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ADEVĂRUL 
 
Cel mai ambiţios proiect de formare a profesorilor a fost demarat. Câţi dascăli vor participa şi care 
sunt costurile 
 
adev.ro/p7uigd 

Programul de formare a peste 55 de mii de cadre didactice, „CRED“ demarează recrutarea 
specialiştilor care îi vor pregăti pe aceştia. Concret, dascălii din gimnaziu şi din ciclul primar vor fi 
învăţaţi cum să-şi desfăşoare orele în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor. 
„Prin intermediul activităţilor incluse în CRED, se are în vedere creşterea calităţii şi relevanţei 
educaţiei în şcolile aflate în zone cu populaţie vulnerabilă, ţinta fiind reducerea ratei de părăsire 
timpurii a învăţământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe dezvoltarea 
competenţelor-cheie, în contexte de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative si 
motivationale, pentru cel puţin 2.500 de elevi“, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul 
Educaţiei. În lunile următoare vor fi selectaţi 60 de experi din toată ţara care vor pune la punct 
metode şi programe prin care vor pregăti 900 de formatori de profesori. Cei din urmă se vor întâlni 
faţă în faţă cu fiecare dascăl, timp de 60 ore, iar fiecare profesor va mai avea încă 60 de ore de 
pregatire online. Zilele acestea, mai mulţi profesori din ţară au primit chestionare din partea 
Ministerului Educaţiei. Programul este finanţat cu 42 de milioane de euro din fonduri europene. 
Profesorii care vor intra in programul de formare vor primi câte 600 de lei de fiecare.   Angajarea 
experţilor care vor antrena formatorii de profesori depinde de cât de repede reuşeşte Ministerul 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p7uigd


Fondurilor Europene să treacă prin Guvern o Hotărâre care va aproba recrutarea lor, scrie 
ştirileprotv.ro.   Proiectul CRED se bazează pe promovarea abordărilor didactice orientate pe 
competenţe. În acest scop, vor fi elaborate 26 de ghiduri metodologice care acoperă toate 
disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial şi vor fi 
aprobate 7.200 de resurse educaţionale deschise, accesibile elevilor şi cadrelor didactice. Formarea 
profesorilor ar trebui să includă şi componenta transdisciplinară Specialiştii în Educaţie afirmă că este 
necesară valorificarea competenţelor, însă aceasta ar trebui să vină la pachet şi cu o abordare 
transdisciplinară. „Cu cele mai minunate planuri cadru, cu cele mai bune programe şcolare, elevii vor 
muri de plictiseală  dacă nu se formează profesorii. Motivul pentru care în planul cadru nu s-a trecut 
transdiciplinaritatea, de exemplu, este că nu avem profesorii formaţi pentru acest lucru”, a explicat 
pentru „Adevărul“ preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie, Daniela Vişoianu. 
 
Patru instituţii de învăţământ superior din România, în topul universităţilor din ţările care au aderat la 
UE după 2004. 
 
adev.ro/p7upi3 

Patru instituţii de învăţământ superior din România sunt incluse în topul universităţilor din ţările care 
au aderat din 2004 la Uniunea Europeană (UE). Clasamentul se numeşte  „The Times Higher 
Education New Europe“ şi cuprinde 53 de universităţi din 12 ţări. 
Pe primele locuri se află University of Tartu din Estonia, Cyprus University of Technology şi University 
of Cyprus  din Cipru şi Charles University in Prague  din Cehia. Cehia este cea mai reprezentată ţară 
din clasament, cu 13 instituţii de învăţământ superior, în timp ce Polonia are 12 universităţi, Ungaria- 
şapte, iar România are cinci, potrivit timeshighereducation.com. Clasamentul a fost lansat la 
conferinţa The Excellence Research: New Europe Summit, care se desfăşoară săptămâna aceasta, şi 
are ca scop punerea în valoare a universităţilor de excelenţă din Europa Centrală şi de Sud. 
Universităţile din România incluse în clasament: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (poziţia 
7) Universitatea de Vest din Timişoara (poziţia 29)  Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 
(poziţiile 31-40) Universitatea din Bucureşti (poziţiile 31-40) Universitatea de Medicină şi Farmacia 
Grigore T. Popa din Iaşi  (poziţia 41+). 

EVENIMENTUL ZILEI 

Profesorii din Timiș au protestat în fața Prefecturii 

http://evz.ro/profesorii-din-timis-au-protestat-in-fata-prefecturii.html 
 
Un grup masiv de dascăli din Timiș au pichetat, vineri, Prefectura, în semn de prostest față de nivelul 
de subfinanțare a învățământului. Oamenii au purtat veste galbene, portavoci și pancarte. 
 
Aproximativ 100 de profesori din județ au protestat, vineri, în fața Prefecturii Timiș, solicitând 
creșterea costului per elev, astfel încât să poată fi asigurat fondul de salarii pentru angajații din 
unitățile de învățământ. Manifestanții țin pancarte cu mesaje precum „Guvernanți, măriți costul 
standard pe elev. Școli și spitale, nu biserici”, „6% din PIB” sau „PSD, asigura salarii, nu dezbinare și 
descriminare”. Potrivit protestatarilor, unele școli au probleme în a acoperi salariile profesorilor, în 
urma creșterii veniturilor cadrelor didactice din ultima vreme. Acest lucru s-ar rezolva dacă ar crește 
costul standar per elev. 
Protestul a fost organizat de Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar ”Spiru Haret” 
din judetul Timiș. Sindicaliștii au scandal ”Jos guvernul” și ”Costul standard”, înaintând, ulterior, 
prefectului Georgeta Andreas un document cu doleanțele lor. 
 
PUTEREA 
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Cum pot părinţii să îşi PROTEJEZE copiii de pericolele de pe INTERNET 

http://www.puterea.ro/educatie/cum-pot-parintii-sa-isi-protejeze-copiii-de-pericolele-de-pe-

internet-167115.html 

Aproximativ 12% dintre minori sunt dependeţi de internet, iar o treime dintre părinţi sunt îngrijoraţi 
în legătură cu timpul petrecut de copii în mediul online, arată un studiu realizat de Kasperky Lab. 
Potrivit părinţilor 12% dintre minori sunt dependenţi de Internet, iar pe lângă temerea că ar putea să 
vadă conţinut nepotrivit sau explicit (36%) şi că există posibilitatea să comunice cu persoane 
necunoscute (32%), teama că cei mici nu se pot distanţa de lumea online devine şi ea rapid una 
foarte importantă pentru părinţi. 
„Având în vedere că este jumătate (51%) dintre părinţi simt că ameninţările online pentru copiii lor 
cresc, timpul petrecut pe Internet este un factor important pentru siguranţa copiilor. Aceste motive 
de îngrijorare i-au determinat pe 33% dintre părinţi să impună restricţii legate de timpul petrecut în 
mediul virtual”, arată studiul. 
Raportul arată însă că, limitarea timpului petrecut în mediul online nu îi fereşte neapărat pe copii de 
pericole, iar pe parcursul unui an, 44% dintre copii s-au confruntat cu cel puţin o ameninţare online, 
12% dintre ei accesând conţinut nepotrivit sau intrând în contact cu programe malware şi viruşi 
(10%). 
„O opţiune alternativă pentru părinţi ar putea să fie aceea să-i sprijine pe copiii lor în alte moduri, 
prin educaţie. Peste o treime (37%) dintre părinţi vorbesc cu regularitate cu copiii lor pentru a-i 
învăţa despre pericolele online, iar 31% încearcă să îi supravegheze atunci când sunt online, eventual 
creând oportunităţi pentru a sublinia orice ameninţare ar putea apărea şi a suplimenta efortul de 
educare”, menţionează raportul. 
 
„Educaţia şi comunicarea joacă un rol decisiv în procesul prin care părinţii se pot asigura că cei mici 
folosesc Internetul în mod responsabil şi în siguranţă. Dar este important să folosească şi programe 
care să întărească mijloacele de apărare. Limitarea timpului petrecut online este o parte esenţială din 
proces, dar nu funcţionează de una singură. Tehnologia poate ajuta la reducerea riscurilor, 
permiţându-le copiilor să exploreze în siguranţă toate aspectele pozitive ale Internetului şi să îşi 
dezvolte aptitudinile digitale fără să se îngrijoreze în legătură cu ameninţările cibernetice”, precizează 
Dmitry Aleshin, VP for Product Marketing, Kaspersky Lab, citat de Mediafax. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
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Liceul unde elevii fac profit din munca lor şi fondul şcolii a devenit o amintire  

http://www.mediafax.ro/life-inedit/liceul-unde-elevii-fac-profit-din-munca-lor-si-fondul-scolii-a-
devenit-o-amintire-galerie-foto-17163362 
 
Elevii unui liceu din Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, au reuşit, în ultimii ani, să elimine fondul 
şcolii şi să nu-şi mai oblige părinţii să contribuie pentru mobilier sau aparatură de care au nevoie la 
şcoală printr-o metodă simplă: muncind. 

http://www.puterea.ro/educatie/cum-pot-parintii-sa-isi-protejeze-copiii-de-pericolele-de-pe-internet-167115.html
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http://www.mediafax.ro/life-inedit/liceul-unde-elevii-fac-profit-din-munca-lor-si-fondul-scolii-a-devenit-o-amintire-galerie-foto-17163362


 

Liceul Agricol din Beclean este un adevărat model pentru învăţământul românesc, elevii învăţând 

practic că agricultura poate fi una profitabilă dacă este făcută ca la carte, cu soiuri bune şi tehnologii 

moderne. 

De aproape cinci ani de când conducerea Liceului Agricol din Beclean a fost preluată de Florin 

Magdea, un tânăr profesor de biologie pasionat de agricultură, cei peste 400 de elevi au învăţat că 

agricultura este profitabilă. Florin Magdea a învăţat din familie că din agricultură se pot face bani 

frumoşi, aşa că a reuşit, în scurt timp după ce a ajuns la conducerea liceului agricol, să obţină venituri 

importante din agricultura făcută cu cap şi cu ultimele tehnologii în domeniu, cu răsaduri şi soiuri 

bune. 

Suma care intră anual în conturile şcolii creşte semnificativ, apropiindu-se deja de 30.000 de lei, bani 

pe care elevii şi profesorii îi fac de pe terenurile liceului. 

“Pasiunea pentru agricultură vine din familie, tata a fost inginer horticultor, unul dintre cei mai buni 

din judeţ în special pe partea din legumicultură, iar tradiţia continuă în familie şi fratele meu este 

inginer horticultor. Cum a fost posibil să ajungem aici? Cu muncă foarte, foarte multă muncă şi cu un 

colectiv sudat, iar rezultatele sunt pe măsură. Fiind un liceu cu profil agricol, printre puţinele care au 

mai rămas în ţară, pe lângă orele de curs avem foarte multă activitate. Avem un lot şcolar de 

aproximativ 10 hectare pe care de cel puţin cinci ani de zile se lucrează exemplar şi cu rezultate 

foarte bune. Colaborăm cu firme foarte mari de profil din ţară şi din străinătate care ne asigură în 

mare parte, pentru lotul şcolar, sămânţa, gratuit, pentru a face loturi experimentale pentru ei şi cu 

rezultate foarte bune. Pe de altă parte, în incinta şcolii avem o jumătate de hectar de teren în care 

avem înfiinţată o livadă care a intrat pe rod de anul trecut, avem solarii, parcele pentru legume şi 

încercăm pe cât se poate să facem totul cât se poate de ecologic”, a povestit pentru MEDIAFAX 

directorul Liceului Agricol din Beclean, Florin Magdea. 

În solarii, elevii, sub atenta îndrumare a profesorilor, pregătesc prima cultură de primăvară: ridichi, 

spanac, ceapă verde şi salată. Anul acesta a fost unul bun pentru agricultură, iar solariile sunt pline. 

Nici cumpărătorii nu se lasă aşteptaţi, primii pe listă fiind chiar profesorii din liceu, care află de pe 

tabla din cancelarie ce produse sunt coapate. 

”Avem în prima fază spanac, ceapă, ridichi, salată, apoi cultura doua care vine în solar - cu roşii, ardei, 

castraveţi, iar afară avem morcovi, pătrunjel, cartofi. Am înfiinţat de anul trecut şi o minipepinieră în 

care încercăm să altoim soiuri de măr tradiţionale, care se caută foarte mult. Produsele din grădină 

sunt comercializate în primul rând la colegii noştri, din şcoală. Se afişează în sala profesorală că se 

vinde spanac sau ce există, se recoltează, se cântăresc şi se dă chitanţă de la contabilitate pe fiecare 

cantitate, iar banii intră în fondul şcolii, de fapt la veniturile şcolii. Sunt deja şi clienţi din oraş care au 

auzit ce facem noi aici şi vin şi cumpără direct de la şcoală. La noi nu mai există fondul şcolii de foarte 

multă vreme pentru că având bani la venituri putem face fel de fel de activităţi şi nici elevii şi nici 

profesorii nu duc lipsă de nimic”, a spus directorul. 

În urmă cu trei ani, cu sprijinul Consiliul Local şi al Primăriei Beclean, Liceul Agricol a beneficiat de 

reabilitarea din fonduri europene a unui corp de clădire, iar dotările – table ultramoderne, mobilier şi 

o sală multimedia - au fost făcute cu banii din agricultură. 



“Vrem să ne dezvoltăm în continuare, să asigurăm o bază materială bună, copiii să nu ducă lipsă de 

absolut nimic, profesorii la fel şi, cu toate că există o scădere mare a numărului de elevi la nivel de 

ţară, la nivel de judeţ, la noi numărul elevilor a rămas constant. Elevii învaţă aici că pentru a obţine 

produse de calitate este necesară şi tehnologie foarte bună. Noi, ca şcoală, le arătăm că poate fi 

agricultura profitabilă prin cultivarea loturilor cu seminţe de cea mai bună calitate, cu tehnologii 

respectate de la A la Z se pot obţine producţii bune. Pe elevi i-am încurajat tot timpul să acceseze 

fonduri europene pentru că ei termină un liceu agricol şi au un punctaj mai mare decât alţi absolvenţi 

şi, din fericire, avem mulţi dintre absolvenţi care încă ne caută, mai vin pe la şcoală şi ne spun că au 

reuşit să acceseze fonduri europene prin care s-au dezvoltat”, a adăugat Florin Magdea. 

Elevii sunt încântaţi de rezultatele muncii lor de la şcoală, aşa că majoritatea vor să meargă mai 

departe pentru că aici au înţeles că agricultura poate fi bănoasă. 

“Mi-a plăcut foarte mult Liceul Agricol din Beclean. Avem săptămâni de practică şi ne aduc la solar. 

Cultivăm spanac, roşii, castraveţi. Banii merg la direcţiune şi cumpără lucruri necesare şcoală şi 

pentru solarii”, a spus Roxana Taloş. 

Şi Camelia Costin a învăţat multe lucruri interesante la Liceul Agricol, aspecte pe care vrea să le 

aprofundeze şi la o facultate cu acelaşi profil. 

“Am venit la Liceul Agricol pentru că mi-a plăcut foarte mult profilul şi doresc să continui, vreau să 

merg la facultate la acest profil. Îmi doresc foarte mult să lucrez în acest domeniu, la şcoală avem 

multe activităţi, în funcţie de profilul fiecărui elev. Sunt convinsă că agricultura poate fi o meserie 

bănoasă, însă este important cât de mult te implici şi cât de mult îţi dai interesul”, a spus Camelia 

Costin. 

La rândul lor, profesorii sunt mulţumiţi că au reuşit să le inspire elevilor dragostea pentru câmp, iar 

conducerea şcolii a găsit soluţia să îi stimuleze şi să le arate că din agricultură se pot face bani. 

“Elevilor le place şi se implică în toate activităţile. Eu le-am spus întotdeauna elevilor că cine practică 

agricultura nu moare de foame în primul şi-n primul rând şi, apoi, are şi o sursă de venit dacă ştie s-o 

facă cum trebuie. Noi încercăm să le cultivăm abilităţile acestea, să le dezvoltăm competenţele 

necesare pentru agricultura performantă, iar ideea aceasta de a vinde produsele ne ajută foarte 

mult”, a declarat unul dintre profesori, Horia Precup. 

În solarul din curtea Liceului Agricol se recoltează deja spanac, ridici, salată şi ceapă, iar banii sunt 

adunaţi pentru viitoarele proiecte. Morcovii şi varza au fost plantate şi ele, iar merii, perii, cireşii şi 

caişii anunţă că va fi un an plin de rod. 

Agerpres 
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ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 


