
 Berbec 21.03 - 20.04   
În sfârșit, reușești să-ți îndrepți emoțiile spre 
acele cauze care merită cu adevărat implicarea 
ta afectivă. Ești dornic să studiezi, și de aceea 
vei aprofunda un subiect de cercetare care te 
va ajuta să-ți recuperezi locul în ierarhia de la 
serviciu.  

Taur 21.04 - 21.05  
Planifică-ți cu atenție treburile de la serviciu, dar 
și pe cele personale de acasă. N-ar fi exclus să 
nu ai spor în îndeplinirea sarcinilor, așa că sta-
bilește-ți prioritățile și ocupă-te numai de ele. Și 
sănătatea îți este mai vulnerabilă decât până 
acum. Consultă un medic dacă sănătatea o cere!  

Gemeni  22.05 - 21.06  
Intri într-o nouă etapă profesională. Sunt posi-
bile schimbări în relațiile cu superiorii, apar sar-
cini noi de lucru și este posibil să obții o funcție 
de conducere. Fii prudent, ai răbdare și dă do-
vadă de diplomație! Informațiile și situațiile se 
succed într-un ritm alert.  

Rac 22.06 - 22.07   
S-ar putea ca săptămâna să nu fie tocmai cea 
mai reușită. Nu adopta un aer de superioritate, 
iar dacă șefii cred că nu abordezi tocmai bine 
eventualele situații, pot avea dreptate, cel puțin 
într-o anumită măsură. Planurile de viitor pot 
presupune o investiție mai mare decât poți duce.  

Leu 23.07 - 22.08  
Ai putea primi un bonus sau o primă de la anga-
jator drept recompensă pentru unele succese 
recente. Totuși, indicat ar fi să te limitezi la chel-
tuielile care sunt o prioritate pentru aceste zile. 
Așteaptă-te la termene limită reduse și sarcini 
care nu figurează-n fișa postului tău. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Caută să pui punct tensiunilor dintre tine și par-
tenerul de viață. Altfel, se poate ca această stare 
conflictuală să-și pună amprenta pe toate aspec-
tele vieții tale. Ar fi de dorit să eviți o descărcare 
de forțe, mai ales că apar și niște cheltuieli ne-
prevăzute care te vor agita și mai mult. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Te dedici meditației. Ceilalți te vor privi uimiți, în-
să cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să 
depășești orice situație iscată. Cert este că, în 
ciuda a tot, te vei simți bine, dar nu forța nota. 
Chiar dacă îți revine pofta de viață și îți crește ni-
velul energiei vitale, ocupă-te doar de priorități!   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Sunt posibile dialoguri cu persoane foarte inteli-
gente, planuri pentru studii și călătorii, dar și 
abordarea unor aspecte profesionale. Șefii te so-
licită din plin, deci fii prudent, alege-ți vorbele. 
Reuniunile de la locul de muncă, dar și cele fami-
liale, îți vor aduce soluții pentru toate situațiile.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Vei petrece câteva zile greoaie în sfera muncii.  
S-ar putea să-ți revină sarcini de lucru noi și ur-
gente. Dar nu este exclus nici să iasă la iveală 
unele greșeli în munca unor colegi și să fii nevoit 
să remediezi situațiile. Vor apărea discuții contra-
dictorii atât cu șefii, cât și cu colegii.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Cei dragi vor face presiuni asupra ta pentru a le 
oferi mai multă atenție. Ar fi bine să-ți amintești 
că aceștia te pot duce în jos sau te pot ridica. În-
cearcă să-i dai la o parte pe cei care nu merită să 
ocupe un loc fruntaș în viața ta și să-ți dedici tim-
pul cu precădere celor care merită.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Te vei lăsa influențat de cei din jur în ceea ce 
privește modul de a-ți trăi viața, ceea ce îți va stri-
ca buna dispoziție. Ar fi indicat să le spui că știi și 
singur ce te face fericit, altfel o vei lua pe o cale 
greșită. Încearcă să ai mai multă grijă de tine, să 
mănânci mai sănătos și să te odihnești mai mult. 

Pești 19.02 - 20.03 
Dacă în ultima vreme lucrurile nu au mers tocmai 
bine, acum vor fi noi oportunități pentru a le re-
zolva. Apar schimbări pozitive în plan profesio-
nal. Este un moment foarte bun pentru a-ți re-
construi traseul și pentru a pune la punct proble-
mele pe care le întâmpini de la o vreme. 
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ET
EO

Luni 02 
24°C | 12°C
Soare

Marți 03 
27°C | 14°C
Soare

Miercuri 04 
28°C | 17°C
Soare

Joi 05 
27°C | 16°C
Soare, nori

Vineri 06 
27°C | 17°C
Soare, nori

Sâmbătă 07 
27°C | 16°C
Soare, nori

Duminică 08 
27°C | 17°C
Soare, nori
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ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

UN TÂNĂR DIN CORBEANCA A CREAT...

Prima platformă 
educațională pentru copiii 

dislexici din România
Vești bune pentru părinții 
copiilor dislexici! Grație unui 
proiect inițiat și realizat de 
un student originar din Ilfov, 
micuții lor pot învăța mult mai 
ușor să scrie, să citească și 
să-și dezvolte intelectul, astfel 
încât să obțină performanțe 
mult mai mari. 

Dislexia, cea mai des întâlni-
tă tulburare de învățare, este o 
deficiență ignorată complet de statul 
român. Dacă în alte țări dislexia este 
descoperită din timp, când recupe-
rarea este rapidă, la noi sistemul es-
te atât de inflexibil încât acești copii 
sunt un tabu. Ba chiar, uneori, sunt 
o rușine și pentru părinți deoarece, 
deși au un intelect ridicat, după pri-
mii ani de școală sunt catalogați ca 
fiind leneși sau dezordonați. Pen-
tru ca acești micuți să nu ajun-
gă să întâmpine dificultăți și mai  
mari din cauza incapacității de a citi 
și scrie corect, Asociația Edulier din 
Corbeanca le privește îndeaproape 
necesitățile și încearcă să găsească 
metode specifice pentru a-i ajuta.

Lexy oferă strategii 
de învățare adaptate 

pentru succesul școlar 
Bogdan Ionescu, un student din 

Corbeanca, voluntar al Asociației 
Edulier, este inițiatorul acestei fru-
moase povești caritabile care vine în 
sprijinul copiilor cu astfel de cerințe 
educaționale. Pasionat de tehnologie 
și de modul cum poate ea să ajute 
educația, mai ales educația copiilor 
cu dificultăți, la numai 20 de ani, tâ-
nărul a creat o strategie practică ex-
trem de utilă dislexicilor, pentru care 
a fost dublu laureat la Gala Societății 
Civile din acest an. “Cele două premii 
acordate în cadrul Galei Societății Ci-
vile din 11 iunie 2018 au vizat prima 
platformă educațională pentru copii 
dislexici, în limba română, proiectul 
Lexy, o platformă al cărei cod Bog-
dan l-a scris literă cu literă. Platfor-
ma Lexy este pusă la dispoziția Cen-
trului Edulier, fiind utilizată în peste 
400 de ore de terapie educațională 
de recuperare pentru micuții care 
luptă cu dislexia și nu sunt prieteni 
cu literele și cifrele. Cu ajutorul plat-
formei, copiii pot folosi strategii de 
învățare adaptate lor, multisenzori-
ale, de oriunde s-ar afla-geografic.  

Lexy este flexibilă, putând fi accesată 
de oriunde, de către copii, profesori, 
educatori, logopezi, consilieri școlari, 
specialiști și părinți. Prin intermediul 
platformei, cei mici pot face mai ușor 
achiziții în învățare, se reduce gradul 
de disconfort la citit, scris, se redu-
ce gradul de frustrare, crește succe-
sul școlar. Proiectul Lexy își propune 
să ofere o soluție inedită, inovativă, 
unică până în acest moment, exclu-
siv în limba română, copiilor ce pre-
zintă dificultăți de învățare. Platfor-
ma disponibilă online, poate fi acce-
sată și utilizată de oricine cunoaște 
limba română. Aceasta se adresea-
ză copiilor cu dificutăți de învățare: 
scris, citit, calcul”, ne-a spus Cristi-
ana Ionescu, fondatorul Asociației 
Edulier, din Corbeanca. 

Oscar-ul societății 
civile românești

Lexy a fost premiat la Secțiunea 
Educație, Învățământ, Cercetare, 
unde au fost nominalizate 27 de 
proiecte  și la Secțiunea Inițiative 
cetățenești, cu 17 proiecte nomina-
lizate. Competiția Gala Societății ci-
vile, practic Oscar-ul societății ci-
vile românești, este cel mai amplu 
proiect care promovează și premi-
ază activitatea sectorului non-pro-
fit, neguvernamental, din România 
(asociații, fundații, federații, gru-
puri de inițiativă, persoane fizice cu 
inițiativă civică). Bogdan, inițiatorul 
și realizatorul platformei este stu-
dent la Universitatea din Manches-
ter, cea mai mare universitate din 
Marea Britanie, Facultatea de Meca-

tronică și are multe alte realizări de-
osebite. La vârsta de 11 ani era pasi-
onat de origami și câștiga un premiu 
al Galei Societății Civile, secțiunea 
Educație, cu proiectul său, Palatul 
de Hârtie, un proiect prin care ori-
gami și-a pierdut tainele pentru mai 
mult de 10.000 de copii și 700 de 
adulți, în mare majoritate cadre di-
dactice. El este fondatorul unei plat-
forme pentru combaterea obezității 
infantile-Tech4kids.ro. 

Cine sunt copiii cu astfel 
de nevoi speciale?

 Copiii dislexici au un deficit de 
un anume grad în recunoașterea și 
înțelegerea textelor scrise de mână 
sau tipărite; 
 Pentru ei, cuvintele și literele pe 
care le parcurg nu au niciun sens, 
fiind doar o înșiruire de litere fără 
noimă; 
 Acești copii dezvoltă o stimă de 
sine scăzută care-i poate influența 
negativ pe tot parcursul vieții; 
  Din cauza dificultăților de scris 
și citit, mulți copii dislexici rămân 
repetenți după clasele primare; 
  Problemele dislexiei pot fi co-
rectate, dar necesită depistarea cât 
mai devreme și o abordare corectă, 
individuală. 

Prin programele sale, Asociația 
Edulier încearcă să-i ajute pe copi-
ii cu dificultăți de învățare: scris, ci-
tit, calculat, memorat să își atingă 
potențialul în educație, prin oferi-
rea accesului la evaluare de specia-
litate, învățare personalizată și ser-
vicii de suport. Dacă primesc spri-
jin adecvat și înțelegere, copiii cu 
dificultăți de învățare pot trece mai 
ușor peste stările de descurajare și 
de anxietate, le crește stima de si-
ne și reușesc cu ușurință să îndepli-
nească cerințele școlare. 

Platforma poate fi accesată pe 
www.bursabinelui.ro/   

BursaBinelui/Proiecte/LEXY-
platforma-educationala-pentru-
copii-cu-dificultati-de-invatare

Alte planuri speciale pentru dezvoltarea copiilor dislexici sunt în lucru
Eforturile lui Bogdan pentru a ajuta copiii dislexici, nu se opresc aici. 

L-am întrebat despre planurile sale de viitor. Răspunsurile lui ne-au uimit: 
deja lucrează la o aplicație ce va ajuta acești micuți să deslușească tainele 
programării, să poată face din scrierea de linii de cod și programare o carieră 
de succes. Printre acestea se numără și o mașină electrică, dar și alte 
resurse, jocuri, aplicații care să ajute copiii să cunoască succesul școlar. Ne 
bucurăm pentru rezultatele sale și îi spunem: Bravo, Bogdan! 


