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 Dați-i unui copil de școală primară să comunice în orice platformă online nouă pentru el și o 
va dovedi în maximum 15 minute. Nu elevilor le este complicat să se adapteze la tehnologie, 

ci profesorilor 

 

 

 

 

       
Noutăți  

 

 CNRED implementează alături de alte centre europene 

ENIC/NARIC proiectul DEQAR CONNECT 

 

Data publicării:  vineri, 29 mai, 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (CNRED), a devenit partener în proiectul european Enhancing the Coverage and 

Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), finanțat prin programul 

Erasmus PLUS, proiect destinat rețelelor Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC și 

Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

 

Coordonatorul proiectului este Registrul European de Asigurare a Calității pentru Învățământul 

Superior (EQAR), iar perioada de implementare este de 24 de luni, începând cu luna martie a.c. 

 

https://www.eqar.eu/deqar-connect/
http://www.enic-naric.net/
https://www.eqar.eu/
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Scopul proiectului DEQAR CONNECT este acela de a extinde implicarea agențiilor de asigurare a 

calității în învățământul superior din Spațiul European al Învățământului Superior și de a îmbunătăți 

conectivitatea prin explorarea de noi oportunități de utilizare a datelor DEQAR direct în fluxul de 

lucru de recunoaștere, acreditare digitală etc. 

 

Prin acest proiect, Ministerul Educației și Cercetării urmează să utilizeze datele preluate din baza de 

date DEQAR în cadrul platformelor electronice proprii, în vederea eficientizării procesului de 

evaluare a dosarelor de recunoaștere și echivalare. 

CNRED a participat recent, alături de centrele din Italia, Olanda și Franța, la videoconferința de 

lansare a proiectului DEQAR CONNECT (disponibilă la https://www.facebook.com/ENIC-

NARIC-France-329758790776067/) 

sursa: https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-

enicnaric-proiectul-deqar-connect 

 

 

 Educația digitală în România, doar un mit în prezent! 
 

 
 

Comunitatea ONedu România, organizația elevilor ce militează pentru digitalizarea educației, 

solicită Ministerului Educației și Cercetării dezvoltarea unei platforme de management 

educațional în mediul online, în colaborare cu organizațiile non-profit. Considerăm că 

unitățile de învățământ ar trebui să beneficieze de acces gratuit la educația digitală, nu doar 

pe timp de pandemie. 

 

Aceste vremuri grele ne arată minusurile dintr-un sistem educațional digital, mai bine spus cât de 

puțin se regăsește acesta în sistemul de învățământ actual, de aceea considerăm că o a doua 

prioritate în construirea unui învățământ susținut de soluții digitale este dezvoltarea unei platforme 

https://www.facebook.com/ENIC-NARIC-France-329758790776067/
https://www.facebook.com/ENIC-NARIC-France-329758790776067/
https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-enicnaric-proiectul-deqar-connect
https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-enicnaric-proiectul-deqar-connect
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la nivel național, de care să beneficieze toate școlile și liceele, implicați fiind toți actorii 

educaționali, cadrele didactice, personal nedidactic, părinți și elevi. 

 

Din punct de vedere legislativ lipsa unei platforme de management educațional în mediul online 

contravine  aliniatului a), articolul 7 din Drepturile elevilor (cap. II) din Statutul Elevului, unicul 

document normativ care reglementează distinct drepturile și obligațiile elevilor, aprobat în temeiul 

prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 

temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: 

a) accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

învățământ echitabil în ceea ce privește înscrierea/admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor, 

în funcție de parcursul școlar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii și 

competențelor lor; 

 

„Consider că, în calitate de organizație care luptă pentru digitalizarea educației, a trebuit să inițiem 

o petiție, care să dovedească dorința elevilor sau a profesorilor de a se implementa cerința noastră și 

trebuie să ne utilizăm de toate mijloacele pentru a ajunge la beneficiari. Noi suntem dispuși să 

sprijinim dezvoltarea acestei platforme de management educațional, astfel încât elevii să 

beneficieze de cele mai moderne instrumente de aprofundare a materiei și gestionare a situației 

școlare.” menționează Cosmin Andrei, președintele Comunității ONedu România 
sursa: stiriong.ro, 4 iunie 2020 

 

  

 Hotărârea de Guvern care prevede majorarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial 
  

Hotărârea de Guvern nr. 426 din 27 mai 2020, prin care a fost aprobată actualizarea standardelor de 

cost pentru serviciile sociale pentru toate categoriile vulnerabile de beneficiari: copii, adulți cu 

dizabilități, persoane vârstnice dependente, victime ale violenței domestice sau servicii sociale 

destinate agresorilor, a fost publicată în Monitorul Oficial. 

 

Standardul de cost reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare furnizării 

serviciilor sociale și nu a mai fost actualizat din anul 2015. 

Impactul financiar al acestor măsuri este de 607.172.000 lei, iar creșterea cheltuielilor pe diferite 

tipuri de servicii variază între 44% și 98%. 

 

În ceea ce privește persoanele vârstnice, actul normativ actualizează standardele de cost pentru 

serviciile de îngrijire la domiciliu și aprobă standarde de cost pentru căminele pentru persoane 

vârstnice, pentru fiecare din cele trei grade de dependență. 

Astfel, dacă până la intrarea în vigoarea a acestei HG, standardul minim de cost anual pentru un 

cămin pentru persoane vârstnice, indiferent de gradul de dependență al acestora, era  23.784 lei/an, 

prin noua hotărâre a Guvernului, valoarea crește până la 50.554 lei/an, în cazul persoanelor 

vârstnice dependente, la 34.155 lei/an pentru persoanele vârstnice semidependente și la 25.738 de 

lei/an pentru serviciile acordate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente. 
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Potrivit prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,  autoritățile 

locale stabilesc anual, înainte de adoptarea bugetelor proprii, costul mediu lunar de întreţinere în 

căminele publice finanțate din bugetul local, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 

vârstnice îngrijite, iar acest cost nu poate fi mai mic decât standardul de cost aprobat prin Hotărârea 

de Guvern. 

Standardul de cost este relevant și pentru furnizorii privați de servicii sociale, acesta reprezentând, 

potrivit art.2 alin.(2) din hotărârea Guvernului, costul normativ utilizat de autoritățile administrației 

publice locale în cadrul procesului de contractare a serviciilor sociale de la furnizorii privați. 

În prezent, 459 de cămine pentru persoane vârstnice private dețin licență de funcționare, precum și 

265 de unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 96 dintre acestea fiind private. 

 

Actualizarea standardelor de cost presupune o majorare a sumelor alocate pentru copiii cu 

dizabilități din casele de tip familial, de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an. La copiii fără 

dizabilități din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 lei pe an, la 42.410 

lei pe an, iar pentru adulții cu dizabilități găzduiți în Centrele de Îngrijire și Asistență (CIA), 

valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 lei pe an la 66.852 lei pe an. 

 

De asemenea, Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial actualizează și stabilește și 

valoarea standardelor de cost pentru  asigurarea îngrijirii, întreținerii și asistenței adecvate, pentru 

toate serviciile sociale existente în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. 

În premieră, este reglementat standardul de cost aferent locuințelor protejate pentru persoanele 

victime ale violenței domestice, precum și cel pentru serviciile de zi din domeniul prevenirii și 

combaterii violenței domestice. 

În prezent, la nivel national, există un număr total de 236 de servicii destinate violenței 

domestice:152 servicii sociale destinate  prevenirii și combaterii violenței domestice din care: 146 

destinate victimelor violenței domestice și 6 agresorilor familiali și 84 de servicii specializate: 42 de 

grupuri de suport și 42 de cabinete de consiliere vocațională. 
sursa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5974-cp-hg-majorare-standarde-cost-serv-

soc 

 

 

 Când ajung copiii să urască matematica. Profesorul Radu Gologan: „E tot 

un fel de pandemie, ține de sute de ani” 

 
Mulți dintre copii ajung să spună că urăsc matematica, spre disperarea părinților. Profesorul Radu 

Gologan, președinte al Societății de Științe Matematice din România, are o explicație, care are 

legătură cu transformările de gândire ale copiilor, la trecerea de la primară la gimnazială, dar și cu 

pregătirea pedagogică și psihologică a profesorilor. Unii dintre aceștia sunt înclinați, în general, să 

lucreze cu elevii care răspund repede, astfel că cei care gândesc la fel de bine, dar mai încet, rămân 

în urmă.  

 

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5974-cp-hg-majorare-standarde-cost-serv-soc
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5974-cp-hg-majorare-standarde-cost-serv-soc
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Foto: Olivier Marchesi/ AFP /Profimedia 

 

„E tot un fel de pandemie, ține de sute de ani”, spune profesorul Radu Gologan, coordonatorul 

lotului olimpic național de matematică, întrebat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre copiii 

care ajung să urască matematica. 

„Cred că nu e bine să aducem în față talentul sau lipsa de talent a unui copil față de gândire, de 

logică, pentru că până la urmă pentru asta se învață matematica. Din experiența mea, vina pentru a 

ajunge să urăști matematica e în altă parte, e dată de trecerea de la copilăria de clase primare, la 

copilăria de gimnaziu, în care în special la băieți se întâmplă o schimbare de gândire - fizicienii o 

numesc tranziție de fază. Dacă veți vedea, băieții în clasele I-IV sunt ușor leneși, fetițele sunt cele 

care excelează la matematică, dacă au și o învățătoare bună își fac temele frumos, răspund foarte 

repede.  

Când ajung în fața unui profesor, nu a unui învățător, de cele mai multe ori acest profesor nu are 

suficientă pregătire pedagogică și psihologică pentru a vedea că la vârsta respectivă, cam la 10 ani, 

băieții devin mult mai iuți, foarte mulți dintre ei, în gândire, în răspunsuri, foarte mulți încep să fie 

pasionați de cifre și de lucrurile scrise. Profesorul e înclinat să lucreze cu cei care răspund repede, 

iar fetițele care gândesc la fel de bine, dar mai încet, rămân în urmă. De aceea veți vedea că 70% 

dintre femei spun că nu le-a plăcut matematica, restul fiind excepționale în matematică. La băieți 

procentul e cam jumătate – jumătate”, a explicat profesorul Radu Gologan, invitat al emisiunii „În 

fața ta”, de la Digi24. 

 

Președintele Societății de Științe Matematice din România a spus că a văzut și clase de a șasea și a 

șaptea obișnuite, nu cu copiii aleși, în care toți elevii iubesc matematica, pentru că „profesorul le-a 

povestit-o așa cum trebuie”. El a dat exemplul unei școli din Comănești, lângă Bacău, unde a fost 

invitat de către un profesor să vadă o clasă cu copii de clasa a șasea care lucrau la ore din Gazeta 

Matematică.  

„Profesorul a venit să mă întâmpine, i-a lăsat pe copii în clasă. Când am intrat, toți copiii lucrau 

singuri în bancă. I-am întrebat: vă place? «Daaa, extraordinar! Facem probleme frumoase»”, a 

povestit Radu Gologan. 

 

Profesorul a dat și un alt exemplu, dintr-o discuție cu filosoful și scriitorul Andrei Pleșu. 

„Uitați-vă la logica extraordinară a lui Andrei Pleșu. De câte ori m-a întâlnit, mi-a spus că el nu a 

înțeles nimic din matematică, nu i-a plăcut absolut deloc și nu înțelege de ce se face. I-am spus: dl 
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Pleșu, dacă ați fi făcut matematică cu cineva care trebuia să v-o spună frumos, probabil că erați azi 

un foarte bun matematician”, a relatat profesorul Radu Gologan. 
sursa: www.republica.ro, 2020 

 

 

 Dați-i unui copil de școală primară să comunice în orice platformă online 

nouă pentru el și o va dovedi în maximum 15 minute. Nu elevilor le este 

complicat să se adapteze la tehnologie, ci profesorilor 
 

 
Foto: Robin Utrecht / Sipa Press / Profimedia 

 

Aseară mă gândeam că m-am mutat online, pe bune. Sunt un flux de gânduri care se materializează 

undeva în cloud. Deși corpul meu fizic e aici, majoritatea interacțiunilor cu ființe umane s-a mutat 

online. Mintea mea planifică în permanență noi acțiuni online și trebuie să proceseze în același timp 

și mai multă informație de la toată populația care acum produce și consumă informație online în 

cantități pe care mintea noastră nu le credea posibile acum 20 de ani. Din când în când închid tot și 

evadez în realitatea palpabilă, cu cer albastru, păsări și copaci roditori, pentru că nu vreau ca această 

lume a mea să devină „cealaltă realitate”. Altfel m-aș simți ca puștii mei care în jocurile video intră 

și ies din lumi diferite în funcție de cheful pe care îl au să facă sau să nu facă ceva. 

Și cum în ultimele 60 de zile toată activitatea mea s-a mutat online, cu workshopuri, cursuri, 

coaching și tot tacâmul – voiam să las aici câteva dintre observațiile mele legate de predarea online 

pentru elevi (6-14 ani) și comportamentul copiilor online – în ideea în care pot fi de folos și altor 

profesoniști implicați mai nou în educația online (sunt doar observații, nu lecții). 

 
1. Dați-i unui copil să comunice în orice platformă online nouă pentru el și o va dovedi în 

maximum 15 minute. Nu elevilor le este complicat să se adapteze la tehnologie, ci profesorilor, așa 

că profesorii trebuie să-și aloce mult mai timp prin tutoriale online și să înțeleagă funcționalitățile 

aplicației pe care o folosesc, pentru a preda online. Pe de altă parte, părinții rămân sursa cea mai 

importantă de suport tehnic la nevoie, mereu pe recepție. 

http://www.republica.ro/
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2. Am observat că elevilor le place să socializeze înainte de începerea propriu-zisă a cursului chiar 

dacă atunci se văd prima oară, așa că întotdeauna îi rog să-și deschidă camera și îi încurajez la 

dialog înainte de curs. 

3. Elevii mei de la Public Speaking School preferă cât mai puține slide-uri și cât mai multă 

interacțiune cu profesorul sau între ei, elevii. Imediat ce se văd toți pe ecran se animă. Așa că 

alternez cât pot de mult slideuri cu dialog cu camera deschisă ca să le mențin atenția trează. 

4. Elevii mei vin din școli diferite, sisteme diferite și țări diferite dar chiar și așa am învățat că ei 

funcționează după ritmul școlii lor, de aceea o sesiune de curs online nu trebuie să depășească 50 

minute. Au nevoie de pauze dese mai ales când cursul se desfășoară la finalul programului lor 

zilnic de școală, de aceea uneori, în funcție de ritmul clasei, acord pauze mai mici și dese. 

5. Adoră să-și expună ideile și să dea feedback de aceea metoda de predare a profesorului nu 

trebuie să fie un monolog, trebuie să alterneze mult mai des predarea propriu-zisă cu întrebări 

deschise, interacțiuni între elevi și feedback bidirecțional. 

 

Celor mai mici (6-9 ani) le plac emoticoanele, imaginile care accesează lumea vârstei lor. Celor mai 

mari (9-14 ani) le place să comunice prin chat destul de mult, însă obișnuiesc să comunic niște 

reguli clare, astfel încât comunicarea pe chat să se facă cu profesorul și mai puțin discuții libere 

între elevi. 

În cazul claselor cu număr mare de elevi, profesorul nu mai poate capta atât de ușor gesturile, 

reacțiile copiilor, mâinile lor ridicate ca la școală pentru a răspunde, de aceea clasele online cu peste 

12 copii au nevoie de un sistem ușor diferit de reguli de funcționare și mai ales disciplină, pentru ca 

fiecare elev să se simtă implicat și nivelul de atenție să rămână acceptabil. Quizz-uri, împărțirea pe 

camere online de lucru, permanenta stimulare și recunoaștere a comportamentelor potrivite – 

funcționează. 

Până la urmă dragostea pentru elevi și educație îi ajută pe dascăli să facă treabă bună și online cu o 

singură condiție: să înțeleagă că nu mai pot opera și preda la fel ca în sala de clasă și că trebuie să-și 

reinventeze orele pentru a fi și mai captivante, căci bătălia pe atenția elevilor este și va rămâne 

mare. 
sursa: www.republica.ro, autor Amalia Sterescu, 24 mai 2020 

 

tuturor elevilor de clasa a VIII-a pentru a trece evaluării naționale 2020! 

 

               

                                                Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://publicspeakingschool.ro/scoala-de-vara-online
http://www.republica.ro/

