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Luni 29 
33°C | 20°C
Soare, nori

Marți 30 
34°C | 21°C
Soare, nori

Miercuri 01 
33°C | 21°C
Soare

Joi 02 
33°C | 21°C
Soare, nori

Vineri 03 
33°C | 20°C
Soare, nori

Sâmbătă 04 
33°C | 21°C
Soare, ploaie

Duminică 05 
33°C | 21°C
Soare, ploaie

29 iunie - 05 iulie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
O perioadă bună pentru acumularea de infor-
maţii. Nu te gândi că vei învăţa multe lucruri 
noi, ci vei descoperi anumite secrete sau vești 
care, până acum, circulau în cerc restrâns. Fii 
pe fază pentru că unele lucruri pe care le vei 
auzi acum te vor ajuta foarte mult în carieră.  

 Taur 21.04 - 21.05  
O călătorie pe care o așteptai de multă vreme se 
amână. Acest lucru te face să-ţi reorganizezi pro-
gramul și îţi oferă un răgaz binevenit să mai re-
zolvi niște probleme. Atenţie mare pe plan afec-
tiv! O poveste sentimentală mai veche revine în 
actualitate și ţi-ar putea complica viaţa mult. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești predispus la tot felul de accidente. Fie că 
este vorba despre accidente fizice sau de gafe 
și indiscreţii, riști să intri foarte ușor în tot soiul 
de necazuri. Trebuie să fii foarte atent la cum 
te porţi și la ce vorbești. În schimb, vei petrece 
clipe minunate alături de persoana iubită.  

 Rac 22.06 - 22.07   
În cazul tău, sănătatea nu este foarte bine aspec-
tată în această perioadă. Ar fi momentul să 
acorzi o atenţie deosebită stilului alimentar. Al-
tfel, te vei confrunta cu ceva tulburări digestive. 
Cineva drag îţi face o surpriză plăcută, probabil o 
vizită. Relaţiile cu familia sunt foarte bune.

 Leu 23.07 - 22.08  
Ar fi bine să-ţi rezervi un pic de timp numai pen-
tru tine. Este o perioadă propice relaxării și acu-
mulării de energie. Chiar dacă nu ai concediu, ar 
fi bine să-ţi iei măcar două-trei zile libere pentru 
a-ţi pune gândurile în ordine. Chiar și în relaţia 
de cuplu ar fi binevenit un time-out. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Un gest de atenţie faţă de o persoană de sex 
opus din anturaj ar putea stârni o adevărată fur-
tună în relaţia de cuplu. Ar fi bine să-ţi cântărești 
fiecare mișcare, dacă nu vrei să rupi relaţia defi-
nitiv. Dacă ești singur, să nu te gândești să-ţi ca-
uţi acum o relaţie. Apar provocări profesionale. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Despre tine aproape că s-ar putea spune că vei 
fi pe val toată săptămâna acesta. Ai șanse mari 
de reușită în tot ceea ce-ţi propui, așa că e un 
moment bun să-ţi faci planuri și strategii sau să 
închei niște socoteli mai vechi. Acum vei putea 
plăti poliţele celor care te-au rănit cândva.    

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Săptămâna aceasta vei fi pus în situaţia de a 
lua decizii importante. Nu este vorba neapărat 
despre ceva foarte vizibil pentru ceilalţi. Vor fi 
doar niște schimbări interioare, care te vor 
ajuta să depășești momentele dificile. Totuși, 
ar fi recomandată și o schimbare radicală.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Intri într-o perioadă favorabilă pentru latura ta 
erotică, și-așa destul de accentuată prin natura 
zodiei. Ai în faţă o săptămână numai bună pentru 
experimente și pentru evadări împreună cu sufle-
tul tău pereche. În cazul în care nu ai o relaţie, tot 
ce trebuie să faci este să ieși din casă. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei avea multă energie și depinde doar de tine 
cum o vei folosi. Indicat ar fi să te concentrezi 
asupra carierei, pentru că astrele sunt de partea 
ta în ceea ce privește noile proiecte. Și relaţia de 
cuplu va fi extrem de armonioasă, în ciuda fap-
tului că mulţi din afară vor încerca să o tulbure.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Ai în faţă câteva zile pline de surprize plăcute din 
partea prietenilor sau a familiei. Vei primi cadouri, 
vești care îţi ridică moralul, vizite de la persoane 
dragi, invitaţii în oraș. Nu se întrevăd cine știe ce 
șanse de realizări măreţe sau aventuri palpitante. 
Dar nu înseamnă că nu ai motive să zâmbești. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Riști să ratezi niște ocazii excelente de a face o 
impresie bună la serviciu. De vină vor fi accesele 
nervoase care nu vor fi prea apreciate de șefi. Fii 
atent că te poţi trezi cu o sancţiune sau chiar cu 
o retrogradare din funcţie. Iar șirul situaţiilor ten-
sionate va continua pe toate planurile. 

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

Salvați Copiii avertizează asupra 
consecințelor dramatice pe 
care îngrădirea accesului la 
educație îl are pentru copiii 
vulnerabili. Astfel, organizația 
solicită ca, în perioada verii, cu 
sprijinul comunităților locale și al 
organizațiilor neguvernamentale, 
să poată fi organizate cursuri 
școlare, respectând condițiile 
de siguranță sanitară, cu grupe 
mici de copii care au nevoie 
de interacțiuni și activități 
școlare pentru recuperarea 
cunoștințelor. 

Măsurile necesare luate pe fon-
dul stării de urgenţă instaurate pen-
tru a limita răspândirea pandemiei 
de COVID-19 au avut consecinţe 
negative pentru copiii care provin 
din medii socio-economice precare, 
atenţionează reprezentanţii acestei 
organizaţii. Inechităţile sociale au 
fost agravate în cazul copiilor care 
nu au avut acces la școala online, 
iar marginalizarea și discriminarea 
au repercusiuni atât educaţionale, 
cât și psiho-emoţionale pe ter-
men lung. “Organizaţia Salvaţi Co-
piii solicită permisiunea și sprijinul 
autorităţilor pentru a putea iniţia, în 
unităţile de învăţământ publice, pe 
durata verii, activităţi de educaţie 
preșcolară și școlară de tipul Școală 
după Școală în beneficiul copiilor 
care au fost privaţi parţial sau total 
de accesul la educaţie în perioada 
suspendării cursurilor din școli. Ast-
fel, ne dorim să venim în sprijinul a 
peste 4.600 de elevi din 35 de școli 
din București și 14 judeţe, implicân-
du-i atât în activităţi de învăţare di-
rectă ori prin intermediul tehnolo-
giilor online, cât și în activităţi re-
creative și de dezvoltare personală. 
Proiectele derulate vor face obiec-
tul unei evaluări ale cărei concluzii 
vor putea fi utilizate de către Minis-
terul Educaţiei și Cercetării în alte 
comunităţi dezavantajate ori la ni-
vel naţional. În acest sens, Salvaţi 
Copiii își asumă atât obligaţia de 
a obţine consimţământul informat 
al părinţilor și copiilor, de a asi-
gura resursele umane și materia-
le necesare pentru desfășurarea 
activităţilor, cât și obligaţia de a 
respecta restricţiile și normele în 
vigoare cu privire la asigurarea 
condiţiilor de igienă și de suprave-

ghere epidemiologică în cursul de-
rulării activităţilor școlare”, se ara-
tă într-un comunicat al organizaţiei.

Atenție! Crește riscul 
de abandon școlar 
Potrivit aceleiași surse, sce-

nariul unei perioade de jumăta-
te de an de lipsă a contactului di-
rect cu școala conduce la o creștere 
semnificativă a riscului de aban-
don școlar și de excluziune socia-
lă. O analiză efectuată la finalul lu-
nii aprilie de Organizaţia Salvaţi Co-
piii asupra unui eșantion de peste 
500 de gospodării selectate din rân-
dul beneficiarilor noștri ridică seri-
oase semne de alarmă cu privire 
la impactul pe care l-a avut criza 
declanșată de COVID 19 asupra co-
piilor care se aflau și anterior acestei 
conjuncturi în situaţii de risc (fiind 
în risc de abandon școlar, confrun - 
tându-se cu sărăcia sau crescând 
departe de părinţii plecaţi la muncă 
în străinătate). 

La sfârșitul lunii mai, în ca-
drul Semestrului European, Comi-
sia Europeană a atras atenţia Ro-
mâniei asupra unor provocări ale 

sistemului de educaţie, cum ar fi 
echitatea, caracterul incluziv, ne-
voia de a stabili un mecanism ca-
re să abordeze părăsirea timpurie a 
școlii, subliniind că: “Nu se consta-
tă nicio îmbunătăţire a rezultatelor 
școlare, în special în rândul copiilor 
din zonele rurale și din zonele defa-
vorizate din punct de vedere eco-
nomic. (…) Din cauza infrastructu-
rii digitale inadecvate, a materiale-
lor didactice necorespunzătoare și a 
competenţelor digitale insuficiente, 
trecerea la învăţământul la distanţă, 
necesară în contextul epidemiei de 
COVID-19, creează probleme pen-
tru instituţiile de învăţământ și for-
mare, pentru cadrele didactice și 
pentru elevi, în special pentru elevii 
defavorizaţi și pentru romi.”

Doar una din zece 
familii își poate ajuta 

copilul să învețe la 
distanță

Datele obţinute de Salvaţi Co-
piii arată că, la nivelul celor 891 de 
copii școlari din familiile cuprinse 
în eșantion, 162 au avut lecţii onli-
ne la toate materiile și 351 la une-
le materii. Asta înseamnă că 378 
(42,42%) de copii nu au avut acces 
la educaţie online, ci doar la alte 
intervenţii de educaţie la distanţă, 
la sprijin educaţional din afara 
școlii sau au fost complet privaţi de 
educaţie. 9 din 10 persoane spun 
că au în gospodărie acces la inter-
net. Totuși, majoritatea acestora 
navighează online folosind telefonul 
mobil, ceea ce face aproape imposi-
bilă utilizarea internetului în contex-
te educaţionale. Analizând situaţia 
celor 891 de copii școlari din fami-
liile cuprinse în eșantion, observăm 
că 89 nu au acces la internet, 541 
au acces la internet acasă doar prin 
telefoane mobile și doar 261 au ac-
ces la internet și de pe desktop, 
laptop sau tablete. Doar 1 din 10 
familii spune că reușește să își aju-
te suficient toţi copiii pentru a con-
tinua să înveţe la distanţă. 

PENTRU RESTABILIREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE A ELEVILOR SĂRMANI,

Salvați Copiii cere 
organizarea de cursuri 
școlare, pe timpul verii

4 din 10 elevi au nevoie de sprijin
Experiența Salvați Copiii în lucrul cu peste 4.000 de copii aflați în risc de 

sărăcie și excluziune socială cuprinși în programele socio-educaționale arată 
că majoritatea dintre aceștia are nevoie de sprijin permanent din partea școlii. 
La nivel național, de asemenea, datele statistice demonstrează că cel puțin 
patru din zece elevi români au nevoie de intervenții individualizate pentru 
corectarea decalajelor constatate.

“Din cauza infrastructurii 
digitale inadecvate, 
învățământul la distanță 
creează probleme elevilor 
defavorizați

Comisia 
Europeană


