor fi formulate recomandari de politici publice de catre o comisie de experti, in 

curs de confirmare in componenta finala, din care vor face prof. dr. Lazar Vlasceanu, prof. dr. 

Daniel David, prorector al  Universitatii Babes-Bolyai, dr. Serban Iosifescu, presedinte 

A.R.A.C.I.P. si prof. dr. Florence Mihaela Singer, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in 

Educatie (IDEE). 

 

Audierea publica face parte din proiectul de formare si dezvoltare a Coalitiei pentru Educatie, 

finantat prin granturile SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Proiectul este 

sustinut de catre Asociatia C4C - Communication for Community, Asociatia Romana de Dezbateri, 

Oratorie si Retorica si Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie (IDEE).      

sursa: www.stiriong.ro, 1 aprilie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/
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 7 aprilie 2016 - Ziua Mondiala a Sanatatii. Tema: Diabetul Zaharat 

Una dintre cele mai importante manifestări din domeniul diabetologiei românești, din ultimii ani, se 

va desfășura în perioada 5-9 aprilie 2016, la București. 

Pe durata a cinci zile de program, profesioniștii din diabet, autoritățile competente, precum și 

reprezentanții asociațiilor de pacienți din România vor lua parte la o serie de patru manifestări, 

fiecare având un specific diferit. Evenimentele se vor derula în contextul Zilei Mondiale a 

Sănătății 2016, marcată, în fiecare an, pe 7 aprilie și care, anul acesta, are ca temă 

generală diabetul zaharat. 

 

„Evenimentele organizate cu această ocazie se vor desfășura sub denumirea generică Problematica 

diabetului în România. Aceasta în condițiile în care, la fel ca și în restul lumii, studii recente 

efectuate în țara noastră privind prevalența diabetului și a unor complicații ale sale (neuropatia, 

amputațiile) au relevat date care trebuie să îngrijoreze atât pacienții și medicii, cât și decidenții 

noștri în politica pentru sănătate. Sperăm ca fiecare manifestare integrată în cadrul acestor 

evenimente să contribuie la definirea celor mai potrivite acțiuni de combatere a diabetului și de 

îngrijire și tratament pentru persoanele cu diabet din România. Acestea trebuie să reprezinte 

obiective puternice și pe agenda instituțiilor de profil din țara noastră” a declarat conf. univ. dr. Ioan 

A. Vereșiu, Președinte Federația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, co-organizatorul 

științific al evenimentelor. 

  

Ziua de 5 aprilie va fi dedicată unei dezbateri publice cu tema „Problematica diabetului zaharat în 

sistemul de sănătate românesc” și va consta într-o întâlnire între autorități, medici diabetologi și din 

domenii conexe, asociații de pacienți și reprezentanți ai mass-mediei. 
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Pe 6 aprilie se va desfășura evenimentul „Prevenție – Educație – Control”, în cadrul căruia va avea 

loc prezentarea centrelor de diabet din țară, proiectele în care sunt implicate, și vor fi acordate 

diplome celor care contribuie la lupta împotriva diabetului zaharat. 

 7 aprilie va fi o zi în care se va face auzită „Vocea persoanei cu diabet: Pacientul cu diabet, în 

sistemul de sănătate din România”. Evenimentul va fi organizat sub forma unui Forum la nivel 

național al asociațiilor persoanelor cu diabet din România, în cadrul căruia va fi prezentat 

și proiectul „Carta Albă a Diabetului” (partener: Federația Asociațiilor Diabeticilor din România). 
http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/pe-7-aprilie-2016-ziua-mondiala-a-sanatatii-are-ca-tema-principala-diabetul-

zaharat/  

 

 

 

 8 Aprilie – Ziua internaţională a Romilor 
 

Ziua internaţională a romilor se sărbătoreşte în fiecare an, la începutul lunii aprilie. Ideea de a marca 

o astfel de zi a luat naştere la Londra, in 1971, la primul congresinternaţional al romilor. 

 

Scopul acestei zile este acela de a atrage atenţia societăţii asupra problemelor cu care se confruntă 

romii. Ea a devenit, de asemenea, ziua memoriei romilor omorâţi de nazişti în timpul celui de al 

doilea Război  Mondial. 

 

 
 

Pe 8 aprilie, în toate ţările lumii au loc seminarii, festivaluri sau acţiuni umanitare. 

 

La Congresul Mondial al Romilor, desfăşurat la Londra, în anul 1971, s-a luat decizia ca ziua de 8 

aprilie să devină Ziua Internaţională a Romilor din întreaga lume. Tot atunci a fost adoptat, ca imn 

internaţional al romilor, cântecul „Gelem, gelem”, de cântăreaţa şi actriţa Olivera Vuco, în 

cunoscutul film iugoslav „Am întâlnit şi ţigani fericiţi”, peliculă ce datează din 1967. De asemenea, 

a fost adoptat şi steagul internaţional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor 

înverzite, şi jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată, simbolizând, pe 

de o parte, soarta, roata succesiunii vieţilor, iar pe de altă parte nomadismul, în relaţie cu spaţiul 

originar al Indiei. 
sursa://www.partidaromilor.ro/8-aprilie-ziua-internationala-a-romilor/ 
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 Program ACCES – finantare pentru proiecte culturale  
 

Ministerul Culturii anunta lansarea Programului ACCES, instrument de finantare menit sa sustina 

actiuni si proiecte culturale din urmatoarele domenii: arte vizuale/arhitectura, cultura scrisa, 

cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu 

imaterial/patrimoniu cultural mobil. 

 

Suma totala disponibila pentru finantarea nerambursabilaa actiunilor/ proiectelor culturale din 

cadrul Programului ACCES este de 1.000.000 lei. Suma maxima care poate fi solicitata pentru un 

proiect este de 100.000 lei. 

 

Finantarea se adreseaza asociatiilor, fundatiilor, institutiilor publice de cultura si altor entitati cu 

personalitate juridica ce desfasoara activitati culturale. 
sursa: #http://www.finantare.ro/1-000-000-de-lei-pentru-proiecte-culturale-in-cadrul-programului-acces.html 

 

 

 ŞCOALA ALTFEL - bilete CFR la jumătate de preţ pentru elevi 
 

 
    

În cadrul săptămânii de „Şcoală Altfel”, care în acest an va fi în perioada 18-22 aprilie, elevii 

cu vârsta de până la zece ani beneficiază de reduceri de 50% la trenurile InterRegio şi Regio, 

atât la clasa întâi cât şi la clasa a doua, spre orice destinaţie din România.  

 

„Copiii mai mici de cinci ani pot călători gratuit fără loc separat”, transmite CFR. 

 

http://www.finantare.ro/1-000-000-de-lei-pentru-proiecte-culturale-in-cadrul-programului-acces.html
http://edu-news.ro/scoala-altfel-bilete-cfr-la-jumatate-de-pret-pentru-elevi/
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„Reducerile pentru elevi de până la zece ani se cumulează cu reducerea pentru cumpărarea cu 

anticipaţie, cu reducerea de fidelitate (pentru călătoria cu mai multe trenuri) şi cu reducerea de 5% 

pentru biletele cumpărate online. Grupurilor de minim 20 de copii, organizate prin unitatea de 

învăţământ sau prin inspectoratele şcolare, li se acordă o reducere de 50% la trenurile InterRegio şi 

Regio, clasa a doua. De reducere beneficiază inclusiv personalul însoţitor (o persoană la zece 

copii)”, potrivit unui comunicat CFR. 

 

CFR vine şi cu o recomandare pentru pasionaţii de trenuri care ar putea vizita: Muzeul CFR din 

Bucureşti, Muzeul locomotivelor de la Dej, Muzeul locomotivelor cu abur de la Reşiţa, Muzeul 

locomotivelor cu abur de la Sibiu sau expoziţia „Mic Muzeu CFR” din gara Bistriţa. 
sursa://edu-news.ro/scoala-altfel-bilete-cfr-la-jumatate-de-pret-pentru-elevi/ 

 

 

 Festivalul Diversitatii 

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate organizeaza, in perioada 9-10 

aprilie 2016, Festivalul Diversitatii, un eveniment gandit pentru a sarbatori toti 

copiii cu varsta intre 3 si 7 ani, frumusetea diversitatii acestora, povestile lor de viata, istoriile 

familiilor lor, calitatile si nevoile lor diferite, identitatile diverse pe care le poarta cu ei. Festivalul 

face parte din proiectul "Avem fiecare o poveste", derulat de CPE-Centrul Parteneriat pentru 

Egalitate, in parteneriat cu Asociatia de Ajutor Amurtel si cu Asociatia Romano ButiQ. 
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Festivalul Diversitatii este locul unde sunt sarbatoriti toti copiii de 3 pana la 7 ani, cu activitati 

variate adresate celor mici si celor care ii insotesc ! 

Participarea este gratuita la toate tipurile de activitati - permanente si tematice - pregatite de 

echipa, voluntarii si colaboratorii Festivalului. 

Activitati permanente - zilnic, de la 10.00 la 18.00: 

Ø  filme despre copii de etnii si nationalitati diferite, despre copii si tineri cu dizabilitati; 

Ø  ateliere de pictura, desen si modelaj; 

Ø  expozitie de picturi si desene; 

Ø  Teatru Senzorial; 

Ø  spatiu de joaca; 

Ø  expozitie cu vanzare de produse realizate de ONG-uri si intreprinderi de economie sociala, care 

lucreaza in beneficiul copiilor. 

Daca vreti sa participati la una sau mai multe dintre activitati, scrieti un mail la 

festivaluldiversitatii@yahoo.com.  

 

Activitati tematice - zilnic, de la 11.00 la 18.00, conform programului de pe pagina evenimentului. 

Pentru aceste activitati exista un numar limitat de locuri, de aceea participarea se poate face numai 

pe baza inscrierii, la festivaluldiversitatii@yahoo.com. Precizati numele, ziua, ora si atelierul la 

care doriti sa participati. 

 

INFORMATII IMPORTANTE : 
Spatiul in care se desfasoara activitatile este prietenos si sigur pentru toti copiii. 

Spatiul este accesibilizat corespunzator pentru persoanele care se deplaseaza in scaun rulant. 

Este posibil sa existe un timp de asteptare pentru participarea la activitati, in functie de numarul de 

vizitatori. 
 

Proiectul Avem fiecare o poveste este derulat de CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, in parteneriat 

cu Asociatia de Ajutor Amurtel si cu Asociatia Romano ButiQ, in perioada 1 aprilie 2014 - 30 aprilie 2016. Proiectul 

este finantat prin granturile SEE, 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre 

granturile SEE si norvegiene, accesati: www.eeagrants.org.De asemenea, pentru informatii suplimentare 

accesati www.fondong.fdsc.ro 

sursa: www.stiriong.ro, 1 aprilie 2016 

 

 

 15 vorbe de duh de la Carl Jung  
 

Carl Jung a fost unul dintre cei mai remarcabili psihologi si psihiatri din lume. Cunoscut drept 

parintele psihologiei analitice, acesta a studiat in prealabil si medicina pentru a cunoaste mai bine 

natura umana. Iata cateva invataturi: 

 

1. „Viata netraita e o boala serioasa de la care se poate muri”; 

2. „Singuratatea nu inseamna a nu avea oameni langa tine, ci a nu le putea comunica lucruri care 

sunt importante pentru tine sau a simti limitele care pentru ei nu pot fi trecute”; 

 3. „Nu retine oamenii care vor sa se indeparteze de tine pentru ca asa nu vor avea loc sa se apropie 

cei care vor sa te cunoasca”; 

mailto:festivaluldiversitatii@yahoo.com
https://www.facebook.com/avemfiecareopoveste/photos/gm.857239654421465/1260842640596784/?type=3&theater
mailto:festivaluldiversitatii@yahoo.com
https://avemfiecareopoveste.wordpress.com/about/
https://www.facebook.com/cpegalitate/?ref=hl
http://www.eeagrants.org/
http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.stiriong.ro/
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4. „Oamenii fac absolut orice, pana si cel mai absurd lucru, numai sa evita sa se confrunte cu 

propriul suflet”; 

5. „Tot ce ne irita la ceilalti ne invata sa ne intelegem pe noi insine”; 

6. „Eu nu sunt ceea ce mi s-a intamplat, eu aleg sa fiu cine vreau”; 

7. „Lucrurile la care opui rezistenta vor persista”; 

8. „Putem crede ca ne putem controla complet. Pe de alta parte, un prieten ne poate povesti cu 

lejeritate ceva despre noi la care nici nu ne-am gandit”; 

9. „Intalnirea dintre doua persoane e ca si contactul dintre doua substante chimice: daca exista o 

reactie, ambele se transforma”; 

10. „Depresia este ca o doamna imbracata in negru. Daca vine, nu o da afara, mai bine invit-o la 

masa ca sa asculti ce vrea sa iti spuna”; 

11. „Vederea ta va deveni mai clara cand te vei uita in interiorul tau… Cel care priveste doar 

exteriorul, viseaza. Cand te uiti in inima ta, te trezesti”; 

12. „Nimic nu poate influenta mai puternic o persoana decat viata netraita a parintelui”; 

13. „Unde domneste iubirea, nu exista dorinta de putere. Unde domneste puterea, nu exista dorinta 

de iubire”; 

14. „Supravietuim din ce primim, traim din ce daruim”; 

15. „Arata-mi un om sanatos si ti-l voi vindeca!” 

 

 

 

 
 

 

 

      Toti pentru unul, unul pentru toti! 


