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Teleșcoală, din 16 martie

Încă un pas înainte pentru 
modernizarea Centurii Bucureștiului

Irinel Scrioșteanu, 
secretar de stat 
în Ministerul 
Transporturilor, a anunțat 
aprobarea, în Guvernul 
României, a Hotărârii 
privind declanșarea 
procedurilor de 
expropriere a imobilelor 
proprietate privată 
situate pe amplasamentul 
lucrărilor pasajelor 
Berceni și Popești - 
Leordeni și a lărgirii la 
4 benzi a tronsonului 

de Centură dintre cele 
două pasaje. ”La acest 
moment, pasajul de 
la Berceni și cel de la 
Popești - Leordeni sunt 
în proiectare. După 
realizarea exproprierilor 
și emiterea autorizațiilor 
de construire, vor începe 
lucrările la cele două 
pasaje și la tronsonul 
de centură care se va 
extinde la 4 benzi”, a spus 
oficialul.

Emisiunea ”Teleșcoală” 
a început la TVR 2 - luni, 
16 martie, de la ora 9.00. 
Emisiunea este disponibilă 
și în online, pe canalul 
de YouTube al TVR și 
pe site-ul tvr.ro. Elevii 
pot urmări, de luni până 
vineri, ore de matematică, 
română, biologie, istorie 
și geografie după cum 
urmează: română și 
matematică pentru clasa 
a VIII-a - de la ora 9.00 
la 10.00, iar de la 15.00 
la 16:00 vor învăța elevii 

din clasa a XII-a, care 
vor avea două lecții 
săptămânale de română 
și matematică și câte o 
lecție pe săptămână de 
biologie, chimie, fizică, 
istorie și geografie. Orele 
se țin în studioul virtual al 
TVR (Studioul 4) de către 
profesori cu experiență 
în predarea cursurilor 
online: doi profesori 
pentru materia de clasa 
a VIII-a și opt profesori 
pentru materiile de clasa 
a XII-a.

”Fii liber!” îşi propune, 
la nivel naţional, crearea 
unei reţele de suport 
comunitar, formate din 
cadre didactice, voluntari 

ANA, părinţi şi specialişti 
din cadrul instituţiilor pu-
blice sau organizaţiilor 
neguvernamentale parte-
nere. Beneficiarii estimaţi 

ai campaniei sunt 47.000 
de elevi şi studenţi, 2.500 
de profesori, 20.000 de 
părinţi, 2.500 de repre-
zentanţi ai instituţiilor pu-
blice şi ONG-urilor parte-
nere, 2.000.000 de per-
soane cu vârste cuprin-
se între 15 şi 34 ani din 
România (10% din popu-
laţia generală a Români-
ei), fiind realizate aproxi-
mativ 200 de activităţi de 
informare privind riscu-
rile şi efectele consumu-
lui de NSP şi promova-
te modalităţile sănătoa-
se de petrecere a timpu-
lui liber în zone recreaţio-
nale. De asemenea, sunt 

estimaţi ca beneficiari in-
direcţi 50.000 de elevi şi 
studenţi, 25.000 de apar-
ţinători legali şi 500.000 
de membri ai comunităţi-
lor locale.

Conform rezultate-
lor ”Studiului în Populaţia 
Generală - GPS 2016”, re-
alizat de specialiştii ANA, 
noile substanţe psihoacti-
ve se află, după canabis, 
pe poziţia a doua în topul 
celor mai consumate dro-
guri în România, cu un 
procent de 2,5% din po-
pulaţia generală cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 64 ani 
ce a experimentat con-
sumul, observându-se o 

prevalenţă a consumului 
în rândul respondenţilor 
care au studii universita-
re şi postuniversitare. Es-
te experimentat cu pre-
cădere de populaţia tâ-
nără, aproape toţi consu-
matorii (91%) debutând 
în intervalul de vârstă de 
15 - 24 ani. Noile sub-
stanţe psihoactive se si-

tuează pe locul trei (după 
inhalante şi canabis) în 
categoria drogurilor de-
clarate la debutul preco-
ce în consum, 1,3% din-
tre elevi menţionând că 
au experimentat consu-
mul de astfel de substan-
ţe la vârsta de 13 ani sau 
mai devreme.

La Şcoala Gimnazială 
”Prof. Ion Vişoiu”, din 
Chitila, a avut loc, 
recent, conferinţa 
directorilor implicaţi 
în proiectul ”From 
Inclusive Education To 
Real Scale Transfer” 
(FIERST), proiect 
Erasmus+, KA3, 
desfăşurat de către un 
consorţiu european 
de organizaţii (Teach) 
şi instituţii din 5 ţări 
- Bulgaria, România, 
Estonia, Suedia şi 
Anglia, din care face 
parte şi Teach for 
Romania. La eveniment 
au participat directori 
din şcolile implicate 
în proiectul FIERST 
şi directori din şcoli 
partenere Teach for 
Romania.

În cadrul conferinţei 
au fost trei sesiuni pe dife-
rite teme din proiect: des-
pre butoanele emoţiilor şi 
cum să comunicăm mai 
bine cu ceilalţi, mentalita-
te fixă versus mentalita-
te flexibilă şi relaţia pro-
fesor-elev. Şcoala ”Prof. 
Ion Vişoiu” a fost una din-
tre cele 3 şcoli partene-
re în proiect în anul şco-
lar 2018 - 2019, iar des-
pre implicarea în proiec-
tul FIERST şi exemple de 
bună practică privind dez-
voltarea de competenţe 
pentru educaţie incluzivă 
şi variate exemple de co-
munităţi de practică la ni-
vel de şcoală şi comunita-
te locală, a povestit prof. 
Ştefania Duminică, direc-
torul şcolii gazde. ”În mod 
clar am văzut îmbunătă-
ţiri ale activităţii la profe-
sorii participanţi în proiec-
tul FIERST, privind felul în 

care participă la activităţi-
le din şcoală, cum discu-
tă despre anumite situa-
ţii pe care fiecare le în-
tâlneşte la clasa lui, cum 
îşi organizează activităţi-
le, dar şi cum îi antrenea-
ză pe ceilalţi colegi. Cred 
că este foarte important 
pentru şcoala noastră să 
ajungă la acea comunita-
te a profesorilor. Este ne-
cesar ca profesorii  să-şi 
clarifice că au de învăţat 
pe tot parcursul vieţii, că 
meseria lor - odată însu-
şită - nu păstrează ace-
leaşi proceduri sau ace-
leaşi trasee. El se reconfi-
gurează cu fiecare gene-
raţie în parte sau poate 
cu fiecare elev în parte”, 
a spus prof. Ştefania Du-
minică.

Reprezentanţii şcolii 
din Chitila au prezentat 
proiectele pe care le des-
făşoară şi care sunt mult 
duse în zona de incluziu-
ne a elevilor şi au orga-
nizat o vizită prin şcoa-
lă, unde invitaţii au putut 
vedea clasele în care în-

vaţă elevii şi atelierele de 
lucru care se desfăşurau 
în acelaşi timp, chiar dacă 
era o zi de weekend (n.r. 
- întâlnirea directorilor a 
avut loc înaintea închi-
derii cursurilor, din cauza 
noului virus). Spre exem-
plu, într-una din clase, 
sub îndrumarea profeso-
rului de muzică, un grup 
de elevi cânta la diferi-
te instrumente sau vo-
cal, imnul şcolii. Sau, la 
biblioteca şcolii, alţi elevi 
aveau un atelier de pictu-
ră de icoane pe sticlă.

Proiectul ”From In-
clusive Education to Re-
al Scale Transfer” se des-
făşoară pe durata a trei 
ani, prin colaborarea a 9 

organizaţii partenere din 
5 ţări. Printre organiza-
ţiile partenere pot fi re-
găsite: instituţii guverna-
mentale (Ministerul Edu-
caţiei şi Ştiinţei din Bul-
garia); ONG-uri membre 
ale reţelei globale Teach 
for All (Teach For Bulga-
ria, Teach For Romania, 
Noored Kooli Estonia); 
Uniunea Profesorilor Bul-
gari şi instituţii de învă-
ţământ (New Bulgarian 
University, Şcoala Segel-
torpsskolan din Suedia, o 
şcoală inovativă în educa-
ţie cu expertiză în comu-
nităţile profesionale de 
învăţare/practică şi Anna 
Haava Pala Kool, şcoală 
din Estonia).

Directori de şcoli din 5 
ţări s-au întâlnit la Chitila

Campanie naţională media de prevenire a 
consumului de noi substanţe psihoactive
Potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei 
Naţionale Antidrog (ANA), principalele obiective 
ale campaniei naţionale media de prevenire a 
consumului de noi substanţe psihoactive (NSP) - 
”Fii liber!” - sunt creşterea nivelului de informare, 
sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele 
medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe 
noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor 
atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul 
populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 - 
64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc 
de consum de droguri, respectiv 15 - 34 de ani.


