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Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Incepe campania Impreuna pentru cea mai buna #ScoalaPosibila 

 Fundatia TELUS International Romania asteapta aplicantii pentru noi granturi de 100 000 de 

dolari 

 Finanțări de aproape 700.000 de lei în cadrul celei de-a 14-a ediții a programului Spații Verzi 

  51,80% dintre copiii din România nu mai preferă joaca afară ca principală sursă de 

distracție… 

 Aplicația DOXTAR: A doua opinie medicală, la un click distanță 

 Bett Show – cel mai mare târg de tehnologie educațională, Londra, 2019 

 

 

 

 

                                                                Noutăți  
 

 Ministrul Ecaterina Andronescu a deschis lucrările Forumului privind viitorul 

învățării/Forum on the Future of Learning (Bruxelles, 24 ianuarie) 

 

Data publicării: 24 Ian 2019 

 

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene va acorda o atenție deosebită promovării 

incluziunii, excelenței și mobilității. Mai mult, așa cum ne-am propus în programul Trio-ului, 

Președințiile vor sprijini dezbaterile și deciziile care vizează adoptarea și punerea în aplicare a 

cadrelor de cooperare în domeniul educației, tineretului, culturii și sportului, cum ar fi Cadrul 

strategic educație și formare profesională post-2020 sau noua strategie a UE pentru tineret”, a 

declarat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, în deschiderea Forumului privind 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/bD1fIaK3Edg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jTgRgzFMbcg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jTgRgzFMbcg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Jc_HxK4MbhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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viitorul învățării/Forum on the Future of Learning, la invitația comisarului european pentru 

educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics. 

Ministrul Ecaterina Andronescu a afirmat că pe durata mandatului Președinției române, țara noastră 

și-a propus să finalizeze recomandarea Consiliului privind sistemele de educație și îngrijire de 

înaltă calitate a copilului. 

 

„Suntem cu toții de acord, și cercetările o confirmă, că primii ani din viața copilului sunt esențiali 

pentru formarea și dezvoltarea capacității de învățare, pentru întreg parcursul vieții. Învățarea este 

un proces incremental. Crearea unei baze solide în primii ani de viață este o condiție prealabilă 

pentru dezvoltarea competențelor de nivel superior și pentru succesul educațional și este, în egală 

măsură, definitorie pentru sănătatea și bunăstarea copiilor”, a mai adăugat demnitarul român. 

 

Cu acest prilej, ministrul Educației Naționale a subliniat rolul esențial al profesorilor în 

consolidarea unui sistem educațional performant. Astfel, cadrele didactice trebuie să se afle în 

centrul inițiativelor care vizează reformele în educație, fiind necesară concentrarea eforturilor 

asupra calității formării inițiale și continue a profesorilor, precum și asupra statutului și atractivității 

acestei profesii. 

 

Ministrul Ecaterina Andronescu a adresat mulțumiri Comisiei Europene pentru inițiativa de a 

constitui Grupul european de experți în educație și formare, rezultatele activității acestui grup 

urmând să contribuie în mod substanțial la elaborarea noului cadru de cooperare UE în domeniul 

educației și formării. Dezbaterea privind concluziile activității grupului de experți va fi continuată 

la reuniunea la nivel înalt, care se va desfășura la finalul lunii februarie, la București.  

 

Forumul privind viitorul învățării/Forum on the Future of Learning este o platformă de discuții 

cu privire la provocările cu care se confruntă Europa și impactul acestora asupra sistemelor de 

educație și formare. Principalele tematici de reflecție la ediția din acest an au vizat schimbările 

demografice, incluziunea și cetățenia, evoluțiile tehnologice și viitorul muncii, digitalizarea, 

aspectele climatice, precum și investițiile, reformele și guvernanța în educație. 

 

La eveniment au participat actori din sectorul educației și decidenți politici, dezbaterile având la 

bază constatările Grupului independent de experți în domeniul educației și formării, constituit de 

Comisia Europeană în 2018. 
BIROUL DE COMUNICARE 

https://www.edu.ro/ministrul-ecaterina-andronescu-deschis-lucr%C4%83rile-forumului-privind-viitorul-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83riiforum-future 

 

Site-uri destinate problematicii: 

 

- https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library_en 

- https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups 

- https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/expert-groups/2014-

2015/group-highlights_ro.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library_en
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups
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 Apel pentru propuneri în cadrul programului de activități al Centrului European de 

Limbi Moderne - perioada 2020-2023 

 

Data publicării:  29.01.2019 

 

Centrul European de Limbi Moderne (CELM) al Consiliului Europei a lansat apelul pentru 

propuneri în cadrul următorului program de activități pe termen mediu - perioada 2020-2023. 

 

Apelul se adresează tuturor profesioniștilor activi din domeniul lingvistic (profesori, formatori de 

profesori, inspectori, cercetători, specialiști în domeniul curricular, autori de manuale și resurse 

educaționale etc.), care locuiesc sau lucrează în unul dintre cele 33 de state membre CELM. 

În ceea ce privește tematicile care pot fi abordate, apelul pune în evidență o serie de priorități în 

domeniul educației lingvistice, relevante pentru toate statele membre. Aceste priorități vor constitui 

nucleul programului de activități pentru perioada 2020-2023. 

Informații detaliate privind acest apel și modalitățile de implicare sunt disponibile 

aici: www.ecml.at/call 

 

Termenul-limită de transmitere a candidaturilor este 22 aprilie 2019. 
sursa: https://www.edu.ro/apel-pentru-propuneri-%C3%AEn-cadrul-programului-de-activit%C4%83%C8%9Bi-al-

centrului-european-de-limbi-moderne 

 

 

 Incepe campania Impreuna pentru cea mai buna #ScoalaPosibila 
 

Initiativa apartine Outer Edu, programul national educational care isi propune sa transforme in 

profunzime scoli din Romania. 

 

“Impreuna pentru cea mai Buna #ScoalaPosibila” este un program national desfasurat de Outer 

Edu si care va incepe in perioada 2-3 februarie 2019. Outer Edu, impreuna cu partenerii sai, pune in 

mod gratuit la dispozitia scolilor de stat un proces inovator de transformare institutionala. 

 
Prima institutie care urmeaza sa beneficieze de acest proces de facilitare transformationala este 

Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, in acest proiect urmand sa fie implicati elevii, 

profesorii si parintii acestei scoli. Metoda pe care o vor folosi organizatorii programului 

#ScoalaPosibila este OUTER LEGO® SERIOUS PLAY®, un instrument de gandire, comunicare si 

http://www.ecml.at/call
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rezolvare de probleme complexe in cadrul grupului, care poate fi aplicat si in scopul imbunatatirii 

comunicarii in echipa, a consolidarii spiritului de echipa si a dezvoltarii colaborarii. 

 

Scopul acestui program creat de Outer Edu este sa accelereze inovatia in educatia din Romania. 

Impreuna cu partenerii sai, programul ofera in mod gratuit sprijin scolilor de stat dar si oricarui alt 

tip de institutie implicata un instrument care sa ii ajute sa isi conceapa ei insisi cea mai buna 

#ScoalaPosibila in care vor sa invete, sa lucreze si sa se dezvolte impreuna. Programul isi propune 

sa faciliteze procesul de transformare prin facilitarea accesului la specialisti din domeniile 

necesare implementarii transformarii precum si includerea elementelor de dezvoltare a 

abilitatilor pentru viata, a inteligentei socio-emotionale, metode de predare eficace, dezvoltare 

continua profesionala si personala a cadrelor didactice, programe de antreprenoriat si implicare 

in comunitate. Din echipa Outer Edu fac parte inovatori si specialisti din domeniul educatiei, 

psihologi, traineri, oameni de afaceri, experti in diferite domenii conexe si care vor asista acest 

proces de transformare pe tot parcursul lui. 

 

In loc sa isi imagineze si sa impuna viziunea proprie a unei scoli ideale, Outer Edu a decis ca este 

mai eficace sa lucreze impreuna cu beneficiarii scolilor pentru a identifica impreuna schimbarile pe 

care si le doresc pentru scoala lor si pentru a ii ghida si sustine pe acestia in tranzitia lor catre cea 

mai buna #ScoalaPosibila. In acest scop, Outer Edu urmeaza sa faciliteze initierea procesului de 

schimbare cu o metoda inovativa, folosita cu succes de multe board-uri de administratie, de 

companii antreprenoriale sau chiar grupuri de CEO din toata lumea. Astfel prin metoda 

OUTER LEGO® SERIOUS PLAY® se faciliteaza sinergia, dialogul si lucrul impreuna cu liceenii, 

profesorii, conducerea si parintii institutiei de invatamant pentru ca procesul educational sa fie mai 

eficace si pentru a avea relatii mai bune. 

 

Calendarul primelor doua zile de proces de facilitare arata asfel: 

1. Primul workshop: 2 februarie 2019: 9:00 – 13:00: 20 de profesori si 

managementul Colegiului National Gheorghe Lazar cartografiaza ideile de transformare pe 

care isi doresc sa le implementeze ulterior pentru a avea cea mai buna #ScoalaPosibila, in 

viziunea lor, cu suportul echipei Outer Edu. 

2. Al doilea workshop: 2 februarie: 14:00 – 18:00: 20 de elevi care si-au droit sa se implice in 

aceasta initiativa si sa isi implice ulterior si colegii in acest proces isi vor aduce contributia 

cu prezentarea viziunii lor asupra transformarilor necesare si vor genera idei despre cum sa 

aiba loc tranzitia scolii lor de la scoala actuala la cea mai buna #ScoalaPosibila 

3. Al treilea workshop: 3 februarie, 10:00 – 13:00: elevii, profesorii si conducerea liceului, se 

intalnesc intr-un atelier comun de lucru si, ghidati de echipa Outer Edu, urmeaza sa 

reuneasca cele doua viziuni intr-un model comun care sa cumuleze viziunile si nevoile 

tuturor celor implicati astfel incat cea mai buna #ScoalaPosibila pentru ei sa fie una 

reprezentativa pentru cei implicati. De asemenea, impreuna vor schita planul de actiune si 

isi vor asuma responsabilitatile necesare pentru implementarea pe termen lung a 

schimbarilor dorite. 

 

In cadrul atelierelor de facilitare a transformarii institutiei lor toti participantii vor avea 

urmatoarele beneficii generale: 
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 vor participa activ si in mod egal la acest atelier, astfel incat fiecare isi poate exprima ideile 

si este ascultat in aceasi masura ca ceilalti; 

 se vor asculta pe ei insisi, vor avea momente de introspectie si vor putea genera noi idei, 

accesand si partea lor emotionala, nu numai cea rationala; 

 vor exersa ascultarea celorlalti, pentru a descoperi noi puncte de vedere, nu pentru a le da 

replica; 

 vor reflecta la ceea ce au descoperit (ei insisi si cu ajutorul colegilor) in cadrul acestui atelier 

si la modul in care pot utiliza informatiile nou dobandite pentru a imbunati colaborarea la 

nivelul echipei si a-si atinge obiectivele; 

 isi vor defini un obiectiv comun, de care se vor simti atasati ca echipa, amplificand astfel 

spiritul de coeziune in cadrul grupului; 

 se va crea atasament si angajament fata de obiectiv si va avea loc asumarea si 

responsabilizarea fiecaruia pentru indeplinirea scopului propus, facand astfel obiectivul mai 

concret si fezabil; 

 vor constientiza rolul fiecaruia in echipa si in proiectul comun. 

 

Outer Edu urmeaza sa selecteze alte 5 scoli din tara care vor face parte din acest proces 

transformational dupa lansarea proiectul pilot din Colegiul National Gheorghe Lazar, cel din urma 

urmand sa devina hub (centru) de inspiratie si schimb de experienta pentru urmatoarele scoli 

implicate, dar si pentru orice alta institutie de invatamant din Romania dornica sa implementeze un 

proces de transformare profunda. 

 
Despre Outer 

Outer este o initiativa educationala care are ca scop accelerarea inovatiei in educatia din Romania. Incepand cu 

educatia in scolile de stat si continuand cu cea din scolile private, dar fara a se limita la acestea, urmarind sa 

contribuie la dezvoltarea societatii prin educatie continua. 

sursa: Romania pozitiva, 1 feb 2019 

 

 

 Fundatia TELUS International Romania asteapta aplicantii pentru noi 

granturi de 100 000 de dolari. Prima sesiune de granturi din 2019 este 

deschisa aplicantilor pana pe data de 22 februarie 2019 
 

Fundatia TELUS International Romania a sustinut 20 de ONG-uri in 2018 si isi asteapta aplicantii 

pentru noi granturi de 100 000 de dolari si in 2019. 

 

http://www.outer.ro/?fbclid=IwAR0LEjSQ_XYQxOa1lLUGTd-C8mzYwW8FuvskW4ElZR1J9enILQM62tzAYrM
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Cei 20 de beneficiari ai finantarilor din 2018 sunt asociatii care au demonstrat ca sunt alaturi de 

comunitatile din care fac parte si dezvolta programe pentru sustinerea nevoilor acestora, fiind alaturi 

de ei in mod constant. Fundatia TELUS International Romania a selectat pentru alocarea granturile 

proiecte urmatoarelor organizatii : Asociatia Ai vointa, Ai putere, Asociatia Lumina, Asociatia 

Spitale Curate, Fundatia Inocenti, Asociatia Merci Charity Boutique, Asociatia Mia’s Children, 

Fundatia PACT, Asociatia Pro ACT Suport, Asociatia Little People Romania, Asociatia Cartea 

Daliei, HOSPICE Casa Sperantei, Fundatia Support for Social Integration, Asociatia Save the 

Children Romania, Asociatia Cultural Center O Del Amenca, Organizatia Umanitara 

CONCORDIA, Asociatia Agapedia Romania, Asociatia Carusel, Asociatia Crystal Children, 

Asociatia Zero Gravity. 

 

Toate cele 161 de proiecte primite de-a lungul anului 2018 au fost evaluate de catre membrii board-

ului Fundatiei care au ales sa ajute oferind din timpul si experienta lor. Ne bucuram ca au acceptat 

invitatia de a ne fi parteneri in acest demers: Eric Stab, CEO Engie Romania si Presedinte al 

Fundatiei, Grégoire Vigroux, VP Europe Marketing & Corporate Communications TELUS 

International, Fady Chreih, CEO Regina Maria, Liudmila Climoc, CEO Orange Romania, Tudor 

Giurgiu, regizor si fondator TIFF, Medeea Marinescu, actrita, Cristina Jianu, Director Financiar 

TELUS International, Ilinca Păun, CEO The Entrepreneurship Academy. 

 

Prima sesiune de granturi din 2019 este deschisa aplicantilor pana pe data de 22 

februarie. Acestia pot depune proiectele completand formularul online, iar criteriile de aplicare 

raman aceleasi: organizatiile non-profit trebuie sa fie inregistrate in Romania, sa propuna un 

program specific care sa implice tinerii sau familiile acestora, proiectul sa se deruleze pe durata 

anului 2019, iar valoarea acestuia sa nu depaseasca 5.000 USD. 

 

Fundatia TELUS International Romania este o initiativa de responsabilitate sociala derulata de 

TELUS International la nivel global si sustine filosofia companiei de a darui acolo unde traim care 

s-a tradus, incepand cu 2005 in donarea a 2 200 000 de dolari pentru sustinerea celor 5 455 de 

proiecte cu impact asupra a peste 2 milioane de copii si tineri. 
sursa: Romania pozitiva, 20 ian 2019 

 

 

 Finanțări de aproape 700.000 de lei în cadrul celei de-a 14-a ediții a 

programului Spații Verzi 
 

 MOL România și Fundația pentru Parteneriat lansează cea de-a 14-a ediție a programului 

Spații Verzi 

 Organizațiile neguvernamentale pot depune cereri de finanțare pentru proiecte de mediu 

până la data de 28 februarie 

 Suma totală acordată ca finanțare în cadrul acestui program este de 696.000 de lei. 

 

29 ianuarie 2019, Miercurea Ciuc – MOL România și Fundația pentru Parteneriat au lansat cea de-a 

14-a ediție a programului Spații Verzi, o platformă de responsabilitate socială prin care se urmărește 

implicarea copiilor şi a tinerilor în proiecte de mediu.  

Prin intermediul programului, MOL România pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale de 

https://community.telus.com/get-funding/community-grants/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/bD1fIaK3Edg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/bD1fIaK3Edg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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profil fonduri totale în valoare de 696.000 RON. 

„MOL România s-a dovedit a fi un pionier în multe domenii printre care și responsabilitatea 

socială. Programul Spații Verzi, ajuns la cea de-a 14-a ediție, este cea mai longevivă platformă de 

CSR a companiei iar modul în care acest program s-a dezvoltat de la an la an arată că el a răspuns 

unei nevoi reale a societății, anume aceea de a educa și forma tinerii în spiritul respectului față de  

 natură și mediul înconjurător, ajutând astfel 

tânăra generație să conștientizeze importanța problematicii de mediu” a declarat Camelia Ene, 

CEO & Country Chairman MOL Romania. 

 

Organizațiile de mediu pot depune cereri de finanțare până la data de 28 februarie, proiectele putând 

fi înscrise într-una dintre cele două categorii ale programului. Astfel, proiectele selectate în 

secțiunea Spații Verzi Urbane primesc finanțare de câte 10.000 de lei fiecare, în timp ce la categoria 

Arii Naturale Protejate finanțarea urcă la 20.000 RON. 

“Se vorbește des, mai ales în ultimii ani, despre obligația noastră ca societate de a lăsa moștenire 

generațiilor următoare o lume mai bună și un mediu mai curat, mai sănătos. Pentru a reuși în acest 

demers este nevoie de echiparea tinerilor cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a face față 

provocărilor de mediu de azi și de mâine. Programul Spații Verzi vine în sprijinul acestui demers, 

de 14 ani, promovând importanța educației ecologice și a cetățeniei active pentru protejarea 

mediului“, a declarat László Potozky, director al Fundaţiei pentru Parteneriat. 

 

Proiectele pot fi înscrise pentru finanţare în cadrul uneia dintre cele două componente ale 
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programului: Spații Verzi Urbane și Arii Naturale Protejate. În cadrul componentei Spații Verzi 

Urbane sunt finanțate proiecte care vizează reabilitarea/crearea de spații verzi în paralel cu 

dezvoltarea unor programe interactive de educație ecologică și de sănătate. De asemenea, în aceeași 

categorie sunt eligibile și proiecte organizate cu prilejul Săptămânii Europene a Mobilității și care 

implică activități şi acțiuni ce presupun un grad ridicat de implicare a comunității. 

În cadrul componentei Arii Naturale Protejate sunt eligibile proiectele de promovare şi popularizare 

a ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul 

comunităţilor locale prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, precum și a comunităţilor 

locale. În cadrul componentei Arii Naturale Protejate, începând cu anul 2019, programul oferă 

Premiul pentru Mediu. 

Premiul se acordă unei persoane sau unei organizații neguvernamentale care a fost implicată cu 

succes în căutarea unor soluții proactive prin implementarea de inițiative/demersuri  pentru 

conservarea biodiversității sau a ariilor naturale protejate, a fost implicată cu succes  în 

educarea/conștientizarea publicului cu privire la conservarea naturii, a arătat cale de urmat prin 

exemplu propriu pentru conservarea biodiversității sau a ariilor naturale protejate. 

 

Noutăți în cadrul programului Spații Verzi 2019 

Suma maximă ce poate fi alocată unui proiect în cadrul componentei Spații Verzi Urbane pentru 

reabilitarea sau crearea spaţiilor verzi urbane sau pentru programele organizate cu prilejul 

Săptămânii Europene a Mobilității s-a majorat cu 1.000 lei, ajungând astfel la 10.000 lei/proiect. 

 

În cazul proiectelor pentru promovarea ariilor protejate, nivelul maxim de finanţare individuală este 

de 20.000 lei, iar valoarea Premiului pentru  Mediu  este de 10.000 lei. 

 

Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site: 

www.spatiiverzi.org.ro, www.molromania.ro, www.repf.ro 
sursa: Romania pozitiva, 29 ianuarie 2019 

 

 

  51,80% dintre copiii din România nu mai preferă joaca afară ca 

principală sursă de distracție… 
 

În cadrul unui sondaj online la nivel național realizat printre copiii cu vârste între 6 și 18 ani de 

platforma educațională Kidibot referitor la prima lor opțiune când este vorba să se distreze, 51,80% 

dintre copii au ales variante care nu includ joaca în aer liber. 

”În casă” au răspuns 22,30% (273 respondenți) 

”La mall” au răspuns 20,34% (249 respondenți) 

”Altundeva” au răspuns 9,15% (112 respondenți) 

Doar 48,20% (590 respondenți) au răspuns că preferă ”Joaca afară”. 

 

Acest studiu confirmă trendurile îngrijorătoare din România dar și la nivel global cu privire la 

timpul petrecut în aer liber de către copii, care se reduce constant. Astfel, un studiu realizat în 2016 

în Marea Britanie pe 12,000 de copii relevă faptul că aceștia petrec mai puțin timp în aer liber decât 

deținuții din închisori (sursa: https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/25/three-

quarters-of-uk-children-spend-less-time-outdoors-than-prison-inmates-survey). 

http://www.spatiiverzi.org.ro/
http://www.molromania.ro/
http://www.repf.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jTgRgzFMbcg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jTgRgzFMbcg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/25/three-quarters-of-uk-children-spend-less-time-outdoors-than-prison-inmates-survey
https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/25/three-quarters-of-uk-children-spend-less-time-outdoors-than-prison-inmates-survey
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Faptul că atât de mulți copii români preferă să nu mai iasă afară la joacă generează o serie întreagă 

de probleme de sănătate imediate și viitoare, precum: sedentarism, obezitate, creșterea incidenței 

diabetului zaharat, scăderea posibilităților de concentrare, o lipsă de socializare. 

La studiu au răspuns în total 1224 copii în perioada 14 – 30 ianuarie 2019. 

Studiul s-a realizat pe www.kidibot.ro 

 

Despre Kidibot - Kidibot este platforma educațională gratuită destinată copiilor de 6-18 ani pe care 

îi motivează să citească și să învețe mai mult folosind educația prin joacă, presiunea socială 

pozitivă, concursuri între echipe, inspirație de la personalități și multe altele. În acest moment, 

Kidibot este folosit de copiii din peste 20% din școlile din România.Kidibot este implementat în 

România de către Asociația StartEvo. 

sursa: Romania pozitiva, 1 februarie 2019 

 

 

 Aplicația DOXTAR: A doua opinie medicală, la un click distanță 
 

Pacienții care au nevoie de sfaturi medicale informate au la dispoziție DOXTAR, o platformă 

digitală dezvoltată în România care îi ajută să obțină a doua opinie medicală în 48 de ore de la 

specialiști din țară și din străinătate. 

 

DOXTAR își propune să extindă și să simplifice accesul pacienților la serviciile de îngrijire a 

sănătății, având în vedere că jumătate dintre adulții cu probleme medicale din mediul urban, cu 

vârsta între 25 – 45 de ani, consideră că ar fi avut nevoie de mai multe detalii legate de afecțiunea 

sau diagnosticul primit în urma celui mai recent consult medical, conform unui studiu iVox 

comandat de companie. Un număr similar de respondenți (44,77%) a luat în considerare 

posibilitatea de a cere o a doua opinie medicală în primele șase luni după efectuarea consultației. Iar 

printre principalele motive pentru care ar lua o astfel de decizie se numără: faptul că nu considerau 

că au toate informațiile legate de diagnostic sau tratament (28,19%), neîncrederea în diagnostic 

(24.16%) și neîncrederea în tratamentul prescris (14,26%). 

Pentru a intra rapid în contact cu medicii specialiști de care au nevoie, pacienții pot descărca 

aplicația ”DOXTAR pentru pacienți”, disponibilă din data de 30 ianuarie 2019,  pentru utilizatorii 

de Android și în curând pe iOS, sau pot accesa www.doxtar.ro 

 

http://www.kidibot.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Jc_HxK4MbhI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.doxtar.ro/
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Cătălin Chiș, antreprenor și inițiatorul proiectului DOXTAR: „Ca multe alte inițiative private în 

domeniul sănătății, ideea DOXTAR a pornit de la o experiență personală, un accident nefericit în 

urma căruia am înțeles prin ce trece pacientul când are nevoie rapid de opinii medicale informate, în 

care să aibă încredere. Am simțit că trebuie să mă implic și, la câțiva ani distanță, am fondat Peditel 

1791 – primul call center pediatric din România, non stop și gratuit, astfel încât toți părinții să 

poată apela la un sfat medical avizat, oricând și de oriunde. 

 

 Prin aplicația DOXTAR facem un pas mai departe, într-un 

demers antreprenorial: ne dorim să facilităm accesul la o a doua opinie medicală pentru oricine are 

nevoie. Prin DOXTAR, utilizatorii au acces la medici din România, dar și la specialiști de la clinici 

internaționale.” 

Cele mai recente date Eurostat arată că, în 2015, 9,4% dintre români au raportat nevoi medicale 

neacoperite din cauza costurilor, a barierelor geografice sau a listelor de așteptare, un număr de 

aproape trei ori mai mare decât media statelor UE. DOXTAR folosește tehnologia pentru a rezolva 

aceste probleme. 

 Timpul de așteptare – cu DOXTAR, pacienții obțin răspunsul de care au nevoie în cel mult 

48 de ore. 
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 Costurile asociate consultației – în DOXTAR, pacienții plătesc doar „interacțiunea digitală” 

cu pacientul, fără cheltuieli suplimentare. Prețul este stabilit de medic și este cu până la 

20% mai mic decât prețul mediu al unei consultații în cabinet. 

 Barierele geografice – DOXTAR oferă acces la sfaturi medicale de la specialiști printr-un 

mecanism simplu, la un click distanță. 

 

Mario De Mezzo, Project Manager DOXTAR: „Ne propunem să facem din DOXTAR cea mai 

complexă platformă virtuală pentru a doua opinie medicală, pentru a-i ajuta pe pacienții din 

România să găsească  răspuns la cele mai diverse probleme. În perioada următoare, vom integra și 

alte servicii în platformă, precum suport audio și suport video. Ne propunem ca, în a doua parte a 

anului 2019, să avem funcțională și o versiune în limba engleză a platformei, astfel încât medicii să 

poată fi accesați de către pacienți din afara țării.” 

 

Prin intermediul DOXTAR, pacienții au acces în acest moment la 19 de medici din țară și din 

străinătate, care acoperă zece specializări: diabet, oncologie, neurologie și epileptologie, O.R.L., 

psihiatrie, psihiatrie pediatrică, medicina muncii, ginecologie, reumatologie, medicină internă.  

 

Pentru a primi o opinie informată în termen de 48 ore, pacienții trebuie să încarce dovezile 

diagnosticului în aplicație sau site. 

Utilizatorul are control deplin asupra datelor personale încărcate în aplicație. Aplicația a fost 

construită în concordanță cu cerințele GDPR și de securitate a informației, folosind standarde la 

nivelul celor utilizate în industria bancară. 

Platforma este creată cu susținerea Graffiti PR, Active Power Solutions și LIFE IS HARD. 

Platforma a fost proiectată și dezvoltată de LIFE IS HARD, prima companie românească de 

software listată la Bursa de Valori București – piața AeRo. Cu 15 ani de prezență pe piața locală, 

compania a fost prezentă succesiv în topurile Deloitte CE Technology Fast 50 şi în Top Deloitte 

FAST 500 EMEA, bucurându-se și de alte nominalizări și premii obținute la competiții 

internaționale de top. 
sursa: Romania pozitiva, 30 ianuarie 2019 

 

 

 

 BETT SHOW 2019 - Căști VR, podele interactive și dispozitive accesibile 

pentru sala de clasă. Când tehnologia se îmbină cu educația 
 

La sfârșitul lunii ianuarie 2019, a avut loc Bett Show, la Londra, cel mai mare târg internațional 

dedicat tehnologiei educaționale, la care au luat parte peste 800 de companii mari, peste 100 de 

startup-uri de tehnologie în educație și peste 34.000 de vizitatori care reprezintă comunitatea 

educațională globală. „Îmi place la Bett că aduce împreună o comunitatea de educatori, inovatori 

din toată lumea. Creează un fel de Vortex de idei și feluri noi de a gândi, oamenii vin împreună să 

învețe unul de la altul, să împărtășească idei unul cu altul”, spunea în urmă cu doi ani sir Ken 

Robinson, unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în educație, care a vorbit atunci pe 

scena evenimentului. “Pe vremuri, amintea el, să faci orarul însemna să stai o vară întreagă cu o 

foaie mare de hârtie în față, cu un creion în mână și cu o gumă de șters alături. Astăzi, instrumentele 

digitale îi ajută pe profesori să își organizeze rapid programul și le oferă o flexibilitate fără 
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precedent în istorie. Este doar unul dintre modurile în care tehnologia este astăzi folosită în școlile 

și universitățile din lumea întreagă. Nu este numai despre tehnologie, baza stă în împlinirea 

talentului și posibilităților umane. Trebuie să înțelegem că tehnologia de aici ne ajută”. 

 

 

 
 

Învățarea cu ajutorul căștilor de VR și al podelelor digitale 
La Bett Show 2019 au fost prezentate o serie de dispozitive și programe care să îmbogățească 

educația la toate nivelurile, inclusiv în învățământul special. Vizitatorii au putut accesa instrumente 

dedicate școlilor, dar și părinților care vor să își educe copiii de acasă, programe care să facă 

predarea și evaluarea mai eficiente, felurite resurse educaționale digitale. Spectaculoase au fost 

instrumentele de Class VR, care aduc realitatea virtuală la orele de curs. Cu ajutorul unor căști de 

realitate virtuală, elevii pot explora mormântul lui Tutankhamon, pot pilota un avion de vânătoare 

sau pot intra în lumea lui Shakespeare fără să părăsească sala de clasă.  

 

„Să ai șansa să faci toate aceste lucruri în sala de clasă este incredibil și e o cale grozavă de a 

deschide uși și de a le arăta copiilor lucruri pe care altminteri nu ar avea șansa să le vadă”, a 

consemnat un blog educațional din Regatul Unit.  

 

Un alt instrument digital care a provocat entuziasm la Bett a fost o podea digitală, care stimulează 

învățarea interactivă. Un proiector, un computer și o cameră kinetică transformă cât ai clipi orice 

podea de școală într-o veritabilă arenă interactivă de învățare.  

 

Profesorii de STEM au găsit un ajutor de nădejde în kiturile de construcție și de programare cu care 

elevii pot crea și programa orice le poate imaginația, de la mașinuțe din piese Lego la chitare pe 

care le confecționează singuri.  

https://thirdspacelearning.com/blog/the-best-of-bett-2019-review/
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Dispozitive accesibile și instrumente care detectează plagiatul 
Un element important la târg a fost prezența dispozitivelor electronice care pot fi achiziționate la un 

preț accesibil de școli și licee. Microsoft a prezentat, de pildă, șapte noi dispozitive cu Windows 10, 

care includ funcția de inking. Dispozitivele permit utilizare tehnologiei gratuite de accesibilitate, 

precum Learning Tools din Office 365. În plus, Microsoft a adus la Bett noi funcții pentru Teams, 

hub-ul de colaborare în echipă în Office 365. Acestea au fost realizate în urma feedback-ului primit 

de la profesori, iar printre ele se numără Grade Sync, care le trimite profesorilor în mod automat 

notele pentru sarcinile rezolvate în Teams direct în sistemul de informații al elevilor, dar și 

evaluarea mobilă, prin care dascălii pot evalua sarcinile din Teams de oriunde s-ar afla, de pe un 

telefon iOS sau Android. Totodată, o nouă funcție le permite cadrelor didactice să detecteze gradul 

de plagiat prin scanarea internetului, în căutarea de similitudini cu textele predate de elevi. Luna 

aceasta, va fi lansată o versiune beta care le va permite profesorilor să acceseze platforma 

MakeCode chiar din Teams. Cu biblioteca gratuită oferită de MakeCode, care cuprinde programa 

școlară de informatică, elevii pot folosi programarea cu blocuri sau JavaScript pentru a-și crea 

propriile jocuri și a le partaja cu prietenii.  

 

Ajutor pentru cei care au nevoie de o atenție suplimentară în procesul de citire 
O parte dintre inovațiile prezentate la Bett s-au adresat celor care au, dintr-un motiv sau altul, 

dificultăți de citire. Microsoft a demonstrat la târg cum poate funcționa Immersive Reader într-o 

cască de VR, de care să beneficieze oricine are nevoie de o atenție suplimentară în procesul de 

citire. De asemenea, a lansat și materiale gratuite de formare în cadrul Comunității Microsoft 

Educator, pentru a-i ajuta pe profesori să le ofere cele mai bune oportunități educaționale elevilor și 

studenților care au dislexie. 

 

 
 

Microsoft a anunțat la Bett că va transfera cercetarea și tehnologia din partea Code Jumper - un 

limbaj de programare fizică realizat pentru copiii nevăzători sau cu deficiențe de vedere - către 

American Printing House for the Blind, astfel încât mai mulți elevi din întreaga lume să poată 

beneficia de acestea. Code Jumper se bazează pe o cercetare a Microsoft, numită Project Torino, și 

este conceput pentru a le oferi copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11, care au deficiențe de vedere, 

o introducere în programare. Code Jumper este despre a construi concepte „care să le permită 

copiilor să devină cercetători în domeniul științei computerelor, programatori, ingineri software. Le 
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dă baza computațională care să le permită să meargă în orice direcție vor”, spunea anul trecut unul 

dintre cercetătorii care au luat parte la Proiectul Torino. 

 

Anul viitor, Bett Show se va desfășura la Londra, în perioada 22-25 ianuarie 2020. 

sursa:  www.republica.ro, 30 ianuarie 2019 
 

Informații suplimentare despre tehnologia educațională: 

- Bett Show - https://www.bettshow.com/ 

- Microsoft Educator Community home - https://education.microsoft.com/  

-  
 

 
 

 

                         
 

    

 Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://education.microsoft.com/

