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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 30, anul 8, săptămâna 2 – 8 noiembrie 2020 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom 

Down și platforma proiectului ”Angajați, NU Asistați!” 

 De Halloween, Salvați Copiii sperie România cu cifre despre educație, nu cu monștri 

 Proiectul Friends Beyond Borders 

 BLINDHub, prima aplicație mobilă ce va ajuta integrarea profesională a persoanelor cu 

deficiențe de vedere 
 Lansarea celei de-a treia ediții a proiectului WiSTEM2D, dedicat orientării în carieră în 

domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei, Matematicii, Manufacturii și Design-ului 

 Programul educațional De Trei Ori debutează în trei școli bucureștene 

 O poveste despre copiii noștri „arestați la domiciliu” și educați prin „dispozitive 

electronice” 

 

 

       
 

 Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, 

organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021 

 

Data publicării: 26.10.2020 

 

Prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.767/15.10.2020 (publicat în Monitorul Oficial 

nr. 980/23.10.2020, Partea I) se reglementează acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor 

de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 

2020-2021. 

Documentul conține reglementări privind programele de formare continuă acreditate, aplicabile 

în anul școlar 2020-2021, inclusiv reorganizarea proceselor privind desfășurarea activităților de 

formare continuă și de evaluare finală a formabililor, realizate în sistem online. Activitățile de 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/a4VkzPfhvT4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/a4VkzPfhvT4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GEfaJ21zAjM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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evaluare finală vor fi structurate astfel încât să poată fi măsurat impactul programului de formare 

asupra calității activităților desfășurate de cadrul didactic participant la formare. 

 

► Alte informații utile (fișiere pdf) 

 Anexa 1: Documentele necesare obținerii avizului Comisiei Specializate de Acreditare-CSA 

 Anexa 2: Precizări privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare finală în 

sistem online 

 Anexa 3: Tipul documentelor transmise la Ministerul Educației și Cercetării și datele de 

contact ale responsabililor de domeniu 

Cadru normativ:  

 OMEC nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an școlar 

2020-2021 

 Anexa 1 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an 

școlar 2020-2021 

 Anexa 2 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an 

școlar 2020-2021 

 Anexa 3 ordin nr. 5767/2020 acreditare organizare și desfășurare programe formare continuă an 

școlar 2020-2021 
sursa: https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-576715102020-privind-

acreditarea-organizarea-%C8%99i 

 

 

 Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersul de realizare a Hărții școlilor 

dezavantajate din România 

 

Data publicării: 28.10.2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării începe procesul de dezvoltare a Hărții școlilor 

dezavantajate din România, instrument esențial pentru obiectivul asumat de a promova o educație 

incluzivă de calitate pentru toți copiii. Odată realizat, acest instrument va avea un rol important în 

procesul de stabilire a modului și a priorităților de alocare a resurselor și a proiectelor din 

viitoarea programare financiară 2021-2027, dar și pentru a putea ghida intervenții strategice, 

realizate de Guvern, menite să reducă și să atenueze clivajele din educație. 

 

În acest context, cu ajutorul unor parteneri din mediul asociativ, instituțional și universitar, care pot 

sprijini acest proces cu expertiza si resursele necesare, va fi realizată o hartă a școlilor dezavantajate 

din România, prin intermediul căreia vor fi identificate nevoile generale reale și problemele 

specifice ale școlilor, de la lipsa infrastructurii (toalete, apă potabilă etc.) până la calitatea actului 

educațional. Harta școlilor dezavantajate va reprezenta un instrument necesar pentru stabilirea 

modului de alocare a resurselor și proiectelor din viitoarea programare financiară 2021-2027. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a invitat 

o serie de organizații cu activități și rezultate relevante în ceea ce privește asigurarea echității în 

educație să se alăture demersului inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. (…) 

De altfel, între acestea și Ministerul Educației și Cercetării există o colaborare de lungă durată, 

concretizată în diverse parteneriate și proiecte cu scop comun: asigurarea echității în educație. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_1_OMEC_5767_%202020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_2_OMEC_5767_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_3_OMEC_5767_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%205767_15.10.2020%20acreditare%20si%20desfasurare%20programe%20de%20formare%20continua.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%205767_15.10.2020%20acreditare%20si%20desfasurare%20programe%20de%20formare%20continua.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_1_OMEC_5767_%202020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_1_OMEC_5767_%202020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_2_OMEC_5767_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_2_OMEC_5767_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_3_OMEC_5767_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_3_OMEC_5767_2020.pdf
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O primă discuție tehnică în acest sens este programată vineri, 30 octombrie, fiind așteptați să 

participe reprezentanții UNICEF în România, ai Consiliului Europei, ai Universității din București, 

ai Institutului Național pentru Statistică și ai Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară 

„Împreună”. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersul-de-

realizare-h%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99colilor-dezavantajate-din 

 

 

 Gratuitate la serviciile publice de transport şi pentru elevii din școlile private 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, 30 octombrie 2020, actul normativ pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede gratuitate la 

serviciile publice de transport şi pentru elevii din învăţământul preuniversitar privat, transmite 

Agerpres. 

 

 

 Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu 

Sindrom Down și platforma proiectului ”Angajați, NU Asistați!” 

 

  Special Olympics România (SOR) lansează Ghidul 

pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down și platforma dedicată acestuia -

 https://angajare.specialolympics.ro/, în cadrul proiectului ”Angajați, NU Asistați!”. 

Proiectul își propune să pregătească persoanele cu Sindrom Down (SD) pentru angajare, 

durează 24 de luni (1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021) și este implementat în 12 orașe 

din țară. Proiectul este finanțat în cadrul programului Shift+Vieți – www.shiftvieti.ro 
 

Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down este lansat în variantă tipărită 

(disponibilă și la https://bit.ly/3o6EqtN) și sub forma unei platforme online dedicate angajării 

persoanelor cu SD: https://angajare.specialolympics.ro/ În ambele variante, Ghidul include 

https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersul-de-realizare-h%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99colilor-dezavantajate-din
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersul-de-realizare-h%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99colilor-dezavantajate-din
https://angajare.specialolympics.ro/
http://www.shiftvieti.ro/
https://bit.ly/3o6EqtN
https://angajare.specialolympics.ro/
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sfaturi utile pentru candidații cu Sindrom Down, îndrumare pentru familiile lor și informații utile 

pentru angajatori. Componenta dedicată persoanelor cu SD este adaptată nivelului de înțelegere 

al acestora (Easy Reading). 

 Cu ajutorul mai multor asociații din țară create de familiile persoanelor cu SD, proiectul 

”Angajați, NU Asistați!” va aduce aceste trei categorii de persoane împreună în cadrul unui 

Forum național și al unor seminare locale ce vor fi organizate în 2021. Angajatori locali, 

specialiști, familii și persoane cu Sindrom Down din comunitate se vor cunoaște mai bine, vor 

primi informații din domeniu și își vor forma așteptări corecte în ceea ce privește potențialul de 

angajare a persoanelor cu SD. Astfel se vor crea oportunități de vizită / practică / internship / loc 

de muncă pentru persoanele cu SD în cadrul companiilor. 

Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down în 

luna octombrie, promovată de mișcarea globală Special Olympics International ca Luna 

conștientizării Sindromului Down. 

Sindromul Down este cel mai răspândit sindrom genetic (cromozomial) asociat cu dizabilitatea 

intelectuală, având o incidență de 1 la 1000 de nou-născuți la nivel mondial. În 95% dintre 

cazuri este determinat de un extra-cromozom 21 (motiv pentru care se mai numește trisomia 21). 

În lipsa unor date statistice oficiale în domeniu, se estimează că în România trăiesc cel puțin 

4500 de persoane cu Sindrom Down.  
Șansele de ocupare ale acestei categorii de persoane sunt reduse din cauza abilităților lor 

cognitive scăzute, a lipsei de pregătire pentru muncă, dar și din cauza prejudecăţilor 

angajatorilor, care nu cunosc această categorie și nu și-au pus problema adaptării locurilor de 

lucru și a pregătirii echipei. Acestora li se adaugă teama de eşec, de discriminare, de pierdere a 

protecției sociale, lipsa de resurse şi servicii dedicate, specifice familiilor persoanelor cu SD. 

sursa: Romania pozitiva, 26 octombrie 2020 

 

 

 De Halloween, Salvați Copiii sperie România cu cifre despre educație, 

nu cu monștri 
 

  Abandonul școlar cronicizat, într-o țară în care jumătate dintre 
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copii trăiesc în condiții vulnerabile socio-economic, analfabetismul funcțional agravat în 

context pandemic, unde copiii sunt nevoiți să asimileze cunoștințe online, fără o pregătire 

tehnologică prealabilă, îngrădirea dreptului la educație prin neasigurarea pârghiilor 

pentru o participare reală sunt doar câțiva dintre monștrii reali din educația românească. 

 

Campania Cu Adevărat Înfricoșător pune cele mai înspăimântătoare cifre pe tradiționalii 

dovleci de Halloween și merge cu trick-or-treat pentru a face realitatea educației din România 

mai puțin înfricoșătoare: 

 

 Sărăcia educațională care afectează un număr mare de copii în România. 

Dezavantajele sociale și economice ale familiilor în care 35,8% dintre copii, adică 1.200.000, 

se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, mult mai grav decât în rândul adulților 

(30,2%), și faptul că, pentru mediul rural, acest risc în cazul copiilor atinge procentul de 44,3% 

(adică 900.000 de copii doar în comune și sate), indică o stare de lucruri cronicizată.[1]  

  

 Abandonul școlar și neparticiparea școlară, agravate de criza pandemică. 

În ianuarie 2020, peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu 

mergeau la școală,[2] iar abandonul școlar anual a atins cifra de 45.000 de copii din ciclurile 

primar, gimnazial și liceal. Părăsirea timpurie a școlii[3] reflectă incapacitatea de readucere la 

școală a copiilor, România înregistrând un procent de 15,2% al tinerilor între 18-24 de ani care 

au finalizat doar 8 clase sau mai puțin, deși țintă fixată de România, în 2010, a fost de reducere a 

fenomenului la 11,3%, până la sfârșitul acestui an.  

 

 Disparitățile uriașe în calitatea actului educațional, ușor de constatat de la o școală la 

alta sau între cadrele didactice ale aceleiași școli. 

  

 Absența evaluării periodice a nevoilor sistemului educațional și, pe cale de 

consecință, finanțarea haotică ori lamentabilă a sistemului de educație, mai ales în ceea ce 

privește infrastructura, bunurile și serviciile destinate copiilor. 

  

 Absența politicilor integrate (familie – școală – servicii sociale – transferuri sociale) și 

a măsurilor concrete de asigurare a echității în participarea școlară a copiilor. 

  

 Lipsa de participare a elevilor  în procesul decizional al școlilor și ignorarea 

sistematică a importanței pozițiilor lor cu privire la starea învățământului preuniversitar. 

Acești monștri din sistemul românesc de educație au dat naștere în final unei alte realități 

înfricoșătoare: rezultatele copiilor la evaluări internaționale aflate la o distanță inacceptabilă față 

de rezultatele majorității celorlalte state evaluate (PISA 2018)[4]. 

 

41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasează în aria analfabetismului 

funcțional[5]. De asemenea, scorurile la matematică și științe au fost mai slabe decât în toate 

celelalte 5 evaluări la care a participat România în perioada 2000-2015: 46,6% și, respectiv, 

43,9% au mari dificultăți în realizarea de calcule matematice simple, iar cunoștințele lor 

generale despre societate, oameni și univers sunt foarte limitate! Din această perspectivă a 

inechității endemice, cel mai monstruos aspect rămâne faptul că, dintre elevii români 

file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn3
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn4
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn5
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dezavantajați social și economic, doar 0,1%, adică unul dintr-o mie, a ajuns la rezultate de 

top la citire (nivelurile superioare 6 sau 5, nivelul 1 fiind cel mai scăzut și corespunzător 

analfabetismului funcțional).[6] Această situație arată că destinul unui copil român și 

traiectoria sa educațională sunt dictate de locul nașterii, de educația și veniturile părinților săi, 

fiind martorii aceleiași absențe totale a mobilității educaționale între generații, caracteristice 

secolelor trecute.    

Cu cât pandemia se agravează și tot mai multe orașe intră în scenariul roșu în care școala este 

exclusiv online, cu atât mai mulți copii cad pradă monștrilor din educație. 

Datele arată că pentru 28% dintre copii școala online nu înseamnă educație, fie pentru că 

sunt nevoiți să învețe folosind telefonul mobil al părinților, deseori unica cale de conectare 

online, fie pentru că nu au acces la o conexiune la Internet adecvată pentru participarea reală la 

lecții. Realitatea este la fel de vulnerabilă și atunci când vorbim despre cei care ar trebui sa 

pregătească noile generații: 43% dintre cadrele didactice nu au resursele materiale necesare 

pentru a derula orele online. 

 

„Campania Cu Adevărat Înfricoșător spune pe nume lucrurilor de care trebuie să ne temem cu 

adevărat: abandonul școlar, slaba instruire a profesorilor pentru desfășurarea lecțiilor online, 

analfabetismul funcțional și lipsa resurselor.  

Toți acești monștri există și nu se ascund sub pat, ci se strecoară printre noi și se întorc 

împotriva noastră sub forma adulților care n-au primit o șansă la o viață normală sau sub 

forma violenței și a șomajului. Sperăm ca prin această campanie să atragem atenția asupra 

lucrurilor care sunt de speriat în România și să le schimbăm în bine, în copii care pot învăța de 

acasă, în profesori care au cu ce să predea elevilor de acasă și, de ce nu, în performanțe 

școlare”. (Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România)   

 

Și această situație este una de extremă urgență, educația copiilor fiind la fel de importantă ca și 

celelalte cauze aflate acum în atenția lumii! De aceea, pentru a combate acești monștri din 

sistemul de educație, Salvați Copiii are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi. Intră 

pe www.salvaticopiii.ro/cuadevaratinfricosator și donează pentru a alunga acești monștri 

din calea copiilor care vor să învețe. 

 
[1] Eurostat, date pentru 2019. 

[2] INS, date prelucrate. 

[3] Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul 

clasei a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. 

[4]  OECD Programme for International Student Assessment (PISA) -

  https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm   

[5] Deși au putut citi un text, copiii nu au înțeles ce au citit, ceea ce corespunde nivelului 1 de 

performanță. Vezi PISA 2018 

Results : https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf 

[6] Media europeană este de 2,9% (PISA 2018). Cu alte cuvinte când un copil român dintr-o 

familie dezavantajată depășește barierele sociale și economice și ajunge în topul performanței în 
educație, alți 29 de copii din celelalte state europene reușesc acest lucru. 
sursa: www.stiriong.ro, 30 oct 2020 

file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftn6
http://www.salvaticopiii.ro/cuadevaratinfricosator
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref1
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref2
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref3
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref4
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref5
https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Comunicat%20de%20presa_Salvati%20Copiii%20Romania_Cu%20Adevarat%20Infricosator_.doc%23_ftnref6
http://www.stiriong.ro/
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Proiectul Friends Beyond Borders 
 

Toamna își intră în drepturi iar noi continuăm să susținem drepturile copiilor, tinerilor și 

adulților cu dizabilități. Cum? Ei bine, lansând proiectul Friends Beyond Borders, un 

proiect ce vizează conștientizarea situației în care se găsesc aceste persoane și familiile lor! 

 

Poți fi și tu parte din acest proiect unic trimițând un cadou misterios (“ mystery gift”) către un 

copil, tânăr sau adult cu dizabilități din România sau Bulgaria, tări ce au intrat în acest joc al 

prieteniei. Proiectul își propune să dărâme bariarele și să îndepărteze stigma celor atipici, creând 

o punte solidă a prieteniei, bunătății și recunoștinței, o punte spre o viață cât mai normală a 

persoanelor cu dizabilități. 

 

“ Obișnuiam să-i fac lui Kuky, fiul meu, un copil cu nevoi speciale, cadouri anonime pe care 

pretindeam că le-am primit de la tineri ce îl apreciau și care doreau să-i fie prieteni. Știam că 

asta își dorește cel mai mult, prietenia și acceptarea celorlați… Sunt deosebit de onorată și 

fericită că valorile pe care Asociația CONIL le-a cultivat și promovat de-a lungul anilor sunt 

duse mai departe prin vocea și acțiunea foștilor noștri elevi. Un proiect misterios în care dorim 

să cream punți de legătură între cei tipici și cei cu nevoi speciale, dărâmând barierele dintre ei! 

Felicit echipa de voluntari inimoși ce au ales să susțină și să se implice în scrierea, promovarea 

și implementarea acestu proiect! Gestul lor ne dă siguranța că împreună putem construi cu 

adevărat o lume mai bună pentru toți copiii! “ ne spune Adela Hanafi, președinte Asociația 

CONIL. 

 

Proiectul a fost pus la cale de o tânără studentă de numai 20 de ani crescută în spiritul CONIL, 

ce a integrat valori precum prietenia, acceptarea și toleranța! Acestea sunt valorile pe care Sara 

Ismail, studentă în anul II la Hanze University, Groningen, Olanda le promovează alături de o 

echipă de alți cinci voluntary internaționali prin proiectul Friends Beyond Borders. Sara a aplicat 

cu entuziasm la un concurs international de proiecte lansat de The Starling Collective, susținut 

de mișcarea Giving Tuesday, USA iar proiectul său a fost declarant câștigător, alături de alte 49 

proiecte depuse de persoane din 29 țări, din mii de proiecte! 

“Prin proiectul Friends Beyond Borders ne dorim să atragem atenția asupra copiilor, tinerilor 

și adulților cu dizabilități, asupra nevoilor lor de acceptare, integrare și incluziune socială. 

Copiii, tinerii și adulții cu dizabilități nu sunt aproape deloc prezenți în media fapt ce reprezintă 

un alt factor care contribuie la marginalizarea lor! Am venit cu ideea cadourilor între cei tipici 

și cei cu dizabilități tocmai pentru a încerca o normalizare a legăturii dintre oameni, indiferent 

de abilitatea sau dizabilitatea lor. Nu m-am gândit nici o secundă că proiectul meu va fi 

declarat câștigător în cadrul concursului de proiecte The Starling Collective propus de 

mișcarea Giving Tuesday USA iar această recunoaștere mă motivează să duc această luptă 

pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mai departe! “ ne spune Sara Ismail, inițiatoarea 

proiectului. 

 

Ne dorim ca poveștile de prietenie dintre copiii, tinerii și adulții cu dizabilități și cei tipici să 
înconjoare lumea și să fie un exemplu care să îi ajute și pe cei mai sceptici în a descoperi 

minunea ce stă în spatele fiecărui om, indifferent de abilitatea sau dizabilitatea sa! 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Wmeb5iQQ4lw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Wmeb5iQQ4lw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Detalii despre proiect https://www.facebook.com/fbb.project și pe 

pagina https://www.facebook.com/ScoalaCONIL/ unde vor fi postate toate informațiile 

referitoare la înscrierea ca participant în proiect. 

sursa: Romania pozitiva, 26 oct 2020 

 

 

 Programul educațional De Trei Ori debutează în trei școli bucureștene 
 

Asociația Culturală Control N a lansat în această săptămână prima ediție a programului 

educațional De Trei Ori (Poveste. Monolog. Scenariu) – ateliere de autocunoaștere prin 

scris, care se va desfășura în perioada 19 octombrie – 6 noiembrie, în varianta online, cu 30 

de elevi din clasele a VI-a și a VII-a din trei școli bucureștene:  Școala Gimnazială Nr. 197, 

Școala Gimnazială Nr. 169 și Școala Gimnazială “Sfinții Constantin și Elena”. 

 

Programul educațional De Trei Ori (Poveste. Monolog. Scenariu) implementează un proces 

prin care scrisul este abordat din trei perspective diferite, plecând de la un numitor 

comun: autorul. Pe parcursul atelierelor, elevii vor fi familiarizați cu scrierea creativă, scrierea 

dramatică și scenaristica. Pornind de la propriile lor trăiri, gânduri, sau experiențe, ei vor ajunge, 

sub ghidajul trainerilor, să le transpună pe hârtie în formele caracteristice fiecărui tip de scriitură 

în parte. 

  Trainerii primei ediții sunt: Oana Răsuceanu (scenarist și regizor de 

teatru, trainer al atelierelor de scriere creativă), Mihaela Michailov (dramaturg, trainer al 

atelierelor de scriere dramatică) și Ana Agopian (scenarist și regizor de film, trainer al atelierelor 

de scenaristică). Astfel, de-a lungul celor trei săptămâni de discuții și întâlniri, elevii 

vor experimenta, atât prin teorie, cât și prin lucru practic, modul în care cuvântul scris poate 

genera forme diverse de conținut: literatură, monolog, scenariu de film. 

 

“Ideea atelierelor a fost generată de o lipsă personală atunci când aveam vârsta participanților 

noștri. Când aveam 10 ani am scris prima mea carte. Adică un caiet A4 pe care mă încăpățânam 

să îl consider a fi un viitor roman. Cred că ar fi fost excelent să am atunci genul ăsta de discuții, 

de ghidaj spre scris, spre moduri diferite de a aborda scrisul. Pentru copiii participanți întâlnirea 

cu un text dramatic sau cu un scenariu de film e o premieră absolută. Fascinantă. Energia lor și 

https://www.facebook.com/fbb.project
https://www.facebook.com/ScoalaCONIL/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/GEfaJ21zAjM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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plăcerea cu care se aruncă în exercițiile pe care le lucrăm și în dialogul creat pe baza textelor lor 

îmi dau de înțeles că trebuie să fie prima ediție dintr-un lung șir de ediții viitoare.“, povestește 

Oana Răsuceanu, trainer și inițiator al programului. 

Prima ediție a atelierelor se va finaliza cu un spectacol lectură creat pe baza textelor scrise de 

elevi în cadrul atelierelor. Spectacolul va fi transmis în varianta live streaming pe platforma 

online a UNTEATRU – cinematic.unteatru.ro 

 

Textele rezultate în cadrul atelierelor De Trei Ori vor fi publicate într-un volum electronic de 

către editura online Liternet.ro, putând fi accesate de publicul larg. 

De Trei Ori (Poveste. Monolog. Scenariu) este un proiect organizat de Asociația Culturală 

Control N și co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). 
 

       sursa: www.Romania pozitiva, 25 oct 2020 

 

 

 BLINDHub, prima aplicație mobilă ce va ajuta integrarea profesională a 

persoanelor cu deficiențe de vedere 
 

Asociaţia Nevăzătorilor din România, Universitatea din București și Fundatia Orange au 

lansat oficial BLINDHub, proiect colaborativ cu acoperire națională, în cadrul căruia va fi 

dezvoltată în premieră în România, o aplicație mobilă menită să faciliteze accesul persoanelor 

cu deficiențe de vedere pe piața muncii şi în mediul universitar. 

 

Proiectul se va derula în perioada 2020 – 2022 și răspunde nevoilor celor peste 50.000 de persoane 

cu deficienţe de vedere și apte de muncă din România, în contextul tendinţei de digitalizare, dar și a 

solicitării tot mai mari în rândul angajatorilor de capital uman bine pregătit. Proiectul BLINDHub 

este finanțat de Fundaţia Orange cu suma de 482.000 lei, prin intermediul programului „Lumea prin 

Culoare și Sunet”, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere / auz din România. 

“Utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și de acces sunt premize incontestabile ale unei reale 

incluziuni pentru persoanele cu deficiență de vedere. Într-o lume digitală, BLINDHub pune 

împreună idei şi oportunităţi vocaţionale şi de muncă într-un spaţiu de interacţiune perfect adaptat 

nevoilor nevăzătorilor”, a menționat Tudorel Tupiluși, Președinte ANR. 

 

Componenta principală a proiectului o reprezintă aplicația mobilă în care beneficiarii își vor putea 

crea gratuit un profil profesional complet, în baza unui video CV. Companiile interesate vor avea 

ocazia să filtreze în baza de date și să trimită direct solicitări de interviu către candidați. Materialul 

de tip video CV va fi realizat cu sprijinul echipei de proiect, în cadrul celor 2 centre BLINDHub din 

București sau în țară, în cadrul evenimentelor organizate în 5 mari orașe, cu scopul de a promova 

beneficiile aplicației, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. 

 

„BLINDHub reprezintă nu doar un simplu proiect cu o componentă digitală, ci şi o oportunitate 

majoră pentru comunitatea nevăzătorilor din România de a se conecta la mediul educaţional 

universitar şi la piaţa forţei de muncă. Consider că acest proiect va da naştere pe termen lung, unui 

trend pozitiv de integrare în mediul universitar a studenţilor cu dizabilităţi de vedere”, a completat 

Magdalena Platis, Prorector al Universităţii din Bucureşti. 

http://cinematic.unteatru.ro/
http://liternet.ro/
http://www.romania/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/a4VkzPfhvT4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/a4VkzPfhvT4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.facebook.com/AsociatiaNevazatorilorRomania/?__xts__%5b0%5d=68.ARDSiBbLkJ0r80wnv47Cb9da3QivWB_ibjZRRGyAFESxzZNr-LL54cC97xU4NCFO-idGnmtXS8H9aXAl5d7H8ZR_d12clyOp21YM_idnIGhldxkRbrqm_IGRFHJeFoiPypHb6X4Krk4PpSYcREvNJXU-KMe8m8bX7HMUEDq0B-n3BIR17TVr3AzQtgx4tiGDYEaWjJSsQB_E361dL3tlqYIIuggfol372R7fo-YMD7NPj0gyNs2-NCsNelaIkp7K8kvsEKdQMVje-wNARt8R8nRCpPWvosL2fc_sH651Mh_9d5wMwpecqovQJ-42iCVkK8uFoN894n2K9355vnE2sFyuxQ
https://www.facebook.com/unibuc.ro/?__xts__%5B0%5D=68.ARDrWoaPznkCTZWgk1FOvzBNi-CHCbPh3dwGJsZi6j59Mjt0Ny1D_TH_l6Pw-aVSzlyQ3Iy7hfP9iXXVcvexuxO-Oq0_dx3RmCJnrOnOxLk6tPGFvVzHJUKHM1XSiJwmSVTYZj7cL2Zt6s58QliZFsXnJDF_9ZADh2iCnY8gj9RlsBdte6B2E0qLATfBsvuWZx7QqL5HCCUW6kkCsKt_bwoQHn2t-xruwlY8uBMOqv14u4j49ChxNxIoaA1h__HlFU-0SomwqNTprScne6WlKu9amvZHrDdas1FkKNNYqEmrYbsPahb2tyxkjYzzZD9KhW-wdUbGkVMcJsP-flsRrGjQVw&__xts__%5B1%5D=68.ARCrqIrxjNDmzhfJfqGnGv3pleCRgxngrzV7qSzhAXdsoAf-AUq8Px8QdRPywJbDLmsXnqG4faL0IMw_aCzfJ9RQIN65Xh66R8XCBTdjXWJizVGS_vRhL-X46FtiNMmx0O8hg2KvCJmoUG7i5eRoT3aNryLy1tZ33WAWLCV_Ysh-tgsQuxuIV915njhHpkduUWiVm7tfu2LbCjeV6_NWEHUl7xaKCOAXhVwPjyYyqVSnLa7fT4XSymkRijy2tk9rShsw9NFI2F7FPkfpPNQwtm9qxUUvuqboKVfRwmyeCElbQz_FAFsCOp2EL_Lu2xVGLym9PvxuCbh5qFGZxBhLlRtJGQ&__tn__=K-R&eid=ARBgus289hI4k6Lw0eXXKSq9odC0lf168E1EFTXXPsgQpExLi3CR6Zy8pJpJuvB_P_AMjZmmmBRH2UDO&fref=mentions
https://www.facebook.com/FundatiaOrange/?__xts__%5B0%5D=68.ARDrWoaPznkCTZWgk1FOvzBNi-CHCbPh3dwGJsZi6j59Mjt0Ny1D_TH_l6Pw-aVSzlyQ3Iy7hfP9iXXVcvexuxO-Oq0_dx3RmCJnrOnOxLk6tPGFvVzHJUKHM1XSiJwmSVTYZj7cL2Zt6s58QliZFsXnJDF_9ZADh2iCnY8gj9RlsBdte6B2E0qLATfBsvuWZx7QqL5HCCUW6kkCsKt_bwoQHn2t-xruwlY8uBMOqv14u4j49ChxNxIoaA1h__HlFU-0SomwqNTprScne6WlKu9amvZHrDdas1FkKNNYqEmrYbsPahb2tyxkjYzzZD9KhW-wdUbGkVMcJsP-flsRrGjQVw&__xts__%5B1%5D=68.ARCrqIrxjNDmzhfJfqGnGv3pleCRgxngrzV7qSzhAXdsoAf-AUq8Px8QdRPywJbDLmsXnqG4faL0IMw_aCzfJ9RQIN65Xh66R8XCBTdjXWJizVGS_vRhL-X46FtiNMmx0O8hg2KvCJmoUG7i5eRoT3aNryLy1tZ33WAWLCV_Ysh-tgsQuxuIV915njhHpkduUWiVm7tfu2LbCjeV6_NWEHUl7xaKCOAXhVwPjyYyqVSnLa7fT4XSymkRijy2tk9rShsw9NFI2F7FPkfpPNQwtm9qxUUvuqboKVfRwmyeCElbQz_FAFsCOp2EL_Lu2xVGLym9PvxuCbh5qFGZxBhLlRtJGQ&__tn__=K-R&eid=ARBFNlCQyJakB8vrmnIBPYMFZVkl6uUospowbKm10C5T79dnU2auV0PqLsQsqXIC8_GP7KwMGqJWkQqY&fref=mentions
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/blindhub-asociatia-nevazatorilor-din-romania-in-parteneriat-cu-universitatea-din-bucuresti-proiect-in-valoare-de-532-000-lei/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/
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„Succesul BLINDHub se bazează pe trei piloni importanţi: o schimbare de mentalitate în ceea ce 

priveşte comunitatea nevăzătorilor sub aspectul îmbrăţişării noilor tehnologii digitale, adoptarea 

unei noi viziuni asupra capitalului uman reprezentat de persoanele nevăzătoare şi revoluţia 

tehnologică care transformă interacţiunea nevăzătorilor cu angajatorii şi mediul educaţional”, a 

considerat Dacian Pribeanu, expert BLINDHub. 

“Prin BLINDHub, ne propunem să schimbăm mentalități, să dărâmăm bariere și să construim un alt 

mod de a fi și de a ne raporta la cei diferiți de noi. Construim un “nou normal” pe piața muncii din 

România, ghidată de procese empatice și incluzive, unde cu ajutorul tehnologiei, dizabilitatea 

devine ușor abilitate atunci când omul are la dispoziție resursele necesare și mediul propice pentru 

a-și atinge potențialul maxim” a declarat Dana Deac, Președinte Fundația Orange. 

Mai mult detalii privind acțiunile ce vor fi derulate în cadrul proiectului vor fi disponibile pe pagina 

de Facebook BLINDHub.ro 

sursa: Romania pozitiva, 29 oct 2020 

 

 Lansarea celei de-a treia ediții a proiectului WiSTEM2D, dedicat 

orientării în carieră în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei, 

Matematicii, Manufacturii și Design-ului 

 

Proiectul propune includerea unui număr de 8.000 de elevi din clasele V-XII de la peste 200 

de școli din întreaga țară. Materialele educaționale, dezvoltate și adaptate pentru învățarea 

hibridă, sunt disponibile gratuit în versiune digitală, iar cursurile se vor desfășura sub 

coordonarea a peste 260 de profesori și a voluntarilor Johnson & Johnson. 

 

Promovat la nivel internațional din anul 2015, WiSTEM
2
D – Women in Science, Technology, 

Education, Mathematics, Manufacture and Design este un proiect destinat elevilor, studenților și 

profesioniștilor din mediul de afaceri. În România, proiectul se concentrează pe orientarea în carieră 

a elevilor din clasele gimnaziale și liceale, urmărind stimularea interesului fetelor pentru domenii și 

cariere STEM²D, considerate în general ca fiind preferate de băieți. 

În calitate de partener strategic, Junior Achievement, împreună cu cadrele didactice înscrise în 

proiect și voluntarii Johnson & Johnson România angajați în cadrul diviziilor de produse 

farmaceutice, dispozitive medicale și produse pentru consumatori, coordonează sesiuni de învățare 

online și față în față inovatoare, bazate pe atenție, explorare, reflecție și elemente practice, pentru a-

i inspira pe elevi să-și identifice vocația profesională printr-o cunoaștere mai îndeaproape a 

domeniilor STEM
2
D. 

 

Elevii și profesorii din clasele înscrise în proiect vor putea alege din peste 10 activități în limba 

română și peste 40 activități în limba engleză. Voluntarii J&J vor contribui cu expertiza lor 

profesională în domeniile de activitate ale companiei, vorbind despre activitatea lor de zi cu zi, 

despre motivațiile și satisfacțiile lor profesionale. 

“Johnson & Johnson susține femeile de peste 130 de ani oferind instrumente, resurse și oportunități 

pentru a avea succes la locul de muncă și acasă. Credem în puterea femeilor de a conduce și de a 

inova și vom continua să susținem și să accelerăm dezvoltarea liderilor femei. Încă de la lansarea 

https://www.facebook.com/BlindHub.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gvT-t5IaRF8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gvT-t5IaRF8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/gvT-t5IaRF8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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în 2018 a iniţiativei WiSTEM2D în România ne-am propus să îi imprietenim pe cei mici cu ştiinţa şi 

să aducem în atenţia lor teme importante care încurajează interesul fetelor pentru inovaţie şi 

dorinţa de învăţare prin joacă. Dorim să creştem reprezentarea femeilor în domeniile STEM2D, iar 

obiectivul nostru până în 2025 este să sprijinim şi să inspirăm peste 2 milioane de fete la nivel 

global prin programul educaţional WiSTEM2D”, a menţionat Ioana Nainer, Patient Engagement, 

Advocacy & CSR Lead, Johnson & Johnson Romania. 

 

Prin intermediul activităților de tip learning by doing și project based, elevii vor exersa și își vor 

dezvolta abilitățile de lucru în echipă și rezolvare a problemelor, gândirea logică și creativă, 

capacitatea de analiză și sinteză, precum și aptitudinile de negociere și organizare. 

Proiectul a fost dezvoltat în contextul în care experții în resurse umane indică faptul că aproape 

toate profilurile de locuri de muncă care vor avea cea mai rapidă creștere în următorul deceniu vor 

necesita cunoştinţe în domeniile STEM. Interacțiunea cu profesioniștii STEM²D le va permite 

tinerilor să se familiarizeze mai mult cu nivelul de educație, responsabilitățile și abilitățile necesare 

pentru viitoarele locuri de muncă. 

 

Activitățile STEM²D, documentate și realizate de specialiști în educație și profesioniști din ariile 

#STEM²D, sunt caracterizate de o abordare interdisciplinară, integrată și centrată pe elev, care 

presupune utilizarea unor practici pedagogice. Principiile care stau la baza elaborării lor transformă 

procesul de învățare într-unul mai atractiv, mai constructiv, mai eficient și stimulează dorința 

elevilor de a investiga, raționamentul logic, gândirea creativă, capacitatea de a rezolva probleme și 

spiritul de colaborare. Mai multe detalii, disponibile la https://jar.ro/virtual-wistem2d 

 Pentru înscrieri la programele și proiectele Junior Achievement, 

consultați https://www.jaromania.org/profesori 

 

Despre WiSTEM
2
D 

Dezvoltat de Johnson & Johnson și lansat pe plan internațional în 2015, în parteneriat strategic cu 

Centrul de Educație Științifică Smithsonian, Junior Achievement Worldwide și FHI360, 

WiSTEM2D vizează creșterea numărului de fete care aleg să urmeze cariere în domeniile STEM2D 

și încurajarea generațiilor viitoare de ingineri, cercetători și profesioniști de a-și asuma un 

angajament pe termen lung față de carierele din aceste domenii. În România, începând cu anul 

școlar 2018-2019, proiectul WiSTEM2D se derulează cu sprijinul financiar al Johnson & Johnson 

România și al consultanților voluntari din cadrul companiei. 

Mai multe informații despre programul internațional la: https://www.jnj.com/wistem2d 
  sursa: Romania pozitiva, 29 oct 2020 

 

 

https://jar.ro/virtual-wistem2d
https://www.jaromania.org/profesori
https://www.jnj.com/wistem2d
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 O poveste despre copiii noștri „arestați la domiciliu” și educați prin 

„dispozitive electronice” 
 

   A fost odată ca niciodată… 

Astăzi povestea este despre 3 milioane de copii. Unii sunt mici, la grădiniță, alții sunt la școală, iar 

alții sunt deja mari, pe la liceu, și se gândesc cum le va fi viața în anii ce vor urma. Se gândesc ce 

meserie să își aleagă, dacă să plece sau să rămână în țară, visează la succes, la fericire, la cum să își 

transforme visurile în realitate. Sau nu visează la nimic. 

Copiii ăștia trăiesc o altfel de viață decât copiii din generația trecută. Nu mai au voie să se apropie 

unii de ceilalți, să facă trenulețul pe tobogan, să iasă la film în oraș sau să bucure de o petrecere cu 

prietenii. La școală au voie să meargă la toaletă la ore diferite de colegii lor, pauzele și le petrec 

stând în bancă înconjurați de un semiperete de plexiglas, iar sport fac acasă, pe o salteluță în 

sufragerie.  

 

Unii mai ies afară la joacă, dar dintre prietenii lor mulți nu prea mai ies în fața blocului pentru că nu 

îi lasă părinții. Din când în când copiii ăștia mulți stau doar în casă, în fața ecranului calculatorului – 

dacă au - sau în fața ecranului telefonului – dacă au – sau în fața tabletei – dacă au - și ascultă lecția 

care odinioară era predată în clasă. Alții, care nu au nici calculator, nici telefon, nici tabletă, nu știu 

ce fac. Probabil treabă prin grădină sau pe la câmp cu părinții lor. 

Dintre cei care au un dispozitiv electronic, unii stau nemișcați pe scaun privind ecranul și scriu ce 

zice doamna profesoară, alții se fâțâie sau se uită pe pereți, alții dorm pe ei, alții sunt cu gândurile 

haihui. Unii sunt triști în fiecare zi iar alții sunt chiar în depresie. Alții, mai ingenioși, și-au făcut o 

poză cu ei stând frumos pe scaun și o pun la profil, așa că profesorii cred că ei sunt prezenți, când 

de fapt dorm. Ați putea spune că așa făceau oricum, fie că stau acasă, fie că se duc la școală. Dar nu 

despre asta este vorba. 

 

Ăia mai mici, de grădiniță, privesc și ei ecranele împreună cu părinții și fac fișe. Asta se întâmplă 

dacă au timp părinții. Dacă părinții sunt la serviciu, nu știu ce fac copiii. Poate stau cu bunica – dacă 

au una – și cu ocazia asta învață și bunica să folosească tehnologia. Unii copii au avut mai mult 

„noroc” și, dacă erau la o grădiniță particulară care a fost inspirată să își schimbe numele din 

„Grădiniță” în „Centru educațional”, atunci încă se pot duce să participe la ore fizic, alături de 

colegii lor, chiar dacă nu au voie să se apropie prea mult unii de alții. 

După ore, copiii se joacă singuri sau stau tot pe dispozitivele pe care le au și se joacă, dacă îi lasă 

părinții. Alții și-au făcut prieteni online și stau de vorbă cu ei până în miez de noapte, făcându-și 

planuri când și cum să se vadă și „în viața reală”. 

- Haide, trezește-te, în jumătate de oră începe online-ul, îi zice o mămică copilului ei. 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bVBA4oNqKzqyEeDFTw5evcQ6j1NKWM_y332hSFMRkwn.l7/stparam=nmltbkmkdv/fastid=ectqyctkwhmtjjhjljinvmzyiund/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24797870.285176203%3Bdc_trk_aid%3D478977405%3Bdc_trk_cid%3D139615478%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bVBA4oNqKzqyEeDFTw5evcQ6j1NKWM_y332hSFMRkwn.l7/stparam=nmltbkmkdv/fastid=ectqyctkwhmtjjhjljinvmzyiund/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24797870.285176203%3Bdc_trk_aid%3D478977405%3Bdc_trk_cid%3D139615478%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
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- Da, da, mă trezesc. Dar prima oră avem materia X, zice copilul întorcându-se pe partea cealaltă. Și 

doamna doar ne dă un link și atât. O să intru la ora următoare. Îmi dai și mie laptopul azi? Că e greu 

să urmăresc ce zice doamna la mate pe telefon. 

- Nu pot azi, că am mult de lucru, zice mămica oarecum neputincioasă. Și ea lucrează pe laptop și 

există un singur laptop în casă. 

Dar ăsta e un caz fericit. În casa lor există și un laptop, și un telefon. Alții nu au nici, nici. 

 

Povestea spune că într-o bună zi au apărut niște oameni cu superputeri, oameni cărora le pasă și care 

împreună au luat deciziile cele mai bune care se pot lua într-o lume nouă, diferită de cea pe care o 

cunoaștem cu toții până acum. 

 

Astfel că în școli au rămas profesorii care iubesc cu adevărat copiii și au început să se educe despre 

cum pot face mai mult decât doar să trimită un link. Părinții au primit și ei educația necesară despre 

cum să-și ajute copiii în această lume nouă iar copiilor le-a revenit pe buze zâmbetul și în suflete 

curiozitatea și bucuria. Ei și-au trăit din plin copilăria și în timp ce au crescut mari au contribuit la 

crearea unei lumi mai bune, chiar dacă este diferită de cea pe care o știam și ei și noi din alte 

povești. Cum exact s-a întâmplat asta?! Nu știu să va spun acum. Știu doar că fiecare dintre noi am 

contribuit la crearea lumii noi. Și-am încălecat pe-o șa… 
sursa: www.republica.ro, autor Gabriela Hobeanu, 28 oct 2020 

 

 

 Noutăți editoriale 
 

         
 

     „Nu există prieten la fel de loial ca o carte” – Ernest 
Hemingway 

 

 Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

