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 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Se lansează platforma Harta Serviciilor Sociale din România 

 800 de noi resurse digitale educaționale pe platforma Digitaliada 

 În ciuda îmbunătățirilor realizate în domeniul educației, lumea continuă să fie un loc în care 

fetele se confruntă cu violența și discriminarea 
 5 din 100 de tineri NEET își doresc să nu mai facă parte din categoria celor care, deși pot, nu 

învață și nu lucrează 

 STUDIU. Copiii din mediul rural au acces limitat la apă și săpun 

 „Jocul video” care îi ajută pe copii să „îmblânzească” sunetele. „Atât timp cât totul este făcut 

cu măsură și controlat de către părinți, nu poate dăuna” 

 

 

  

       
Noutăți  

 

 Precizările Ministerului Educației și Cercetării privind procesul și instrumentele de 

consultare destinate părinților și profesorilor din învățământul gimnazial 

 

Data publicării: 5 martie 2020  

 

Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la procesul și instrumentele de 

consultare destinate părinților și profesorilor din învățământul gimnazial, Ministerul 

Educației și Cercetării face următoarele precizări: 

 

Ministerul Educației și Cercetării urmărește să asigure o cât mai bună fundamentare a deciziilor 

privind îmbunătățirea actualului curriculum național (planuri-cadru). Conform metodologiei în 

vigoare (ordinul de ministru nr. 3.593/2014), au fost constituite grupuri de lucru și comisii de 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/50lwTHeUAWY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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validare și a fost inițiat un proces sistematic de consultare cu părinți și cadre didactice în scopul 

colectării unor date relevante în procesul de revizuire curriculară. Cadrele didactice, alături de 

părinți, sunt actori esențiali în acest proces, oferind un sprijin real pentru identificarea aspectelor 

care pot fi îmbunătățite și pentru formularea propunerilor de revizuire. 

 

Implementarea cu succes a măsurilor de intervenție dezvoltate în cadrul acestui proces este în 

strânsă legătură cu sprijinul beneficiarilor direcți ai educației. Astfel, consultarea părinților și a 

profesorilor va fi extinsă și îi va include și pe elevi, cu sprijinul structurilor asociative ale acestora. 

Datele colectate în cadrul procesului de consultare vor sprijini grupurile de lucru în formularea unor 

propuneri care reflectă nevoile beneficiarilor și care promovează în mod autentic 

competențele specifice profilului de formare al elevilor, atât la nivelul disciplinelor de trunchi 

comun, cât și al curriculumului la decizia școlii. 
sursa: https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-privind-

procesul-%C8%99i-instrumentele-de-consultare 

 

 Se lansează platforma Harta Serviciilor Sociale din România 

 

Citizen Next: anunțăm cu mare entuziasm că pe 13 martie lansăm oficial Harta Serviciilor 

Sociale din România. 
 

   Prima platformă națională care centralizează și integrează pe o hartă interactivă toate serviciile 

sociale acreditate din România, specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil. 

 

   Aceasta va fi un instrument accesibil tuturor cetățenilor, care le va pune la dispoziție seturi de 

date complete și îi va conecta mai ușor și rapid cu furnizorii de servicii sociale. 

https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-privind-procesul-%C8%99i-instrumentele-de-consultare
https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-privind-procesul-%C8%99i-instrumentele-de-consultare
https://www.facebook.com/citizennext.ro/
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Suntem bucuroși să vă anunțăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a devenit de curând 

partenerul instituțional al proiectului, beneficiind astfel de un suport strategic pentru a produce un 

impact major în comunitate. 

 

   Echipa noastră - Citizen Next - va organiza un eveniment de lansare, la care vor fi prezente 

instituții și persoane-cheie din domeniul serviciilor sociale și nu numai. 

 

   Scopul evenimentului este, în primul rând, să reunească furnizorii de servicii sociale, 

reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, reprezentați ai companiei OMV Petrom, 

finanțatorul proiectului și alte ONG-uri care dezvoltă proiecte cu impact social. 

 

   Vom avea 15 locuri dedicate publicului care dorește să ia parte la această reuniune. Persoanele 

interesate au posibilitatea să se înscrie online la eveniment. 

*** Participarea la eveniment se va face doar în urma unei confirmări primite din partea noastră. 

 

???? Ce ne dorim de la cele 3 ore petrecute împreună? 

 

   Să discutăm constructiv, concret și deschis despre nevoile care există în prezent în domeniul 

serviciilor sociale și ce soluții putem identifica împreună pentru a veni în sprijinul cetățenilor. 

 

   Lansarea platformei Harta Serviciilor Sociale va fi punctul de plecare al acestei întâlniri și ne 

va oferi o perspectivă mai clară asupra modului în care să abordăm, de acum înainte, domeniul 

serviciilor sociale și cum să avem un impact cât mai mare în societate prin intermediul acesteia. 

 

Haideți să dăm sfară în țară că va fi lansată #hartaserviciilorsociale - prima platformă națională 

care centralizează furnizorii de servicii sociale și oferă acces rapid către aceștia.  

De acum înainte veți avea servicii sociale la îndemâna voastră!  
sursa: stiriong, 4 martie 2020 

 

 

  800 de noi resurse digitale 

educaționale pe platforma Digitaliada 

https://www.facebook.com/hashtag/hartaserviciilorsociale


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.10, anul 8, saptamana 9-15 martie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

Orice școală din mediul urban sau rural care își propune să introducă metode digitale de 

predare poate găsi pe www.digitaliada.ro atât indicații tehnice pentru crearea unui laborator 

digital cât și resurse utile pentru profesorii care doresc să introducă digitalul în metodele lor 

de predare. Fundația Orange anunță adăugarea din luna martie a peste 800 de noi materiale 

educaționale în limba română pe platforma națională Digitaliada. Noile materiale sunt create 

pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor pentru învățământul gimnazial și pot fi 

folosite gratuit atât de către profesori, la clasă, cât și de către copii, pentru auto-evaluare. 

 

Profesorii Digitaliada au creat 131 de teste și evaluări semestriale în format digital, dezvoltate cu 

ajutorul aplicațiilor Kahoot!, Quizizz și Socrative. Totodată, au fost create 123 de probleme de 

matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, pentru a fi 

utilizate în al doilea semestrul din anul școlar 2019-2020. Iar în cadrul platformei de Learning 

Management System „Învățare și Testare online” Digitaliada, au fost adăugate 550 noi exerciții de 

matematică, pe diferite grade de dificultate pentru ciclul gimnazial. 

 

Toate materialele dezvoltate de profesorii Digitaliada, sub coordonarea expertului educațional 

Adina Roșca, au fost aplicate deja la clasă, în cele 50 de școli Digitaliada și le oferă elevilor 

posibilitatea unei abordări graduale în învățarea matematicii.   

 

„Profesorii Digitaliada creează și publică în fiecare semestru noi resurse digitale, pe care le 

împărtășim în mod gratuit pe platforma proiectului. Invităm profesori, elevi și părinți din toată țara 

pe www.digitaliada.ro pentru a descoperi instrumentele digitale ce li se potrivesc materiei și anului 

de studiu în care sunt și în cea mai noua secțiune – „Învățare și testare online”, pentru un mod 

interactiv de predare, evaluare și testare, ce funcționează cu succes deja în peste 100 de școli.” –

 Amalia Fodor, director Fundația Orange. 

 

Aceste materiale digitale nou create completează hub-ul digital educațional de 

pe www.digitaliada.ro, constituit din: 25 de tutoriale video pentru predarea matematicii, cu ajutorul 

aplicației GeoGebra, 101 proiecte didactice pentru predarea Matematicii și Informaticii la 

gimnaziu, Ghidul Școlii Digitale care conține recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul 

programului Digitaliada în perioada 2016-2019, Ghid de utilizare a Tablei interactive care 

conține îndrumări pentru profesori privind utilizarea tablei interactive în școală, 8 ghiduri pentru 

predarea matematicii și informaticii și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de 

gimnaziu, 224 teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor din 

ciclul primar și gimnazial dezvoltate folosind aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative, 150 de 

evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică pentru ciclul gimnazial dezvoltate 

în aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative și 400 de exerciții de matematică, 82 de lecții și 100 de 

probleme de matematică demonstrate în GeoGebra, ce pot fi parcurse în cadrul platformei de 

Learning Management System „Învățare și Testare online”. 

 

Pentru anul școlar 2019-2020, echipa Digitaliada recomandă 35 de aplicații digitale 

gratuite. Acestea urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea 

creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică. 
sursa: stiriong.ro, 5 martie 2020 

 

 

http://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
http://www.digitaliada.ro/
http://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/Tutoriale-VIDEO-pentru-Predarea-Matematicii-cu-instrumente-digitale-td264
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?disciplina=toate&clasa=toate&categoria=1&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/Ghidul-S%CC%A6colii-Digitale-a1644239897067558
https://www.digitaliada.ro/Ghid-de-utilizare-Tabla%CC%86-Interactiva%CC%86-a1644236666140398
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=5&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?disciplina=8&categoria=5&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=7&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=8&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=8&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
https://www.digitaliada.ro/Aplicatiile-Digitaliada-pentru-anul-scolar-2019-2020-td266
https://www.digitaliada.ro/Aplicatiile-Digitaliada-pentru-anul-scolar-2019-2020-td266
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 În ciuda îmbunătățirilor realizate în domeniul educației, lumea continuă 

să fie un loc în care fetele se confruntă cu violența și discriminarea 

 

 
  

Numărul fetelor care merg la școală și își continuă studiile este mai mare ca oricând la nivel 

global, însă progresele remarcabile înregistrate în domeniul educației au contribuit prea puțin 

la construirea unui mediu în care fetele au parte de mai multă egalitate și de mai puțină 

violență, au avertizat astăzi UNICEF, Plan International și UN Women într-un nou raport. 

 

Conform raportului, emis înainte de cea de-a 64-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii, 

numărul fetelor aflate în afara sistemului de învățământ a scăzut cu 79 de milioane în ultimele două 

decenii. În ultimul deceniu, raportul dintre fetele și băieții care frecventează învățământul secundar 

s-a modificat în favoarea fetelor. 

Cu toate acestea, violența împotriva femeilor și a fetelor rămâne un fenomen răspândit. În 2016, de 

exemplu, femeile și fetele au reprezentat 70% dintre persoanele identificate ca victime ale traficului 

la nivel mondial, majoritatea dintre ele fiind victime ale exploatării sexuale. Uimitor este faptul că 

una din 20 de fete cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani – în jur de 13 milioane – a fost victima unui 

viol în decursul vieții, aceasta fiind una dintre cele mai violente forme de abuz sexual la care sunt 

expuse femeile și fetele. 

 

„În urmă cu 25 de ani, guvernele lumii și-au luat un angajament față de femei și fete, însă și-au 

respectat promisiunea doar parțial. Deși, la nivel mondial, s-a obținut sprijin politic pentru 

școlarizarea cât mai multor fete, acestora nu li s-au oferit competențele și susținerea de care au 

nevoie nu doar pentru a-și construi propriul destin, ci și pentru a putea trăi în siguranță și 

demnitate”, a declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore. „Accesul la educație nu este 

suficient – trebuie să schimbăm și comportamentul și atitudinea oamenilor față de fete. Putem vorbi 
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într-adevăr de egalitate doar în momentul în care toate fetele beneficiază de protecție împotriva 

violenței, își pot exercita drepturile în mod liber și se bucură de șanse egale în viață”. 

 

Raportul, A New Era for Girls: Taking stock on 25 years of progress [O nouă eră pentru fete: 

bilanțul a 25 de ani de progrese], este publicat în contextul campaniei Generation Equality și 

marchează cea de-a 25-a aniversare a Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune –planul 

istoric elaborat în scopul promovării drepturilor femeilor și ale fetelor. 

 

„Este esențial să tragem la răspundere guvernele în legătură cu angajamentul pe care și l-au asumat 

prin istorica Declarație de la Beijing, iar acest raport furnizează o imagine detaliată a lumii în care 

trăiesc fetele 25 de ani mai târziu”, a afirmat directorul general al Plan International,   Anne-

Birgitte Albrectsen. „Adolescentele, în mod special, se confruntă cu un nivel ridicat al discriminării 

pe criterii de vârstă și gen și continuă să fie ignorate în comunitățile lor și în forumurile decizionale, 

rămânând în mare parte invizibile la nivelul politicilor guvernamentale. Încurajarea și susținerea 

adolescentelor aduc un triplu beneficiu societății – pentru fetele de azi, adultele care vor deveni și 

viitoarea generație de copii. Dacă nu reușim să înțelegem acest lucru și nu punem capăt 

discriminării ce afectează fetele din întreaga lume, ne va fi foarte greu să atingem țelurile ce țin de 

egalitatea de gen stabilite în cadrul Agendei 2030.”  

 

„După 1995, an în care, la Beijing, s-a manifestat pentru prima dată interes față de problemele cu 

care se confruntă fetele, am văzut tot mai multe fete revendicându-și drepturile și trăgându-ne la 

răspundere. Însă lumea nu a reușit să răspundă așteptărilor lor privind gestionarea responsabilă a 

planetei, o viață fără violență și speranța unei independențe economice”, a afirmat directorul 

executiv al UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. „În condițiile în care femeile și fetele trebuie să 

aloce de trei ori mai mult timp și energie decât bărbații treburilor gospodărești, fetele nu au cum să 

beneficieze de șanse egale pentru a putea face tranziția de la școală la locuri de muncă decente, în 

medii profesionale sigure. Pentru binele tuturor, este esențial ca acest lucru să se schimbe, 

asigurându-ne totodată că abilitățile pe care le dobândesc fetele în școală sunt potrivite pentru 

locurile de muncă ale viitorului din zona digitală și tehnologică și că se elimină violența împotriva 

lor”.    

 

În prezent, fetele sunt expuse unui risc crescut de violență în orice mediu – atât în spațiul online, cât 

și la școală, acasă și în comunitate – consecințele acesteia fiind de ordin fizic, psihologic 

și social. Raportul notează faptul că o serie de practici negative, precum căsătoriile timpurii și 

mutilarea genitală a femeilor (MGF), continuă să perturbe și să pericliteze viața, probabil, a 

milioane de fete din întreaga lume. În fiecare an, 12 milioane de fete se căsătoresc la vârste fragede, 

iar 4 milioane sunt expuse riscului de MGF. La nivel global, probabilitatea ca fetele de 15-19 ani să 

justifice violența împotriva femeilor în spațiul conjugal este la fel de mare ca în rândul băieților de 

aceeași vârstă. 

Raportul evidențiază, în cazul fetelor, și tendințe negative îngrijorătoare în domeniul nutriției și al 

sănătății, multe dintre ele de neimaginat în urmă cu 25 de ani. De exemplu, globalizarea, trecerea de 

la o alimentație tradițională la alimente procesate nesănătoase și expansiunea rapidă a marketingului 

agresiv ce vizează copiii au condus la creșterea consumului de alimente nesănătoase și de băuturi 

zaharoase. Aceasta a contribuit la răspândirea supraponderabilității și a obezității în rândul copiilor 

și al adolescenților. Între 1995 și 2016, prevalența supraponderabilității aproape  s-a dublat în cazul 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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fetelor de 5-19 ani, de la 9% la 17%, numărul actual al fetelor supraponderale (155 de milioane) 

dublându-se față de cel înregistrat în 1995 (75 de milioane).   

În România, potrivit unui studiu publicat în 2017 de Centrul Național de Evaluare și Promovare a 

Stării de Sănătate, la fetele de 8 ani, prevalența obezității este de 9%, mai mică față de prevalența 

obezității la băieți (13,50%). 

Datele Institutului de Statistică al UNESCO arată că, în 2017, 170.718 fete din învățământul primar, 

gimnazial și secundar se aflau în afara sistemului de educație din România, în creștere față de 

162.669 în 2016 și față de 143.311 în 2015. 

La nivel global, în ultimii 25 de ani, au apărut, de asemenea, tot mai multe preocupări cu privire la 

deteriorarea sănătății mintale, datorată parțial și utilizării excesive a tehnologiilor digitale. Raportul 

notează faptul că suicidul reprezintă, în momentul de față, a doua cauză de deces în cazul 

adolescentelor de 15-19 ani, fiind depășit doar de patologiile materne. Fetele prezintă în continuare 

un risc crescut de contractare a unor infecții cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, acesta din urmă 

afectând în prezent 970.000 de adolescente în vârstă de 10-19 ani, față de 740.000 în 1995. 

Adolescentele de 10-19 ani reprezintă în continuare aproape 3 din 4 cazuri de noi infecții detectate 

la nivelul adolescenților din întreaga lume.    

 

Raportul îndeamnă la acțiune în următoarele domenii: 

 Valorificarea și multiplicarea oportunităților oferite fetelor, indiferent de mediul de 

proveniență, apartenența etnică și statutul socioeconomic, pentru ca acestea să poată deveni 

agenți ai schimbării îndrăzneți și ambițioși și să identifice soluții, implicându-se activ – prin 

vocile, opiniile și ideile lor – în diverse dialoguri, platforme și procese privind organismele, 

comunitățile, educația și viitorul lor. 

 Creșterea investițiilor în politici și programe în vederea promovării unor modele 

promițătoare care să permită accelerarea progreselor cu și pentru adolescente, în ton cu 

realitatea actuală a lumii, inclusiv dezvoltarea competențelor de care au nevoie acestea 

pentru cea de-a patra revoluție industrială și pentru o mișcare generațională care să pună 

capăt violenței de gen, căsătoriilor timpurii și MGF. 

 Intensificarea investițiilor pentru producerea, analizarea și utilizarea datelor și a studiilor de 

înaltă calitate, dezagregate în funcție de vârstă și gen, în domenii în care nivelul de 

cunoștințe este unul limitat, precum violența de gen, dobândirea de competențe adecvate 

pentru secolul XXI, nutriția și sănătatea mintală a adolescenților.  
sursa: stiriong, 5 martie 2020 

 

 

 5 din 100 de tineri NEET își doresc să nu mai facă parte din categoria 

celor care, deși pot, nu învață și nu lucrează 
 

91 din 100 de tineri NEET sunt mulțumiți de situația lor curentă 

Dintre cei peste 1.400 de tineri NEET – care nu studiază și nici nu lucrează deși ar putea – 

contactați de Junior Achievement în România de la începutul acestui an, doar 126 (9%) sunt 

interesați să schimbe această stare de fapt. Ponderea celor care doresc să colaboreze și să se implice 

concret în acest demers este și mai mică: 5 din 100 de persoane contactate. Tinerii din Ialomița, 

Giurgiu, Galați și Vrancea consideră colaborarea necesară un efort mult prea mare, care le-ar 
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schimba starea curentă, în care se descurcă și fără a merge la cursuri sau a lucra. Deși sunt capabili 

să își finalizeze studiile și să muncească, majoritatea nu își doresc să facă acest lucru. 

 

Profil personalizat pentru fiecare tânăr NEET 

Inerția, starea curentă și obișnuința cu zilele în care doar vremea se schimbă reprezintă principalele 

bariere care îi împiedică pe tinerii NEET să fie mai motivați. Aplicând o serie de tehnici derivate 

din metoda FROG, specialiștii Junior Achievement interacționează direct cu acești tineri și îi 

motivează să își dorească mai mult de la ei înșiși, să se pregătească profesional, să se angajeze sau 

să-și urmeze visul de a avea propriul lor start-up. Dispersarea lor geografică necesită lungi 

convorbiri telefonice cu fiecare dintre ei și organizarea de seminarelor online pentru instruire, 

identificarea pasiunilor și a punctelor forte. Tinerii își dau acordul și pentru fiecare dintre ei este 

realizat câte un profil personalizat. Spre deosebire de un CV, profilul personalizat oferă informații 

despre aptitudini, abilități, cunoștințe și preferințele de lucru sau studiu. 

 

De ce rămân tinerii NEET în această situație 

Unii tineri NEET nu au mijloacele necesare pentru a accesa internetul, pentru a își deschide un cont 

de e-mail sau a-și căuta un loc de muncă. Alții nu au nici resursele elementare pentru a se pregăti și 

a se deplasa la un interviu ori pentru a își planifica și implementa ideile care i-ar transforma în mici 

antreprenori. Prin proiectul NEETs in Entrepreneurship, toate aceste bariere aparent insurmontabile 

sunt ridicate pentru tinerii care doresc să schimbe ceva. Cei care nu au un calculator sunt îndrumați 

spre bibliotecile locale sau primării, unde li se oferă acces la internet și pot participa la seminarele 

online. Cei care doresc să devină antreprenori primesc consultanță și ulterior finanțare, după ce 

dovedesc o bună planificare a afacerii. 

Totuși, inerția rămâne principala barieră. Majoritatea tinerilor NEET, în special aceia care nu 

consideră antreprenoriatul ca fiind o opțiune, trebuie să facă pasul cel mare și să se angajeze. În 

acest sens, echipa de implementare a proiectului îi ajută, le caută locuri de muncă și le propune cele 

mai bune opțiuni. Pentru a veni în sprijinul tinerilor care nu își pot căuta singuri un loc de muncă, 

echipa noastră merge chiar mai departe: le cere acordul și aplică în numele lor. 

 

Cel mai redus nivel al locurilor de muncă vacante 

Datele publicate de Institutul Național de Statistică în februarie indică scăderea ratei medii anuale a 

locurilor de muncă vacante în 2019 la cel mai redus nivel din ultimii 5 ani. În ultimul trimestru al 

anului 2019 erau doar 47.090 de locuri de muncă vacante, față de 63.694 în trimestrul III din 2018, 

acest nivel fiind apropiat de cel înregistrat după primul trimestru din 2015: 47.448 de locuri de 

muncă. Pe parcursul anului 2019, numărul de șomeri care nu au lucrat niciodată a atins un nou 

minim, de până la 177.089 de persoane, față de 200-290.000 de persoane în ultimii 10 ani. De 

asemenea, în 8 luni din 2019 rata șomajului a fost 3%, această valoare fiind cea mai scăzută din 

1992 și până în prezent. Mai puține locuri de muncă, mai puțini șomeri și o rată mai mică a 

șomajului indică noi provocări pentru cei care nu au un loc de muncă, nu studiază, dar acum își 

doresc să lucreze. 

 

NEETs in Entrepreneurship 

Proiectul NEETs in Entrepreneurship este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment și este implementat de organizațiile Junior 

Achievement din 6 țări. Până la finalul proiectului, 1.600 de tineri NEET din Bulgaria, Italia, 
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România și Spania vor beneficia de activități de formare pentru dezvoltarea abilităților de angajare 

și pentru a își deschide propria afacere. 

Mai multe detalii despre proiect și înscrieri sunt disponibile la https://neets-

entrepreneurship.org/ro/register 

Despre JA Romania - mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org 

Despre EEA and Norway Grants - reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein și a Norvegiei 

pentru o Europă mai verde, mai competitivă și incluizivă. 
sursa: Romania pozitiva, 8 martie 2020 

 

 

 STUDIU. Copiii din mediul rural au acces limitat la apă și săpun 
 

Mai bine de o treime dintre copiii din România trăiesc în locuințe fără toaletă în interior, media UE 

fiind de 2,6%. 1 din 5 copii care nu dispune de dotările sanitare în gospodărie nu se spală pe 

mâini după ce folosește toaleta, conform Raportului de cercetare “Bunăstarea copilului din mediul 

rural”, realizat în 2018 de Fundația World Vision România. 

 

În același timp, un raport al Ministerului Educaţiei și Cercetării arăta că, în urmă cu trei ani, 2.219 

unităţi de învăţământ din România aveau grupurile sanitare situate în curte, fără apă curentă şi fără 

canalizare, iar în anul 2018 funcţionau cu grupuri sanitare neconforme 1.489 de şcoli şi 

grădiniţe. La începutul primăverii anului trecut, 1.180 de şcoli aveau în continuare grupuri sanitare 

necorespunzătoare. 

Conform celor mai recente date statistice la nivel național și european, în anul 2018 populaţia 

deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de 13.515.626 persoane, reprezentând 

69,4% din populaţia rezidentă a României. În mediul rural, doar 35,3% din populaţia rezidentă era 

deservită de sistemul public de alimentare cu apă. (sursa: INS, 30.09.2019) 

 

Confom datelor Eurostat publicate pe 19 noiembrie 2019, cu ocazia Zilei mondiale a toaletei 

(World Toilet Day), peste un sfert (27,7%) din populaţia României trăia, în 2018, într-o locuinţă 

care nu avea toaleta în interiorul casei, numărul locuințelor cu toaleta în curte fiind de peste zece ori 

mai mare decât media de 2,1% înregistrată în 2018 la nivelul Uniunii Europene. 

“Din păcate, lipsa accesului la produse pentru igienă şi a educaţiei pentru sănătate sunt probleme 

cu care ţara noastră se confruntă de foarte multă vreme. Subiectul a fost readus în spaţiul public 

zilele acestea, având în vedere cazurile de coronavirus, însă atragem încă o dată atenţia asupra 

nevoii de educaţie pentru sănătate pe termen lung în România, o ţară în care multe școli din mediul 

rural nu au, în continuare, apă curentă și toalete în incintă. În și mai multe școli și grădinițe, 

săpunul este inexistent, iar situația se perpetuează în gospodăriile acestor copii, care nu au 

resursele financiare pentru a cumpăra produse de bază cum ar fi săpunul. Igiena precară este o 

sursă continuă de îmbolnăviri în comunitățile defavorizate”, a declarat Mihaela Nabăr, director 

executiv World Vision România 

Obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 6 (ODD 6) de pe Agenda 2030 a Organizației Națiunilor 

Unite este de a garanta că până în 2030 toţi oamenii vor avea acces la toalete şi canalizare. În acest 

moment, România este departe de îndeplinirea acestui obiectiv. 

Despre World Vision România - www.worldvision.ro 
sursa: Romania pozitiva, 3 martie 2020 

https://neets-entrepreneurship.org/ro/register
https://neets-entrepreneurship.org/ro/register
http://www.jaromania.org/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/50lwTHeUAWY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.worldvision.ro/
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  „Jocul video” care îi ajută pe copii să 

„îmblânzească” sunetele. „Atât timp cât totul este făcut cu măsură și 

controlat de către părinți, nu poate dăuna” 
 

Părinții știu că, uneori, există sunete care se încăpățânează să nu apară, în ciuda strădaniilor 

copilului, dar și ale părinților și logopezilor. Printre aceste sunete, „R” este cel mai greu de 

„îmblânzit”. 

Așa s-a întâmplat și în cazul lui Victor, povestește mama băiețelului. Asta până când cei doi au 

ajuns la cabinetul unui logoped care folosește și o metodă inedită, pe care copilul a îndrăgit-o pe loc 

și care l-a ajutat în eforturile pentru pronunția sunetului buclucaș. 

 

Este vorba despre Timlogo (https://www.timlogo.ro/), un instrument digital interactiv de 

dezvoltare a vorbirii care folosește inteligența artificială pentru a analiza pronunția copiilor și pentru 

identificarea problemelor specifice din discursul lor. Plarforma recomandă apoi cele mai relevante 

exerciții pentru corectarea acestora. Pe măsură ce copiii își îmbunătățesc pronunția, exercițiile 

sugerate de platformă evoluează. 

Timlogo a fost proiectat să fie distractiv, integrând jocuri, personaje și povești care stârnesc 

imaginația copiilor și le atrag atenția.  

„Platforma reprezintă pentru Victor un plus de motivație și de concentrare, o modalitate de exersare 

atractivă și interactivă, mai ales că poate fi accesată atât la cabinetul logopedului, cât și de acasă. 

Pentru Victor, corectarea sunetului „R” a fost un proces anevoios, necesitând multe ședințe la 

cabinetul logopedic. Platforma Timlogo a venit ca o completare a procesului de corectare, Victor 

fiind foarte încântat să o folosească”, povestește mama lui Victor. 

 

400.000 de copii din România au tulburări de limbaj 
În România sunt aproximativ 4 milioane de copii, iar 10% dintre ei – circa 400.000 - au tulburări de 

limbaj, într-o formă sau alta. Numărul lor este în creștere, iar acest lucru a fost ceea ce a determinat 

echipa din Ascendia, o companie de eLearning, să gândească acest proiect. 

„Scopul nostru a fost accesul cât mai facil la terapia logopedică și crearea unor instrumente 

interactive pentru ameliorarea și exersarea limbajului”, spune Cosmin Mălureanu, CEO Ascendia, 

compania de eLearning care a creat Timlogo. 

 

Timlogo nu înlocuiește logopedul și ședințele de logopedie, ci le completează 
„Existau deja pe piață câteva metode de stimulare a limbajului în afara cabinetului, însă aveau un 

grad foarte scăzut de interactivitate și nu ofereau întotdeauna o stimulare adecvată vârstei 

https://assets.republica.ro/20200306/fb913d3b244b75222474a721f568087fa276744e.jpg
https://www.timlogo.ro/
https://www.timlogo.ro/
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pacienţilor. Timlogo a fost creată ca răspuns la aceste nevoi: să fie ușor accesibilă, să fie interactivă 

și atractivă pentru copii, să ofere o alternativă de exersare a limbajului în vederea îmbunătățirii lui”, 

punctează CEO Ascendia. 

Platforma a fost gândită să poată fi folosită și de către persoanele fizice acasă, pe bază de 

abonament, ca o modalitate de a suplini activitatea din cabinetul de logopedie. 

 

Logoped: Copiilor le place să se audă după ce se înregistrează, așteaptă cu nerăbdare joculețele 

interactive de consolidare a sunetelor în silabe și adoră onomatopeele 

Platforma este folosită de mulți specialiști logopezi, fie în cabinetele școlare, fie în cabinetele 

individuale.  „Platforma logopedică Timlogo reprezintă o metodă de învățare și exersare a vorbirii 

perfect adaptată particularităților copiilor «digitali» ai zilelor noastre. Utilizând această platformă, 

cursanții își consolidează și automatizează deprinderea de a pronunța clar și corect sunetele limbii 

române. Ei își îmbogățesc și își precizează vocabularul și își dezvoltă capacitatea de orientare 

spațio-temporală. Platforma asociază sunetul cu litera corespunzătoare, iar copiii pătrund mai ușor 

tainele citirii”, spune Elena Liliana Gălbinașu, profesor-logoped. 

 

 
 

Gălbinașu punctează că platforma permite consolidarea achizițiilor dobândite în cabinet într-o 

manieră interactivă, atractivă și amuzantă și susține activitatea de corectare și în absența întâlnirilor 

directe cu logopedul pe parcursul vacanțelor școlare, prin exersarea acasă. 

„Cursanților le place să vizualizeze filmulețele în care ghidul Ionuț le face cunoștință cu câte un 

personaj care nu poate pronunța un anumit sunet și care trebuie ajutat să-l învețe. În plus, copiilor le 

place să se audă după ce se înregistrează, așteaptă cu nerăbdare joculețele interactive de consolidare 

a sunetelor în silabe și adoră onomatopeele. În cabinetul logopedic, platforma poate fi utilizată atât 

individual, cât și în grup”, mai spune Elena Liliana Gălbinașu. 

Jocul, povestea, animația și mai ales înregistrarea propriei voci sunt metode distractive care pot 

ajuta copiii în pronunțarea corectă a sunetelor. 

 

În cât timp se poate vedea o ameliorare 
Platforma este concepută în special pentru dislalii (pronunțarea incorectă, omiterea sau înlocuirea 

unor sunete) și întârzieri în dezvoltarea limbajului. „Ameliorarea se vede în funcție de tulburare, de 

copil și de câte ori pe săptămână este folosită platforma, dar și dacă copilul merge la logoped sau 
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folosește doar platforma. Evident că cele mai bune rezultate se înregistrează la copiii care 

beneficiază atât de ședințe logopedice, cât și de exersarea prin intermediul platformei”, spun 

dezvoltatorii platformei. 

 

Timlogo nu trebuie privită ca un „joc video” 
Platforma are o interfață prietenoasă, iar de cele mai multe ori copiii se identifică cu personajele 

poveștii, transformând terapia într-o joacă. „Cei reticenți trebuie să înțeleagă că orice metodă care 

dă rezultat într-o recuperare fie ea și de limbaj este binevenită. Atât timp cât totul este făcut cu 

măsură și controlat de către părinți, nu poate dăuna. Timlogo este o platformă educativă și 

interactivă, nu trebuie privită ca un «joc video»”, explică Cosmin Mălureanu, CEO Ascendia. 

Ședința într-un cabinet de logopedie care foloseste această aplicație este una tipică. În anumite 

momente ale ședintei, logopedul poate decide utilizarea platformei, înlocuind uneori fișele clasice, 

pentru captarea atenției, când se învață pronunția corectă a sunetului. Aplicația de 

înregistrare/ascultare a sunetului are rol în fixare și repetare. Aplicațiile pot fi folosite între 10 și 15 

minute și pot fi sugerate și pentru exersarea sunetelor acasă. 

 

Grant AI for Accessibility (Inteligență Artificială pentru Accesibilitate) de la Microsoft 
Investiția inițială în dezvoltarea platformei a fost de 450.000 euro. Dezvoltatorii Timlogo încearcă 

să investească în continuare în dezvoltarea unor module și interactivități suplimentare. 

Pentru a sprijini eforturile companiei de a-i ajuta pe copii și adulți să aibă acces mai ușor la terapie 

logopedică, Microsoft a acordat la sfârșitul anului 2018 un grant dezvoltatorilor Timlogo. „Acest 

lucru ne demonstrează faptul că munca noastră și a colaboratorilor noștri este apreciată. Grantul a 

fost în valoare de 15.000 de dolari în credite Azure, cu scopul accelerării lucrărilor la proiectul 

Timlogo. Scopul este dezvoltarea unor instrumente cognitive capabile să se adapteze la nevoile 

individuale ale utilizatorilor”, a subliniat CEO Ascendia. 

 

Platforma a fost realizată de Ascendia în colaborare cu Universitatea din București, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educatiei și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, fiind rezultatul a 

doi ani de cercetare, proiectare și dezvoltare. Platforma a fost creată în cadrul unui proiect 

cofinanțat de UEFISCDI, prin intermediul programului PNCDI III. 

Platforma de logopedie online Timlogo este omologată de Ministerul Educației Naționale, începând 

din luna iunie anul trecut, în vederea utilizării în învățământul preuniversitar, pentru învățământ 

special pentru deficienți de vorbire, nivelurile preșcolar și primar. 

 

476 de aplicații, 239 de jocuri interactive, 169 de activități animate 
Timlogo a fost lansată oficial în septembrie 2018, ca cea mai mare platformă de logopedie din 

România și cuprinde 476 de aplicații, 239 de jocuri interactive, 169 de activități animate și 67 de 

video-uri organizate în 34 de module. Fiecare modul se axează pe exersarea unui sunet ce poate 

ridica probleme de pronunție în limba română. 

În prezent există peste 500 de specialiști afiliați, unii au achizitionat aplicatia pentru cabinetul 

individual privat, alții o folosesc fiind pusă la dispozitie prin intermediul unor instituții județene ce 

au în subordine și cabinete logopedice. 

 

Tratarea tulburărilor de limbaj la adulți, sau a deficiențelor de limbaj în urma unor probleme 

de ordin medical 
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Ascendia are în vedere dezvoltarea platformei Timlogo, astfel că se lucrează la dezvoltarea de 

module. Ca noutate, compania își propune dezvoltarea unei zone dedicate adulților care doresc să-și 

trateze tulburările de limbaj sau celor cu deficiențe de limbaj dobândite în urma unor probleme de 

ordin medical. 

Ascendia este prima companie de eLearning din România listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu o 

experienţă de peste 13 ani în crearea de conţinut digital şi clienţi din diferite părţi ale lumii. Este 

cunoscută în special pentru seria de produse EduTeca şi Dacobots destinate copiilor, cât şi pentru 

serviciile de dezvoltare de module educaționale personalizate pentru sistemele de eLearning ale 

companiilor private distribuite prin platforma CoffeeLMS. 
sursa: republica.ro, autor Loredana Voiculescu, 7 martie 2020 

 
 
 

Toți pentru unul, 

unul pentru toți! 

https://republica.ro/autor/loredanavoiculescu

