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Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 ExamenulTau.ro – o nouă secțiune: Pagina Profesorului 

 „Împreună suntem mai puternici”. Vodafone lansează o platformă digitală care facilitează 

accesul online la spectacole artistice live, clase de sport și masterclasses 

 Elevii de clasa a IV-a pot descoperi online „Aventurile fantastice ale lui Metano și Electro în 
lumea energiei” 

 Sunt și copii care visează în fiecare noapte să se întoarcă la școală. Sărăcia de la țară e mult 

mai rea decât cea de la oraș. Lipsesc prea multe lucruri deodată 

 Dacă, în loc să ne resemnăm, am vedea în această criză o ocazie excepțională de a face cu 

adevărat reformă în învățământ? 

 9 mai - Ziua Europei 

- Ziua Independenţei proclamată în 1877 

- Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  

 

 

       
Noutăți  

 

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

educațional pe perioada suspendării cursurilor 

 

Data publicării: 22 aprilie 2020 

 

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

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

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

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LpHMFscFO9E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LpHMFscFO9E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților. 

 

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

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

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

raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

educa%C8%9Bional-pe-perioada 

 

 

 Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat Facilitatea 

financiară pentru competențe și educație 

 

Data publicării: 22 aprilie 2020 

 

Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat, în data de 22 aprilie, o nouă 

facilitate-pilot - „Facilitate financiară pentru competențe și educație” (Facilitate-pilot C&E) - prin 

http://digital.educred.ro/
http://digital.educred.ro/
https://edu.ro/fost-emis-ordinul-de-ministru-privind-instruc%C8%9Biunea-de-organizare-procesului-educa%C8%9Bional-pe-perioada
https://edu.ro/fost-emis-ordinul-de-ministru-privind-instruc%C8%9Biunea-de-organizare-procesului-educa%C8%9Bional-pe-perioada
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care se asigură noi oportunități adresate persoanelor și organizațiilor care doresc să investească în 

competențe și educație, mai ales în contextul generat de pandemia COVID-19. 

 

Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de 

milioane euro, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va 

declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, 

în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane EUR. Instituțiile de 

finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot să devină intermediari 

financiari și să participe la program în baza selecției organizate de FEI. 

 

FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) intermediarilor 

financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru 

întreprinderi. Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de 

finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) 

prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități și centre de 

formare profesională, garantate de UE. 

 

Facilitatea are ca scop sprijinirea următorilor beneficiari finali: 

1. Persoane fizice (studenți și cursanți/persoane implicate în procesul de învățare) care doresc 

să își continue studiile și să își îmbunătățească competențele prin studii universitare etc. 

2. Întreprinderi europene care investesc în perfecționarea angajaților; 

3. Organizații europene (ex: creșe, grădinițe, furnizori de servicii de educație timpurie și 

organizații similare fac parte din această categorie), care furnizează servicii de formare și 

educație. 

 

Informații detaliate, inclusiv cererea de exprimare a interesului, sunt disponibile la:   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_694 
sursa:www.edu.ro 

 

 

 ExamenulTau.ro – o nouă secțiune: Pagina Profesorului 
 

Singura platformă online gratuită pentru cadrele didactice care pregătesc elevii pentru 

Evaluarea Națională, clasa a VIII-a 

 

În contextul școlii adaptate la formatul online și din dorința de a le fi alături cadrelor didactice, 

INTUITEXT lansează pe platforma cu acces GRATUIT ExamenulTau.ro o nouă secțiune: Pagina 

Profesorului. 

 

În acest spațiu online, odată logate în Pagina Profesorului, cadrele didactice vor descoperi resurse 

educaționale pentru toată programa de Evaluare Națională: sute de filme de predare cu explicații 

clare și exemple concrete, pe înțelesul copiilor, exerciții și probleme rezolvate în pași, teste de 

evaluare pe noțiuni, subcapitole, capitole, subiecte, simulări ca la examen, rapoarte personalizate de 

activitate și progres, tot ce are nevoie un copil pentru exersare, recapitulare, acoperire de goluri, 

evaluare pentru a se pregăti pentru Evaluarea Națională. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_694
https://www.examenultau.ro/?utm_source=presa&utm_medium=link&utm_content=acces_gratuit&utm_campaign=content_marketing
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Platforma online ExamenulTau.ro, prin sectiunea Pagina Profesorului, este un aliat al 

cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională pentru că: 

– nu implică niciun cost, presupune ACCES GRATUIT pentru cadrele didactice și pentru elevi în 

utilizarea TUTUROR resurselor existente pe platforma online; 

– permite cadrului didactic să-și creeze propria clasă, invitându-și elevii; 

– îi oferă cadrului didactic posibilitatea de a aloca teme elevilor, la română și matematică, și 

posibilitatea de a urmări progresul fiecărui elev la temele date; 

– poate fi folosită în diferite etape ale lecției, permițând lucrul diferențiat cu elevii, aceștia 

beneficiind de o pregătire completă, interactivă și foarte eficientă, atât la limba română, cât și la 

matematică; 

– oferă un sistem facil de lucru și rapoarte de activitate; 

– propune activități care pot fi folosite în diferite variante: ca muncă independentă, în lucrul pe 

grupe de elevi, ca sursă de inspirație pentru o sarcină creativă. 

 

La construcția resurselor platformei ExamenulTau.ro* se află o echipă de 15 profesori, 5 psihologi 

și 7 psihopedagogi, oferind un cadru de învățare optim chiar și în noile condiții, având ca obiectiv 

continuarea eficientă a parcurgerii materiei din programa școlară. 

*ExamenulTau.ro este un produs educaţional online aprobat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale prin O.M.E.N. 41.425/12.02.2018, destinat pregătirii la Limba română şi Matematică 

pentru  gimnaziu, pentru teme, teze semestriale şi examenul de  Evaluare Naţională, clasa a VIII-a. 
sursa: Romania pozitiva, 28 aprilie 2020 

 

 

 „Împreună suntem mai puternici”. Vodafone lansează o platformă digitală 

care facilitează accesul online la spectacole artistice live, clase de sport și 

masterclasses 
 

Sub sloganul „Împreună suntem mai puternici”, Vodafone România lansează 

platforma www.vodafone.ro/impreunamaiputernici 

Aceasta facilitează accesul online al utilizatorilor la cursuri și spectacole live: muzică, teatru, clase 

de sport și masterclasses pentru dezvoltare personală și profesională (creativitate & utilitate, 

parenting, storytelling, actorie etc.). Utilizatorii au și posibilitatea de a susține comunitățile pentru a 

https://www.examenultau.ro/solicita-demo?fbclid=IwAR1lpAFzFvo4GfwL2MiW3sUnVzUhCSWTp4oRfyetdMbb2KcbGvWhR_E_18U?utm_source=presa&utm_medium=link&utm_content=acces&utm_campaign=content_marketing
http://www.vodafone.ro/impreunamaiputernici
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trece cu bine peste această pandemie prin donații directe către cei care realizează momentele de 

teatru, muzică și masterclasses în platformă.  

 

 
 

„Ultimele săptămâni au fost despre adaptarea vieții noastre, activităților favorite și hobby-urilor, 

modului de a lucra, de a învăța, de a comunica și chiar de a socializa. Totul este acum, mai mult ca 

oricând, legat de tehnologie și conexiuni. Copiii noștri urmează lecții online, ne-am transformat 

sufrageriile în birouri confortabile, iar divertismentul și clasele de sport sunt disponibile exclusiv pe 

platformele de streaming. Surprinzător, dar simt că putem sta mai aproape de prieteni, de familie și 

de cei dragi, chiar dacă suntem fiecare în casele noastre. Sunt mândru de activitatea Vodafone, 

dincolo de conectivitatea pe care o oferim, de acțiunile de ajutor pentru persoanele în vârstă cu 

scopul de a le furniza bunuri de bază prin intermediul platformelor online și al voluntarilor. De 

asemenea, ne-am mobilizat toate eforturile pentru a fi direct implicați în lupta împotriva Covid-19, 

inclusiv prin donații pentru a susține lupta aici, în România”, a declarat Mostafa El Beltagy, 

Director Consumer Business Unit, Vodafone Romania.  

 

Curatorul platformei digitale este Tudor Chirilă. Acesta va ajuta vizitatorii online să rămână 

conectați la muzică și teatru și să susțină artiștii direct de acasă. 

„Acum câteva săptămâni mă gândeam ce pot face artiștii care peste noapte s-au văzut în 

imposibilitatea de a-și mai exercita profesia. Sunt membru în câteva grupuri de artiști independenți 

și eram conectat la îngrijorarea generală, perfect justificată. Actori, muzicieni, dansatori, artiști 

plastici toți trăiesc din și în relația cu publicul și cu spațiile, relație suspendată abrupt. Am contactat 

câteva companii ca să văd dacă nu sunt interesate de ideea sprijinirii artiștilor prin cumpărarea de 

conținut pentru angajații lor. Dar lucrurile păreau greu de desenat și erau multe întrebări cu multe 

necunoscute. Apoi a apărut ideea platformei Împreună mai puternici de la Vodafone și mi s-a părut 

excelentă pentru că ea presupunea reconectarea cu publicul, așa că am răspuns imediat invitației de 

a mă alătura proiectului. Cred că acum mai mult ca oricând învățăm că rolul social al artiștilor este 

unul indispensabil. Și că este nevoie ca artiștii să fie liberi să continue să arate lumea așa cum o văd 

ei. Și că diversitatea asta a viziunilor poate să creeze echilibru social, mai ales într-o perioadă în 

care balanța este atât de fragilă. Artiștii creează identitate, bucură, enervează, intrigă, revoltă, 

mângâie, contribuie, iar independența lor este la fel de importantă ca a presei”, a declarat Tudor 

Chirilă, curatorul platformei digitale. 

Alături de Tudor Chirilă, artiști precum Irina Rimes, byron, Damian Drăghici, The Mono Jacks, 

Cornel Ilie, Ovidiu Lipan Țăndărică, Alexandra Ușurelu, dar și artiști independenți precum Jean 
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Gavril, Dragoș Moldovan sau Alina Manole vor aduce în viețile oamenilor un strop de bucurie și de 

dragoste prin intermediul momentelor de muzică live. 

Românii sunt invitați să urmărească momente de teatru live interpretate de Florin Piersic Jr., Șerban 

Pavlu, Dorina Chiriac sau Marius Chivu. 

Utilizatorii platformei vor avea acces la cursuri variate precum: hairstyling (Sorin Stratulat), 

cooking (Alex Petricean), gaming (Maximilian Ioan) sau magie (Marius Drăguș). 

De asemenea, platforma digitală a Vodafone îi ajută pe oameni să continue să facă exerciții fizice și 

să mențină un stil de viață sănătos și echilibrat, prin participarea la cursuri de fitness online care 

includ yoga, cardio & balet și antrenamente funcționale. 

Actorii, cântăreții, instructorii de fitness și specialiștii din varii domenii vor ține sesiuni live în 

fiecare zi. Vizitatorii platformei vor putea să se bucure de momentele preferate și vor putea să își 

arate susținerea prin intermediul platformei.  
sursa: Romania pozitiva, 28 aprilie 2020 

 

 

 Elevii de clasa a IV-a pot descoperi online „Aventurile fantastice ale lui 

Metano și Electro în lumea energiei” 
 

Elevii de clasa a IV-a pot descoperi online lumea energiei, prin intermediul aventurilor fantastice a 

două mascote: Metano și Electro. În contextul pandemiei COVID-19, ENGIE Romania, în 

parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Hands Across România, a adaptat 

programul tradițional de educație „Întâlnire cu energie” pentru a fi accesibil online. 

 

Pe parcursul unei sesiuni de 45 de minute, copiii iau parte la aventurile fantastice ale lui Electro, 

personificare a atomului de energie electrică și ale lui Metano, o moleculă de gaz creată de către o 

elevă participantă la prima ediție a programului, în 2007. Este vizată transmiterea unor informații 

legate de tipurile de energie, parcursul gazului natural și al energiei electrice de la extracție 

respectiv producție până acasă, cum se pot realiza economiile de energie precum și sfaturi de 

utilizare în siguranță a gazului natural și a energiei electrice, insistând pe partea de prevenire a 

accidentelor. 

 

„Programul tradițional de educație “Întâlnire cu energia” răspunde angajamentului nostru de a le 

oferi elevilor noțiuni de bază despre gazul natural și energia electrică, precum și recomandări 

pentru a le utiliza în siguranță. Adaptarea acestuia pentru versiunea online vine în sprijinul 

cadrelor didactice și părinților, cu un conținut educațional de calitate, care să atragă interesul 

copiilor. Sperăm ca atunci când contextul o va permite și elevii vor reveni în școli, să putem relua 

și lecțiile la clase și să le oferim din nou copiilor experiența de realitate virtuală, atât de apreciată 

anul trecut”, a declarat Eric Stab, Președinte Director General ENGIE Romania. 

„Ministerul Educației și Cercetării susține inițiativele care propun și dezvoltă substanțial și 

semnificativ modele și formule complementare destinate dobândirii de cunoștințe și competențe 

pentru elevii noștri. Apreciem originalitatea și inventivitatea unor astfel de programe, precum și 

adaptabilitatea lor la mediul online, acestea fiind atuuri care permit o comunicare modernă și 

eficientă cu beneficiarii – în acest caz, elevii de clasa a IV-a”, a declarat Monica Anisie, Ministrul 
Educației și Cercetării. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LpHMFscFO9E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LpHMFscFO9E/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Părinții care doresc să își înscrie copiii la una dintre sesiunile online, se pot înscrie pe adresa 

asociației Hands Across Romania – inscrieri@handsacross.ro 

 

Programul „Întâlnire cu energia” se derulează online în perioada aprilie – mai 2020 și este parte 

din platforma de responsabilitate socială a companiei, ilustrând preocuparea constantă pentru 

educație. Copiii care vor urma acest modul vor primi online broșura programului, care este 

disponibilă pentru descărcare gratuită pe site-ul companiei. 

 

Lansat în 2007 și derulat în parteneriat cu asociația Hands Across România și Ministerul Educației 

și Cercetării, programul s-a adresat unui număr de peste 40.000 de elevi de clasa a IV-a, din toate 

județele din sudul țării. Aproximativ 200 de voluntari, angajați ai companiei, s-au implicat până 

acum în acest program, investind peste 3.500 de ore de voluntariat. 
sursa: Romania pozitiva, 3 mai 2020 

 

 Sunt și copii care visează în fiecare noapte să se întoarcă la școală. Sărăcia 

de la țară e mult mai rea decât cea de la oraș. Lipsesc prea multe lucruri 

deodată 
 

 
 Foto World Vision Romania 

Am știut dintotdeauna că traiul la țară are greutățile și limitările lui, dar prin ceea ce facem în World 

Vision am ajuns să cunosc îndeaproape această lume. Am înțeles mai bine cât de important e să fii 

acolo când un adult dintr-o familie greu încercată are nevoie de tine sau când un copil nu-și poate 

continua studiile fără un minim ajutor. Îmi vin în minte poveștile a sute de copii care nu au ieșit 

niciodată din satul lor, dar care merg în fiecare zi la școală pentru că știu că vor primi o masă caldă, 

iar dacă iau note bune sigur vor merge și în tabără, la vară. Îmi amintesc povestea băiețelului dintr-o 

comunitate rurală din Cluj, primul dintr-o familie de șase frați. L-am cunoscut când a început să 

meargă la grădiniță și a intrat în programul nostru, am povestit cu el de-a lungul anilor despre cum a 

citit toate cărțile de la biblioteca comunală și pe cele pe care i le-am dus noi. Acum se pregătește să 

meargă la liceu la Cluj-Napoca. Cea mai mare dorință a lui este ca părinții să fie sănătoși, să se 

mailto:inscrieri@handsacross.ro
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întoarcă la muncă și să găsească o soluție să îl țină în școală, chiar dacă asta ar însemna să facă 

naveta până la liceu, adică 90 de kilometri în fiecare zi. 

 

Aceasta este normalitatea lumii rurale, acolo unde prea mulți oameni nu mai cred în existența unui 

‚‚mai bine’’, dar speră ca măcar copiii lor să aibă o șansă în plus. Pentru această șansă, mulți părinți 

ar face orice le stă în putință. Dar lucrurile sunt foarte complicate pentru fiecare dintre ei, într-o 

Românie în care aproape un sfert din populație trăiește sub pragul sărăciei, iar mortalitatea în rândul 

copiilor este de două ori mai mare decât media din Uniunea Europeană. Dacă luăm în calcul faprul 

că, în lume, trăiesc aproape un miliard de persoane sub pragul sărăciei și că numărul acestora va 

crește, din cauza efectelor pandemiei de COVID-19, cu încă jumătate de miliard, adică aproape o 

cincime din populația planetei, realizăm că România are șanse să ajungă în topuri în ceea ce 

privește sărăcia pe cap de locuitor. 

 

Cum arată azi sărăcia la oraș? Să luăm exemplul unei familii cu doi copii. Ambii părinți intră în 

șomaj tehnic și – dacă aveau salariul minim pe economie – ajung să câștige, împreună cu alocațiile 

copiilor, aproximativ 2.000 de lei pe lună. Să presupunem că își pot îngheța ratele până la finalul 

anului și tot reușesc să aloce, săptămânal, câte 400-500 de lei pentru mâncare și alte cheltuieli. Este 

foarte puțin pentru a avea un trai decent și pentru a putea să te gândești la altceva care nu se 

regăsește „în meniul strict de supraviețuire”. 

Cum arată însă calculele bugetului unei familii similare de la țară: doi părinți care nu au lucrat 

niciodată cu contract și care acum, din cauza restricțiilor, nu mai au nicio activitate. Munceau cu 

ziua și nimeni nu îi mai caută azi. Nu au nici ajutor social, ci doar alocațiile a doi copii, deci un 

venit de 300 de lei pe lună. Nu e ca și cum patru oameni ar putea trăi cu 2.000 de lei pe lună; dar ce 

faci cu doar 300 de lei? 

 

În România lui 2018, 150.000 de copii mergeau seara la culcare flămânzi. Cum vor arăta acum 

aceste cifre, într-un rural în care întâlnim familii în care părinții și-au pierdut locurile de muncă și 

singura lor sursă de venit a rămas alocația copiilor? 

 

La mai bine de șase săptămâni de la declararea pandemiei, majoritatea adulților din comunitățile în 

care lucrăm ne spun că vor să se întoarcă la lucru și toți copiii spun că vor să se întoarcă la școală. 

Un exercițiu simplu de logică ne pune în fața a două întrebări în fața cărora te simți neputincios: 

unde se vor întoarce acești adulți să lucreze și, dacă ne gândim la copii, mă întreb cu ce îi vor mai 

trimite părinții la școală? Vor avea bani pentru caiete și măcar o pereche de încălțări? Nici până 

acum nu aveau. Cine va fi alături de ei să treacă peste aceste greutăți și încotro se vor îndrepta 

pentru a găsi locuri de muncă? Îmi este clar că în fața unor astfel de întrebări noi, ONG-urile, vom 

fi neputincioase dacă nu ne vom uni forțele cu statul, care este obligat să intervină, și cu alți 

parteneri privați, cărora sperăm să le mai rămână resurse să ajute în continuare. 

 

Conform datelor publicate în ediția din 2019 a Semestrului European, România avea cea mai mare 

rată de sărăcie în rândul persoanelor încadrate în muncă din UE, respectiv 17,4%. Cum arată acum 

acest indicator, cu peste un milion de români trimiși în șomaj tehnic, dintre care aproape 200.000 au 

fost concediați? Și aceste cifre vor continua să crească în perioada următoare. 

Dacă mă gândesc la locuințele în care stau oamenii săraci de la sate, nu pot să nu observ că acestea 

au devenit și mai înghesuite. Numărul celor care stau în cămăruțe sărăcăcioase, fără apă curentă și 
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canalizare, a crescut. Dacă până acum găseam cinci sau șase persoane în aceste locuințe, acum 

găsim opt sau nouă. Dacă îmi imaginez și un scenariu în care cineva din aceste familii s-ar putea 

îmbolnăvi, îmi este și mai greu să găsesc soluții și răspunsuri. Sunt comunități în care nu există 

medici, iar, dacă sunt, vin de două ori pe săptămână și, oricum, știm că persoanele vulnerabile nu 

sunt pe lista scurtă de așteptare. Așadar, trebuie să îi învățăm să se protejeze și să prevină apariția 

bolilor, dar cum? Apa curentă nu există, iar săpunul este un lux. 

 

Odată cu înghesuiala din locuințele sărăcăcioase, îmi vine în minte numărul celor 15.000 de cazuri 

de violență asupra copilului raportate oficial în 2018 și mă întreb cum se comportă oare în aceste 

zile acei părinți, statistic unul din doi la nivel național, care ne spuneau că pedeapsa corporală este 

pentru binele copilului. 

Toți copiii cu care am vorbit zilele acestea mi-au spus că ar vrea să se întoarcă la școală. E cea mai 

mare dorință a lor. Acum, când școala s-a transferat acasă odată cu închiderea școlilor, decalajul 

între cei săraci și cei cu venituri a crescut și mai mult. Copiii din zonele rurale nu au acces la 

educație online pentru că nu există infrastructură adecvată, nu au cum să ajungă la profesori, iar 

profesorii nu au cum să vadă dacă, pentru acești copii, școala acasă nu a însemnat, de fapt, o 

vacanță la finalul căreia vom vedea cum crește numărul celor 46.000 de copii care părăsesc 

timpuriu școala sau al celor 44% dintre copiii care nu înțeleg ce scriu și ce citesc. De azi, părinții 

sunt obligați prin ordin de ministru să le asigure elevilor tehnologia necesară cursurilor. Haideți să 

vedem și cum va fi posibil acest lucru în comunitățile uitate de lume în care ajung colegii mei. 

 

Unul din trei români este expus riscului de sărăcie și excluziune socială, iar acest risc este în 

creștere pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19. Știm că în special în situații de criză, 

prăpastia între cei bogați și cei săraci se adâncește. Vom asista la creșterea analfabetismului, la 

majorarea numărului de copii subnutriți, de bătrâni fără acces la hrană și medicamente, la 

accentuarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, la creșterea numărului de 

cazuri de violență și abuz asupra minorilor. Toate acestea vor duce la creșterea gradului de 

discriminare și inegalitate socială, traduse în îngrădirea accesului la educație, sănătate, protecție.  

 

Vor apărea tot mai multe categorii marginalizate și comunități vulnerabile, în care izolarea va 

continua mult timp după încetarea pandemiei. Și asta se va întâmpla în special la sate. Dar de ce? 

Din cauză că sărăcia de la sate e mult mai rea decât cea pe care o vedem în orașe și mai greu de 

depășit, pentru că are mai multe fațete: lipsesc prea multe lucruri deodată.  
sursa: www.republica.ro, 28 aprilie 2020, autor Mihaela Nabăr 

 

 

 Dacă, în loc să ne resemnăm, am vedea în această criză o ocazie 

excepțională de a face cu adevărat reformă în învățământ? 
 

O veche zicală românească ne învață că un șut în fund înseamnă un pas înainte. Înțeleaptă vorbă. În 

oceanul de pesimism mioritic, pare a aduce oleacă de speranță. De încredere. Când o auzi, parcă nu 

mai pare dracul atât de negru. 

 

E adevărat, situația în care ne aflăm zilele acestea nu arată a șut ci, mai degrabă, a upercut în plină 

figură. Cum stăteam noi așa între Dunăre, Carpați și Marea Neagră și ne bălăcăream liniștiți, poc! 

http://www.republica.ro/
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Ne-a bătut Covidul la ușă. Bună ziua! Banii sau viața! Cum cu banii nu stăteam foarte bine, a ales a 

doua variantă. Românii fiind un popor cam mic de statură, afurisitul de virus a tăbărât asupra 

noastră și ne-a dat-o fix la operație. Aicea să mă iertați. Orice legătură cu sistemul nostru de 

sănătate e pur întâmplătoare. N-am găsit altă rimă. Violența cu care ne-a lovit epidemia a stârnit nu 

doar spaime pe care le credeam istorie ci a dezvăluit și toate vulnerabilitățile pe care le-am 

colecționat cu sârguință în ultimii treizeci de ani. Ignorate cu voioșie, repetându-ne tâmp că “nouă 

nu ni se poate întâmpla”. Iaca poznă. Ni s-a întâmplat. Acum ce-i de făcut?  

 

 
 

Păi e la mintea cocoșului! Historia magistra vitae! Să punem mâna sa învățăm ceva din povestea 

asta ca pe viitor sa fim mai pregătiți, nu? 

Păi da. Numai că, pentru asta, trebuie să vedem cum mai stăm zilele astea la capitolul învățământ. 

Nu, nu stăm. Mă scuzați, am ales neinspirat verbul. În învățământ nu "se stă." Se dezbate, se 

raportează, se analizează. Eventual, se așteaptă. Ce? Vreo minune ceva, doar doar ne-o scoate 

cineva din starea de uimire în care am rămas după ce am încasat upercutul ăla de la domnul covid. 

Anunțul făcut de Ministerul Educației, cum că școlile vor rămâne închise până la sfârșitul anului 

școlar iar elevii vor face cursuri online de acasă, ne-a împărțit în mai multe tabere. Bine, nu că am fi 

avut cine știe ce unitate în cuget și simțiri până acum. Dar au apărut noi forțe combatante. O parte 

care ar vrea redeschiderea unităților de învățământ. Graduală, imediată, mă rog, nici aici nu există 

unanimitate. Ca și cum domnul covid, după ce a dat iama prin piețe, magazine, birouri și mijloace 

de transport, brusc, s-ar intimida la intrarea în sala de clasă. Nu. Nu cred că ar avea vreo emoție.  

 

Decizia luată de autorități este cea corectă. Frica păzește bostănăria. Evident, asta ne creează o stare 

de disconfort, la unii mai mult, la alții mai puțin. Pentru învățământul particular, spre exemplu, este 

o lovitură foarte serioasă. Vor fi școli care vor da faliment și oameni care își vor pierde joburile. 

Cum, de altfel, se întâmplă în mai tot sectorul privat al economiei românești. Unii dintre 

dumneavoastră vă veți declara solidari cu ei și veți spune ăia au bani, descurcă-se. Aș putea cumva 

înțelege asta dacă aș vedea că e la fel și zona instituțiilor publice. De învățământ, administrație, etc. 

Dar nu văd nici o apăsare acolo. Adică sectorul privat e bun când are taxe și impozite de plătit dar, 

când vine criza, treaba lui. Cine l-a pus? Bine, aici nu e foarte greu de făcut un calcul matematic. Cu 

cât crește procentul în care o să ne ia dracul în sectorul privat, cu atât șansele ca salariile angajaților 

de la stat să rămână aceleași ca înainte de criză scad. Atât de simplu e.  
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Avem nevoie unii de alții. Altfel va fi greu să o scoatem la capăt. 

O altă revelație pe care am mai avut-o în această perioadă a fost inechitatea din sistemul românesc 

de învățământ. Ce bine! A trebuit să vină o pandemie la nivel mondial ca să realizăm că Ionică din 

vârful dealului nu are bani de tabletă, iar taică-su, în loc de bibliotecă, îl trimite cu oile la păscut. 

Ăsta e, de altfel, și un motiv pentru care unii sunt sceptici cu privire la șansele programului de 

cursuri online. N-ar fi mai bine să nu mai facem nimic deloc? Hai să ne resemnăm cu ideea și, 

eventual, să ne plângem de milă. Că la asta ne pricepem. Că e prea greu să ne mobilizăm oleacă 

pentru a asigura accesul tuturor elevilor la aceste ore online. 

 

Apropo de ore online. Nici astea nu sunt bune. Păi nu, tot în sala de clasă se face educație serioasă, 

cu creta în mână, la tablă, da, aia se cheamă școală. Asta cu online-ul e așa ca să ne aflăm în treabă. 

Nu sunt profesorii pregătiți, nu avem resurse. Pare-se că acum am descoperit și noi că există 

educație digitală. Numa necazuri, numa probleme. Da de ce să ne punem noi un pic mintea la 

contribuție să facem programul ăsta funcțional? Să ne adaptăm metodele și strategiile didactice 

pentru acest tip de învățare? Să gândim instrumente de lucru, variante de evaluare, să ne obișnuim 

cu diferite platforme educaționale.   

 

Să ne reinventăm ca profesori dacă e nevoie. 

Ei, uite, aici voiam și eu să ajung. Mă iertați că v-am ținut atâta de vorbă. Mi-am făcut curaj. Ce-ar 

fi dacă am vedea toată povestea asta prin care trecem drept un moment în care să dăm un restart 

școlii românești? Cum ar fi dacă, în loc să ne resemnăm, am vedea momentul ăsta de criză 

drept o ocazie excepțională de a face cu adevărat reformă în învățământ? Să ajungem în punctul în 

care actul de educație să nu mai însemne doar goana după note, medii, olimpici și hârtii fără 

valoare? Cum ar fi să ne unim forțele ca șansele la o educație decentă să fie aceleași și pentru Ionică 

din vârful dealului cum sunt pentru Cristi din buricul Bucureștiului. Cât de greu ar fi să înțelegem 

că școala românească trebuie adusă acolo unde trebuie. În secolul XXI. Că trebuie regândite 

programe școlare, norme didactice, orare, formarea profesorilor, finanțare. Tot. Absolut tot. Să 

ajungem în punctul în care educația să aducă magia acelui moment în care un copil face ochii mari 

când profesorul lui îl face să înțeleagă un lucru. Când, indiferent că e în bancă sau în fața 

calculatorului, copilul experimentează cu adevărat stări de mirare, uimire, entuziasm, satisfacție. 

 

Cum ar fi să ne spunem că această criză nu e sfârșitul ci poate fi un nou început? 

Începutul unui act educațional autentic. Consistent. Cu sens. 

Na, că m-am luat cu vorba și v-am ținut din treabă. Poate aveați lucruri importante de făcut. Mă 

iertați. Atâta polologhie pentru o idee simplă. Să nu ne dăm bătuți. Să găsim soluții. 

Să schimbăm totul din temelii dacă e nevoie. 

Să privim si partea plină a paharului. Na, altă zicală optimistă. 

Zău dacă știu ce am astăzi… 
sursa: www.republica.ro, 30 aprilie 2020, autor Marcel Bartic 

 

 

 9 mai - Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria 

Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  
 

http://www.republica.ro/
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Ziua Europei 

 

În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 

mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de 

colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele 

două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985. 

 

Ziua Independenţei  

 

La 9 mai 1877 a fost proclamată Independenţa României ca urmare a declanşării Războiului de 

Independenţă al României, parte a Războiul ruso-turc din anii 1877 – 1878. 

La începutul anului 1877, vasală Imperiul Otoman, România era silită să recunoască suzeranitatea 

otomană, să plătească un tribut anual şi să accepte stăpânirea Porţii în Dobrogea, la gurile Dunării, 

iar independenţa ţării devenise un ideal al tuturor românilor. 

La 9 mai 1877, ministrul de Externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera 

Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare... Suntem dezlegaţi de 

legăturile noastre cu Înalta Poartă… Guvernul va face tot ce va fi în putinţă ca starea noastră de stat 

independent şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa”. 
sursa: https://www.descopera.ro/istorie/17208669-9-mai-ziua-independentei-de-stat-a-romaniei 

 

Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945  
Prin Convenția de Armistițiu din septembrie 1944 și, mai târziu, prin Tratatul de Pace de la Paris 

din anii 1946-1947, României i s-au impus condiții grele de natură politică, economică și militară 

din partea marilor puteri ale Națiunilor Unite. Prin aceste acte internaționale, se consfințeau 

pierderile suferite de către țara noastră în est și sud-est, dar i se accepta, cu unele rezerve exprimate 

din partea puterilor anglo-saxone, revenirea nord-estului Transilvaniei în cadrul granițelor sale, fapt 

realizat în martie 1945. 
sursa: https://alba24.ro 

 

 
 

                                                               Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.descopera.ro/istorie/17208669-9-mai-ziua-independentei-de-stat-a-romaniei
https://alba24.ro/

