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Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 Resurse pentru școala online: planificare, sfaturi și recomandări pentru profesori și părinți, de la 

Education Endowment Foundation 

 COR spune STOP inegalității de șanse pentru accesul la educația digital 

 Anunț privind organizarea procedurii de selecţie a membrilor din sectorul neguvernamental 
din România, în vederea constituirii Grupului național de coordonare privind învățarea în 

rândul adulților 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici „Acces la finanțare-

2020” 

 Digitalizarea educatiei: o necesitate pentru copii în contextul crizei COVID-19 - Poziția 

World Vision România 

 Facebook lansează noul Messenger Rooms 

 

 

       
Noutăți  

 

 A fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunea de organizare a procesului 

educațional pe perioada suspendării cursurilor 

 

Data publicării: 22 aprilie 2020 

 

A fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității 

sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri 

specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ZYBskZGy8zY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o 

colecție de resurse necesare continuării învățării în mediul on-line.  

 

Portalul Digital pe educred.ro centralizează platforme de învățare și resurse educaționale deschise, 

inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice. 

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de 

învățământ, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare 

vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul 

elevilor, cadrelor didactice și al unităților de învățământ la resurse pentru învățarea on-line. 

Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni 

emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul 

acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de 

învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților. 

 

Inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica 

soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de 

învățământ. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi 

raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării. 

În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ vor 

verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru învățarea 

on-line. Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme 

educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un 

program săptămânal care include activități de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu. 

 

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care 

cadrele didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ. 

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin 

învățare on-line mai prevede și faptul că la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în 

unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul 

didactic prin calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal. 

Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în 

perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare 

on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor. 
sursa:https://edu.ro/fost-emis-ordinul-de-ministru-privind-instruc%C8%9Biunea-de-organizare-procesului-

educa%C8%9Bional-pe-perioada 

 

 

 Resurse pentru școala online: planificare, sfaturi și recomandări pentru 

profesori și părinți, de la Education Endowment Foundation 
 

Școlile, profesorii și părinții care, în lipsa unei pregătiri dedicate, se pregătesc să abordeze “după 

ureche” școala online pot găsi o serie de sfaturi utile – de la strategii și planificare, la tips&tricks – într-

un pachet de resurse publicate pe parcursul ultimei săptămâni de unul dintre cele mai influente ONG-uri 

britanice din domeniu. The Education Endowment Foundation, al cărei scop este să susțină educația 

http://digital.educred.ro/
http://digital.educred.ro/
https://edu.ro/fost-emis-ordinul-de-ministru-privind-instruc%C8%9Biunea-de-organizare-procesului-educa%C8%9Bional-pe-perioada
https://edu.ro/fost-emis-ordinul-de-ministru-privind-instruc%C8%9Biunea-de-organizare-procesului-educa%C8%9Bional-pe-perioada
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copiilor din medii dezavantajate, a pus la dispoziție aceste instrumente pentru a servi școlilor britanice, 

dar nu numai, închise în urma crizei Covid-19. 

 

Documentele, accesibile în limba engleză, sunt consistente ca volum și conținut. Ele abordează 

detaliat tematicile alese, de la structura actului pedagogic ce poate fi aplicat la distanță, la sfaturi-

cheie precum: 

 efortul de a implica părinții în procesul educațional, inclusiv în timpul cursurilor la distanță, 

în anumite cazuri, mai ales când, în zone defavorizate, părinții înșiși se poate să fi avut 

experiențe negative personale la școală 

 încercarea de a limita tipurile de instrumente tehnologice folosite (tablete, laptopuri, 

telefoane), ținând cont de resursele medii ale comunității 

 când și cum este bine să aplici diverse metode de abordare a predării – activarea elevilor, 

explicare, exerciții, reflectarea la cele învățate, revizuirea materiei 

 cum sunt îndemnate școlile să îi abordeze pe părinții copiilor mici, respectiv pe părinții 

adolescenților pentru a-i sprijini pe aceștia în actul de învățare 

 cum să fie susținuți părinții să stabilească o rutină pentru învățarea online 

 

Potrivit Education Endowment Foundation, punctele esențiale de luat în considerare când școlile 

pregătesc strategii de predare la distanță sunt: 

 calitatea predării este mai importantă decât modul de livrare a lecțiilor 

 accesul la tehnologie este un element-cheie, mai ales pentru elevii din zone dezavantajate 

 interacțiunile între colegi oferă motivație și îmbunătățesc învățarea 

 copiii să fie sprijiniți pentru studiul pe cont propriu, care duce la rezultate mai bune 

 pentru diversele categorii de elevi și diversele tipuri de conținut ce trebuie predat, sunt 

necesare abordări diferite ale actului de predare 

 

Principalele resurse publicate de fundația citată (în engleză) 

(https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/) 

 Resurse de sprijin pentru școli 

 Resurse de sprijin care să fie distribuite părinților 

 Diverse tipuri de abordări ale predării online, analizate 

 Alte resurse 
sursa: https://www.edupedu.ro/resurse-pentru-scoala-online-planificare-sfaturi-si-recomandari-pentru-profesori-si-

parinti-de-la-education-endowment-foundation/, 26 aprilie 2020, autor Costin Ionescu 

 

 

 COR spune STOP inegalității de șanse pentru accesul la educația 

digital 

 
Comunitatea ONedu România atrage atenția Ministerului Educației și Cercetării cu privire la lipsa 

egalității de șanse privind accesul la educația digitală. În ultimul ordin de ministru emis am 

remarcat faptul că există numeroase puncte care nu iau în considerare situația actuală a tuturor 

elevilor și profesorilor. Aplicarea noii strategii, fără a lua în considerare faptele ce vor fi precizate, 

ar crea o stare de inegalitate între elevi. 

 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/support-resources-for-schools/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/support-resources-to-share-with-parents/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/best-evidence-on-supporting-students-to-learn-remotely/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/covid-19-resources/useful-links/
https://www.edupedu.ro/resurse-pentru-scoala-online-planificare-sfaturi-si-recomandari-pentru-profesori-si-parinti-de-la-education-endowment-foundation/
https://www.edupedu.ro/resurse-pentru-scoala-online-planificare-sfaturi-si-recomandari-pentru-profesori-si-parinti-de-la-education-endowment-foundation/
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Una dintre dilemele fundamentale, regăsite în ordinul precizat mai sus, este obligația tuturor 

elevilor de a participa la cursurile online, în ciuda faptului că nu toți au accesul la acest tip de 

educație. Exista numeroși factori care contribuie la acest caz, printre care lipsa unei conexiuni bune 

la internet sau lipsa dispozitivelor, menite să facă legătură dintre cadrele didactice și aceștia. 

 

 Odată cu schimbarea mediului de desfășurare a 
cursurilor, se schimbă și modul de evaluare a tinerilor. Educația online este o alternativă pentru 

învățământul fizic, dar nu s-au găsit mijloacele avantajoase, pentru ambele părți implicate, spre 

exemplu notarea elevilor, care acum poate fi făcută și online. În timp ce, la testările fizice cadre 

didactice au la dispoziție un anumit barem pentru a evalua elevii, iar aceștia pot primi explicații 

suplimentare cu privire la ce ar trebui să aprofundeze, la testările online situația se schimbă din 

cauza abundenței de incertitudini noi apărute. Acest fapt facilitează o evaluare subiectivă, deloc 

eficientă pentru educația tinerilor. 

 

În ordin s-a menționat garantarea accesului la cursuri în urma unei analize. În perspectiva noastră, 

elaborarea unui plan eficient, privind accesul, necesită o analiză pe măsură, care ia în calculul 

ineficiențele și nevoile elevilor proveniți din orice mediu. Această sarcină necesită un studiu 

minuțios, ce nu poate fi realizat într-un timp scurt. Așadar, asigurarea accesului la platformele 

online este o dilemă complexă, variabilă în timp. 

 

Aducând în discuție desfășurarea orelor online, trebuie să întrebam dacă s-a găsit o modalitate de 

realizare a acestora. Pâna în prezent, ni s-a oferit un program constituit din teme, proiecte și metode 

de auto-învățare. Din păcate, acestea nu sunt suficiente pentru majoritatea, lipsind explicații și 

incluziunea celor care au un mod diferit de a reține informații, iar în unele cazuri, un mediu prielnic 

învățării. O alta metodă aplicată a fost susținerea cursurilor online, la care s-a resimțit, de către 

elevi, lipsa formării cadrelor didactice și a materiei convertite ineficient online, atenția tinerilor 

fiind pierdută cu timpul. 
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În urma realizării orelor este necesar un feedback din partea elevilor, dar și a părinților. Ce metodă a 

găsit Ministerul Educației și Cercetării pentru colectarea opiniilor? Cum pot oferi părinții feedback? 

O ultima dilemă, regăsita în cele declarate, are legătură cu susținerea examenelor de către elevii de 

clasele a VIII-a și a XII-a. Cum se asigură Ministerul de distribuirea echitabilă și în condiții sigure a 

resurselor? 

 

„Observăm cu tristețe faptul că Ministerul Educației încă a rămas la stadiul de analize cu privire la 

lipsa accesului la educația digitală. Când vor mai avea loc aceste analize? Când se va asigura 

accesul la educația de acasă pentru toți elevii din România? Acestea sunt doar două întrebări pe care 

ni le punem, conform noului ordin de ministru. Consider că în momentul de față, deciziile luate fără 

o consultare reală a principalilor factori din educație (elevi, profesori, părinți) pot avea consecințe 

grave și lipsite de un avantaj pentru beneficiari. Obligarea părinților pentru a asigura copiilor un 

dispozitiv cu acces la internet este irealizabilă, existând încă familii cu un venit minim pe economie 

sau chiar deloc sau comunități unde nu există conexiune la internet. Cum se va rezolva această 

situație? 

 

Comunitatea ONedu România va milita în continuare pentru acces echitabil la educația online, 

urmând să ia în considerare unirea cu alte organizații care au ca prioritate educația digitală.” a 

declarat Cosmin Andrei, președintele grupului de inițiativă la nivel național. 

Comunitatea ONedu România, abreviat de la “Online Education”, este un grup de inițiativă la nivel 

național creat cu scopul de a sprijini educația elevilor, în special în mediul digital, prin proiectele 

sale diversificate, printre care se numără Gala Educației Gălățene, Web în Educație, @abc etc. 
   sursa: www.stiriong.ro, 24 aprilie 2020 

 
 

 Anunț privind organizarea procedurii de selecţie a membrilor din sectorul 

neguvernamental din România, în vederea constituirii Grupului național de 

coordonare privind învățarea în rândul adulților 

 Anunț privind organizarea procedurii de selecţie a membrilor din sectorul neguvernamental in 

România, în vederea constituirii Grupului național de coordonare privind învățarea în rândul 

adulților 

 Metodologie 

 Anexe metodologie  
 
 
 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici 

„Acces la finanțare-2020” 
 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare Locală), finanțat din 

Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, a relansat marți, 7 aprilie 2020, schema de granturi 

mici „Acces la finanțare”, sub denumirea „Acces la finanțare – 2020”. 

http://www.stiriong.ro/
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/Anunt_Organiz_proced_selectie_membri_Grupncia_13042020.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/Anunt_Organiz_proced_selectie_membri_Grupncia_13042020.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/Anunt_Organiz_proced_selectie_membri_Grupncia_13042020.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/metodologie_selectie_13042020.docx
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Anunturi/Anexe_metodologie_13042020.docx
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Schema de granturi își propune să sprijine autoritățile publice locale în eforturile lor de a-și 

suplimenta bugetele locale, prin atragerea de finanțări care să asigure punerea în aplicare a acelor 

măsuri, prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, care vizează îmbunătățirea 

condițiilor de trai în comunitățile sărace, izolate, marginalizate. 

 

Astfel, prin intermediul apelului de propuneri de proiecte Acces la finanțare – 2020, autoritățile 

locale pot primi fonduri pentru elaborarea unor documentații tehnice necesare în vederea realizării 

de investiții comunitare constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea: 

– infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, 

sănătate, ocuparea forței de muncă); 

– infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a 

unităților care furnizează servicii sociale); 

– infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale); 

– drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de 

interes local, poduri și podețe ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale); 

– locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale). 

 

Investițiile vizate prin intermediul documentațiilor tehnice, care se doresc a fi elaborate cu sprijinul 

financiar al acestei scheme de granturi, trebuie să fie eligibile în cadrul unor programe naționale sau 

europene de finanțare, programe în cadrul cărora vor fi organizate în viitor runde de finanțare în 

acest sens. 

 

Granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autoritatăți ale administrației 

publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și vizează realizarea de investiții exclusiv la 

nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 

locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, 

locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Aceste persoane vor fi beneficiarii 

direcți ai investițiilor care urmează a fi realizate prin intermediul finanțării care se dorește a fi 

obținută în viitor, în baza documentațiilor tehnice elaborate de către beneficiarii schemei de 

granturi. 

 

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 815.152 de euro si provine din Granturile SEE 2014 – 

2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat 

este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro. Termenul limită de depunere a 

proiectelor este 24 iunie 2020. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă online, la 

adresa dezvoltare-locala.frds.ro 

 

Primul apel în cadrul schemei de granturi mici „Acces la finanțare” a fost lansat în luna februarie 

2019. Au fost finanțate și se află în implementare 8 proiecte, în valoare de aproximativ 185.000 de 

euro, proiecte care vizează elaborarea de documentații tehnice ce privesc construcția de centre 

multifuncționale, reabilitarea de drumuri, clădiri educaționale (școală și gradiniță). 
sursa: https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-

mici-acces-la-finantare-2020/ 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/2020/04/07/programul-dezvoltare-locala-frds-a-relansat-schema-de-granturi-mici-acces-la-finantare-2020/
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 Digitalizarea educatiei: o necesitate pentru copii în contextul crizei 

COVID-19 
 

Ordinul prin care Ministerul Educației reglementează educația online este un demers necesar, 

consideră Fundația World Vision România. Suntem de părere, însă, că această reglementare apare 

foarte târziu, la peste o lună și jumătate de la intrarea în carantină și nu include un plan de măsuri 

concrete, pe termen lung. Digitalizarea educației este una dintre prioritățile majore ale Fundației 

World Vision România, iar aceste vremuri arată clar că trebuie să fie o prioritate la nivel național. 

În calitate de organizație centrată pe educație, ne oferim sprijinul în realizarea analizei de nevoi și în 

elaborarea planului de măsuri mai sus menționat. 

 

Atragem atenția că prevederile ordinului încalcă dreptul la educație al tuturor copiilor și 

dezavantajează comunitățile vulnerabile, cu precădere pe cele aflate în mediul rural. Cifrele arată 

clar că decalajul dintre școlile de la sat și cele de oraș rămâne unul profund. Sărăcia și excluziunea 

socială sunt de două ori mai mari la sate față de orașe. Echipamentele digitale existente sunt 

insuficiente în școli, iar România ocupă unul dintre ultimele locuri ale clasamentului european în 

ceea ce privește digitalizarea. Majoritatea părinților, precum și a profesorilor, încă manifestă mai 

degrabă o atitudine de respingere a utilizării tehnologiei la clasă și la teme. Conform datelor 

din Raportul de bunăstare a copilului din mediul rural (2018), 62% dintre gospodăriile de la sat nu 

aveau conexiune la internet, iar 58%, nu aveau nici computer, nici laptop. 96% dintre respondenți 

afirmau că au telefon mobil, însă nu este neapărat vorba despre smartphone-uri. 

 

Mai mult de atât, în această perioadă a pandemiei de coronavirus, situația familiilor de la sat, mai 

ales a celor din comunitățile izolate, este disperată, iar părinții abia pot asigura nevoile primare și 

niște condiții minime de trai. Cu atât mai puțin ar putea purta tot ei responsabilitatea educației 

digitale a copiilor lor. 

În toate programele desfășurate, Fundaţia World Vision România a identificat soluții de comunicare 

la distanță cu elevii prin: telefon, aplicaţii, platforme online, de e-learning sau videoconferințe. 

Acolo unde nu există acces la internet sau dispozitive digitale, pedagogii noştri țin legătura telefonic 

cu părinții și elevii. 

Astfel 90% dintre cei 26.080 de beneficiari direcți ai programelor noastre, din 276 de comunități 

rurale, participă la cursuri online încă din primele zile de după declanșarea carantinei, fie că este 

vorba de lecțiile obișnuite, meditații sau ateliere de dezvoltare personală online. 10% nu au în 

continuare nicio modalitate de a urma cursurile online, nu dispun de dispozitive sau nu au 

conexiune la internet. 

 

Pentru ca toți copiii, indiferent de locul unde trăiesc, oraș sau sat, să aibă acces real la educația 

digitală, sprijinim demersul pentru susținerea educației digitale în România, ca fiind o soluție pe 

care o putem implementa și în afara crizei. 

Pentru ca această soluție să poată fi implementată solicităm un plan de soluții și măsuri care să 

poată face posibil accesul la educația digitală. Cerem consultare înainte de luarea deciziilor și 

transparență. Ne oferim spijinul în realizarea analizei de nevoi și în elaborarea planului de măsuri 
mai sus menționat. Susținem coordonarea eforturilor și resurselor tuturor actorilor din educație – 

minister și structurile subordonate, autorități publice centrale și locale, ONG-uri, părinți și copii, 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ZYBskZGy8zY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ZYBskZGy8zY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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precum și elaborarea unui plan cu responsabilități clare pentru fiecare dintre acești actori. De 

asemenea, susținem dezvoltarea unui cadru care să favorizeze educația digitală pe termen lung, nu 

doar în situație de criză, și ne oferim suportul în realizarea demersurilor necesare în acest sens. 
sursa: Romania pozitiva, 24 aprilie 2020 

 

 

 Facebook lansează noul Messenger Rooms  
 

Facebook introduce noul Messenger Rooms, ce poate găzdui grupuri de persoane în cadrul 

conversaţiilor video, la care pot participa inclusiv utilizatori care nu au cont pe această reţea, 

informează agenţia Press Association. 

Reţeaua socială lansează noul serviciu, alături de o serie de funcţii extinse, centrate pe 

videoconferinţe în direct, pe Facebook, Instagram şi WhatsApp. 

Deşi persoana care configurează conversaţia trebuie să deţină un cont activ de Facebook, ceilalţi 

participanţi o pot face chiar dacă nu au cont pe această reţea, pe mobil sau pe computer tip desktop. 

Messenger Rooms va putea găzdui în curând până la cincizeci de persoane, fără limită de timp, 

confidenţialitatea şi siguranţa fiind o prioritate, a transmis compania. 

 

„Nu vă vedem şi nu vă ascultăm apelurile, iar persoana care creează camera controlează cine se 

alătură, cine vede camera şi dacă aceasta este blocată sau deblocată pentru noi invitaţi”, a explicat 

vicepreşedintele Messenger, Stan Chudnovsky. 

„Creatorul camerei trebuie să fie prezent pentru ca apelul să înceapă şi acesta poate elimina invitaţi 

în orice moment”, a adăugat el. 

Utilizatorii pot începe şi partaja camere pe Facebook prin News Feed (Noutăţi), grupuri şi 

evenimente, iar în viitor va exista opţiunea de a crea camere de pe Instagram Direct, WhatsApp, 

precum şi din dispozitivul de chat video Portal al Facebook. 

 

Mişcarea vine în contextul în care tot mai mulţi oameni recurg la tehnologia ce permite discuţiile 

video în direct ca mijloc de menţinere a contactului în timpul măsurilor de izolare, Facebook 

raportând că cererea pentru apeluri video pe Messenger şi WhatsApp a crescut cel puţin de două ori 

în zonele cele mai afectate de coronavirus. 

WhatsApp Group Calls va găzdui până la opt persoane în loc de patru, notează Press Association. 
sursa: www.edupedu, 24 aprilie 2020 

 
 

 1 Mai 
 

La orginea acestei zile stă o mișcare a sindicaliștilor din Chicago care au cerut reducerea normei orare 

zilnice de muncă la 8 ore. Pe data de 1 mai 1886, în Chicago, membrii Federației Sindicatelor din 

Statele Unite și Canadei (precursoarea Federației Americane a Muncii) au ieșit în stradă și au cerut 

introducerea unei rezoluții care stipula ca: „8 ore să constituie ziua legală de muncă”. În acea zi, pe 

străzile din Chicago au ieșit în jur de 90.000 de oameni, dintre aproximativ 40.000 erau în grevă.  

 

Protestele au continuat și în următoarele trei zile, iar numărul manifestanților a crescut considerabil. Pe 

3 mai, forțele de ordine au interveni, iar patru muncitori au fost uciși și mai mulți răniți. În seara 

http://www.edupedu/
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aceleiași zile a fost organizată o nouă demonstrație în Piața Haymarket din Chicagă. Spre poliție a fost 

aruncată o bombă și 66 de polițiști au fost răniți – 7 au murit ulterior. Poliția a ripostat cu focuri de 

armă, rănind în jur de 200 de persoane, dintre care mai mulți au decedat. Opt dintre protestatari au fost 

judecați, iar asociații muncitorești din țări precum Anglia, Olanda, Rusia, Italia, Franța și Spania au 

adunat bani pentru apărarea acestora. Mișcarea devenise mondială.  

 

Rezultatul grevei de la Chicago și apoi din toată America s-a concretizat în reducerea numărului de ore 

muncite într-o zi la 8 ore. Doi ani mai târziu, social–democrații afiliați la așa–numita Internațională a 

ll–a au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai să fie o zi internațională a muncitorilor.  

 

Dar după 1904, Federația Americană a Muncii s-a dezis de 1 mai, celebrând în schimb Labor 

Day („Ziua Muncii”) anual, în prima zi de luni a lui septembrie. Totuși, în Europa și alte țări din lume, 

această dată a rămas să fie Ziua Muncii, amintind de jertfa muncitorilor care și-au dat viața pentru 

obținerea reducerii normei orare zilnice de muncă la 8 ore. 
sursa:  

 
 

 

 
 
 
 
 

       Toți pentru unul, unul pentru toți! 


