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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 34, anul 8, săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie 2020 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

 10 000 de profesori vor accesa gratuit un program internaţional de Pedagogie digitală 

 Ascendia, campioana educației din România, la Gala Dezvoltării Durabile 

 Acces la educație online pentru copiii cu minți aparte – proiect lansat de Asociația Help 

Autism cu sprijinul financiar oferit de Active Citizens Fund România 

 „Dogtorul” care ajută persoanele cu dizabilități să-și redescopere pofta de viață 
 … vine, vine Moș Nicolae …. 

 

  

       
 

 Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie: „Strategia pentru 

digitalizarea Educației din România trebuie să devină un proiect de țară” 

 

Data publicării: Vineri, 20 noiembrie 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării propune o listă cu 5 obiective, imperativ a fi realizate în 

următorii ani în ceea ce privește digitalizarea educației, și invită operatorii/companiile IT, 

societatea civilă și mediul guvernamental să contribuie la conturarea acestui proiect de țară cu 

expertiza și propunerile proprii. 

Cele 5 obiective anunțate de ministrul Monica Cristina Anisie în cadrul primei runde de consultări 

publice privind elaborarea „Strategiei pentru Digitalizarea Educației din România - SMART-Edu”, 

organizată în data de 20 noiembrie 2020, de Ministerul Educației și Cercetării, sunt următoarele: 

1. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate 

2. Susținerea accesului egal la o educație online de calitate 

3. Asigurarea de dispozitive electronice cu conectare la Internet în bandă largă și conectivitate 

wireless adecvată pentru preșcolari și elevi; 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ThBDl-OeLjs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TmxGdRIqvNA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5XEKd-7x3jU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5XEKd-7x3jU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.34, anul 8, saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e2
 

4. Elaborarea de manualele digitale și auxiliare didactice care oferă o interfață interactivă în care 

elevii au acces la conținut multimedia, cum ar fi videoclipuri, prezentări interactive și hyperlink-uri; 

5. Competențe digitale pentru o piață a muncii emergent. 

 

„Digitalizarea educației reprezintă un proiect prioritar pentru mine ca om politic, dar și un 

angajament îndrăzneț pentru generațiile viitoare, pe care toți miniștrii educației trebuie să și-l 

asume în următorii ani, indiferent de culoarea politică. Suntem cu toții aici pentru că nu mai 

putem aștepta niciun minut pentru a începe digitalizarea și modernizarea învățământului 

românesc. Fiindcă vorbim de un proiect de o asemenea anvergură și pentru a reuși ceea ce ne-

am propus, avem nevoie de toți actorii din societate, de toate resursele disponibile”, a declarat 

ministrul educației și cercetării. 

 

De asemenea, ministrul Monica Cristina Anisie a anunțat că bugetul de investiții al Ministerului 

Educației pentru anul 2021 va include o componentă substanțială de fonduri alocate digitalizării, 

lucru care până în acest moment nu s-a întâmplat. 

Subsecretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Jean Badea, a invitat toți specialiștii 

interesați să dea curs apelului de a se înscrie în grupurile de lucru ce vor fi constituite în 

vederea elaborării strategiei. Rezultatele activității grupurilor de lucru se vor concretiza în planuri 

operaționale pentru perioada vizată de strategie și în măsuri de implementare sustenabilă a acestora 

(…). 
sursa: https://www.edu.ro/ministrul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-monica-cristina-anisie-

%E2%80%9Estrategia-pentru-digitalizarea-educa%C8%9Biei 

 

 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României 

 

 

https://www.smart.edu.ro/home/grupuri-de-lucru


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.34, anul 8, saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e3
 

 
 

Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului, cu România. Astfel, se creează un singur stat naţional. 

La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi, unirea Bucovinei cu 

România (28 noiembrie 1918), iar la final, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu România (1 decembrie 2018). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire 

de la 1918.  

 

 

 

 10 000 de profesori vor accesa gratuit un program internaţional de 

Pedagogie digitală 
 

10.000 de cadre didactice din preuniversitar îşi vor evalua gratuit la standard internaţional 

competenţele de predare digitală şi o reţea de profesori va fi pregătită şi certificată gratuit 

ECDL pentru şcoala online. ECDL Romania continuă campania Teach Smart şi introduce 

modulul ECDL Pedagogie Digitală. 

Astăzi, este obligatoriu ca elevii şi profesorii să îşi dezvolte abilităţi IT&C solide. Numai aşa şcolile 

pot beneficia de tehnologia online şi de toate oportunităţile şi facilităţile digitale de învăţare şi 

predare. 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ThBDl-OeLjs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ThBDl-OeLjs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ultimele perioade şcolare ne-au dovedit nevoia acută de competenţe digitale în rândul cadrelor 

didactice confruntate cu susţinerea cursurilor în mediul online. Formarea cadrelor didactice, 

indiferent de disciplina pe care o predau, trebuie să urmărească atât competenţe de literaţie digitală, 

cât şi competenţe de pedagogie digitală, pornind de la nivelul lor actual de aptitudini. 

În acest context, ECDL Romania continuă campania Teach Smart şi introduce modulul ECDL 

Pedagogie digitală, recunoscut internaţional. 

Astfel, ECDL oferă profesorilor oportunitatea de a-şi afla gratuit nivelul de predare, învăţare şi 

evaluare prin tehnologia digitală şi asigură pretestarea a 10.000 de profesori pe competenţe de 

pedagogie digitală. 

În plus, prin această campanie, se va crea o reţea de profesori, care să poată să susţină şi să dezvolte 

mai departe acest tip de competenţe, prin formarea, testarea şi certificarea gratuite, la standard 

internaţional, a mai multor cadre didactice. 

 

Modulul ECDL Pedagogie digitală stabilește conceptele esențiale și competențele referitoare la 

utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online, în vederea susținerii și 

îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare la clasă. 

Este evident acum că orice investiţie în tehnologie pentru şcoli poate fi eficientă doar dacă este 

dublată de programe relevante de dezvoltare a competenţelor digitale pentru profesori şi elevi. 

Programele internaţionale de certificare, precum ECDL, care este deja implementat în şcoli din 

întreaga lume, sunt esențiale pentru conştientizarea propriilor aptitudini digitale reale. Acestea oferă 

o metodă clară de dezvoltare şi probare a competenţelor digitale. 

Dovedirea competenţelor digitale, încrederea în propriile abilităţi şi aplicarea acestora în practică 

pot fi asigurate doar prin obţinerea unei certificări la standard recunoscut internaţional. 

Informaţii suplimentare despre campanie, puteţi solicita pe email office@ecdl.ro 
sursa: Romania pozitiva, 25 nov 2020 

 

 

 

 Ascendia, campioana educației din România, la Gala Dezvoltării Durabile 

 
București, 27 noiembrie 2020 – Ascendia, companie ce furnizează soluții pentru educația digitală 

atât pentru piața locală, cât și pentru piețe din străinătate, a fost numită „Campion al dezvoltării 

durabile” pentru domeniul educație, în cadrul Galei Dezvoltării Durabile.  

Gala a avut loc pe 25 noiembrie și a fost organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă 

din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii din 

Județul Covasna. 

 

În cadrul Galei au fost prezentate organizațiile care au desfășurat în acest an proiecte sau inițiative 

prin intermediul cărora a fost demonstrată asumarea unei dezvoltări sănătoase, de termen lung 

pentru sfera socială din România. Aceste organizații au fost identificate de Departamentul 

Dezvoltării Durabile și prezentate în așa fel încât să devină modele ale dezvoltării durabile pentru 

instituții similare. Ascendia a fost premiată pentru realizarea platformei LIVRESQ, instrument 

educațional de tip colaborativ, pentru crearea de conținut digital interactiv. 

 

mailto:office@ecdl.ro
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/TmxGdRIqvNA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Platforma este folosită în prezent de peste 11.000 de profesori și are cea mai mare bibliotecă 

de resurse educaționale create de cadre didactice din România și Republica Moldova, cu peste 

4.700 de lecții digitale, din care 1.700 publice. Profesorii utilizează LIVRESQ pentru a realiza 

lecții interactive, iar numărul resurselor publicate este în continuă creștere, o parte fiind deja 

omologate de Ministerul Educației și Cercetării. 

 

LIVRESQ este cel mai important produs creat până în prezent de Ascendia, prin intermediul căruia 

compania vine în sprijinul mediului educațional local și nu numai. Astfel, în special în contextul 

școlii de la distanță, instrumentul poate fi folosit de profesori fără ca aceștia să aibă nevoie de 

cunoștințe de programare. Mai mult, pachetele rezultate sunt conforme cu standardele de eLearning 

internaționale. 

Ascendia vizează dezvoltarea editorului de lecții interactive LIVRESQ prin implementarea și 

consolidarea selecției de unelte pentru creatorii de conținut. Unul din pilonii importanți este 

posibilitatea de a adăuga asistenți virtuali pentru fiecare lecție. 

 

Gala Dezvoltării Durabile face parte dintr-un program de informare și educare a publicului cu 

privire la cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD), înscrise în Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României – Agenda 2030, o strategie coordonată cu Uniunea Europeană și 

ONU. 

 

Detalii complete pot fi accesate pe site-ul Ascendia.ro 
sursa: Romania pozitivă, 27 nov 2020 

 

 

 Acces la educație online pentru copiii cu minți aparte – proiect lansat de 

Asociația Help Autism cu sprijinul financiar oferit de Active Citizens 

Fund România 
 

București, 27 noiembrie: Miercuri, 25 noiembrie, Asociația Help Autism a găzduit webinarul de 

lansare al proiectului Acces la educație online pentru copiii cu minți aparte, eveniment care a strâns 

un public de peste 160 de participanți, format din terapeuți, cadre didactice și părinți. 

 

Proiectul este derulat de Asociația Help Autism cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

 

Obiectivul principal al acestui demers este de a identifica soluții concrete pentru modul deficitar în 

care este implementată strategia de educație online pentru copii cu tulburări de spectru autist (TSA) 

sau cerințe educaționale speciale (CES) și pentru a le oferi șanse reale la o educație incluzivă. 

 

În cadrul webinarului au susținut intervenții reprezentați ai societății civile și Ministerului Educației 

și Cercetării, specialiști în psihopedagogie și în psihologie educațională, precum și părinți ai unor 

copii diagnosticați cu autism. 

 

https://www.ascendia.ro/ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5XEKd-7x3jU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5XEKd-7x3jU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/5XEKd-7x3jU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Ideea principală a dezbaterii a fost că, în perioada pandemiei Covid-19, odată cu mutarea procesului 

educativ în online, copiii cu TSA sau CES, care deja erau expuși unui risc semnificativ de 

excluziune, au devenit deosebit de vulnerabili. 

 

Tot în cadrul proiectului se realizează și o cercetare în rândul părinților care au copii cu autism, 

pentru a afla care a fost experiența acestora cu prima perioada de educație online (mai – iunie 2020) 

dar și cu actuala perioadă de școală la distanță. 
sursa: România pozitivă, 27 nov 2020 

 

 „Dogtorul” care ajută persoanele cu dizabilități să-și redescopere pofta de 

viață 

 
Foto: Guliver/ Getty Images 

Filmele în care apar animale au de obicei un succes răsunător. „Hachiko: A Dog’s Story” este 

pentru mine unul dintre cele mai emoționante filme cu câini. Bazată pe o poveste reală din Japonia 

anilor ’20, pelicula vorbește despre un câine - Hachiko, care îl însoțea la gară pe stăpânul său când 

acesta pleca la serviciu. Apoi, stăpânul a murit subit, dar câinele său timp de nouă ani, în fiecare zi 

la ora cinci seara, venea la gară să-l întâmpine, așteptând până la ultimul tren. Este un exemplu de 

devotament și un preambul la ce vreau să vă povestesc în continuare despre cum ar putea un câine 

special dresat să schimbe viața multora dintre semenii noștri aflați în nevoie, dacă statul ar pune în 

practică ce scrie în lege.  
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Când te naști cu o boală neurologică sau cu o dizabilitate de orice fel, în general, doar familia îți 

este alături. Când un adult rămâne în scaun cu rotile în urma unui accident rutier, întreaga viață i se 

schimbă, iar cei mai mulți până să își regăsească dorința de a trăi intră într-o stare profundă de 

depresie. Și nu doar ei sunt afectați de traumă. Familiile lor trebuie să renunțe la multe pentru a le 

acorda atenția și îngrijirea de care au nevoie, uneori chiar și la locul de muncă. Un asistent medical 

costă, iar suportul material oferit de stat celor aflați în astfel de situații nu acoperă nici pe departe 

aceste costuri. Nu mai vorbim de toată birocrația prin care trebuie să treacă pentru a ajunge la acest 

ajutor. 

O viață plină pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor este normalitatea pe care o uităm. Este 

important să ne dăm seama că este de datoria statului să ofere cadrul legislativ necesar. În acest 

moment familia cu cel puțin o persoană cu dizabilități este abandonată, plimbată printre doctori și 

spitale, marginalizată de societate. 

 

Și dacă statul face prea puțin pentru acești oameni, slavă Domnului că există oameni cu suflet care 

vor să vină în ajutor, îmbunătățind viața lor. Astfel de oameni am întâlnit la MagiDream unde 

Izabela Udroiu și Cătalin Cornea au creat un program îndrăzneț care introduce un instrument 

inovator de terapie și educație pentru cei cu nevoi speciale, câinele asistent – dogtor. Este un câine 

dresat special pentru a ajuta o persoană cu dizabilități: să-l însoțească pe stradă, să îi deschidă ușa, 

dulapul sau sertarul cu medicamente, să îi aducă diverse obiecte, să îl ajute să se îmbrace și cel mai 

important să-i țină companie. Un dogtor ar putea fi singurul prieten de joacă al unui copil cu nevoi 

speciale, așa cum este cazul celor diagnosticați cu autism sau alte probleme comportamentale. 

Asistența vie este reglementată în România de Legea nr 448/2006, însă dreptul la asistență vie nu 

este accesibil celor peste 900.000 de persoane înregistrate oficial ca beneficiari. În România există 

peste treizeci de mii de nevăzători și doar 10 câini dresați special să îi asiste. Un astfel de câine 

ajunge să coste și 10 mii de euro, cost care în alte țări europene este suportat de stat. Țara noastră nu 

are niciun program prin care să pregătească astfel de animale inteligente. O școală națională de 

dresaj este soluția. Acest proiect ar putea rezolva parțial o altă problemă, cea a câinilor abandonați 

în adăposturi. 

Încă un exemplu în care ONG-uri sau persoane private își asumă munca unui stat slab și nepăsător! 

 

Aceeași asociație vrea să construiască primul centru din România de furnizare a resurselor 

multidisciplinare necesare pentru a sprijini persoanele cu dizabilități și alte nevoi speciale prin 

asistență socială vie. O soluție poate fi și un parteneriat public privat cu primul proiect care propune 

aceasta abordare integrată: trup, minte, suflet. Acest parteneriat ar duce spre deschiderea unor 

apeluri de fonduri europene și spre alte surse de finanțare. Apoi, Dogtors poate fi multiplicat la 

nivel național. 

În plus, la nivelul politicii publice trebuie să fi găsite soluții prin care statul să poată oferi familiilor 

o abordare integrată care să combine atât servicii medicale, psihologice, pedagogice și de asistență. 

Republica Moldova are un astfel de sistem și funcționează. O primă condiție este ca toți specialiștii 

să stea la aceeași masă, în aceeași cameră cu familia, pentru a afla concret care sunt nevoile lor și 

să-i sprijine. O politică publică care să urmeze modele din afară și să creeze cadrul legislativ 

adecvat va duce România pe harta statelor care arată că le pasă cu adevărat de viața acestor oameni. 

Hachiko nu ar fi singur și ar schimba vieți. 
sursa: www.republica.ro, autor Daniela Șerban, 22-11.2020 

 

 

https://dogtors.ro/
http://www.republica.ro/
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Moșule, mi-ești tare drag, 

Și te-aștept cu drag în prag. 

Și te rog să îmi aduci, 

Multe daruri în papuci. 

Nu uita și de ai mei, 

Să-i fericești și pe ei. 

Iar de acum înainte, 

O să fiu copil cuminte. 
 

tradiții … tradiții… tradiții ….tradiții.... 
… în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii știu că trebuie ca ghetuțele sau cizmulițele lor să fie 

lustruite, deoarece Moș Nicolae va veni pe la ei să le aducă daruri celor cuminți.  

.... copiii neascultători primesc o nuielușă, menită să îi atenționeze și să le aducă aminte ca trebuie să 

asculte de părinții și bunicii lor. ..... pentru Moș Nicolae este suficient să se uite prin ferestre pentru a-și 

da seama dacă un copil a fost cuminte sau rău. 

.... de Sfântul Nicolae începe în adevăratul sens al cuvântului iarna. 

.... se pun crenguţe de pomi fructiferi în apă pentru a înflori de Anul Nou, ocazie cu care se poate 

spune cum va fi vremea şi care va fi rodul livezilor, în anul viitor..... 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


