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A început repartizarea rezidenților

Zilele trecute a fost 
recepționat noul DN5 
București - Adunații 
Copăceni, din județul 
Giurgiu, în prezența 
premierului Ludovic 
Orban, ministrului 
Transporturilor, 
Lucian Bode, și a 
secretarului de stat în 
MT Irinel Scrioșteanu, 
a vicepreședintelui 
Consiliului Județean Ilfov, 
Ștefan Rădulescu, și a 
autorităților locale din 
județele Giurgiu și Ilfov.
Este vorba despre 
proiectul de modernizare 
care trebuia finalizat în 
urmă cu 2-3 ani, dar care 
era blocat. După ce a 
fost deblocat, lucrările au 
fost executate conform 
graficului stabilit cu 
constructorul, iar drumul 
nou este dat în folosință 
chiar înainte de termenul 

anunțat (începutul lunii 
decembrie). Au fost 
modernizați 11,6 km de 
drum european, reabilitate 
trei poduri și trei podețe 
de-a lungul traseului 
actual al DN5, au fost 
amenajate 2 intersecții 
la nivel și 9 intersecții 
de tip giratoriu, precum 
și 13 stații de autobuz în 
localități.
Printre avantajele 
modernizării drumului 
se numără și reducerea 
timpului de călătorie de 
tranzit prin comunele 
Jilava și 1 Decembrie, prin 
crearea unui sistem care 
permite menținerea vitezei 
maxime legale de 50 km/
oră pe o porțiune de drum 
de circa 7 km în Jilava și 
1 Decembrie, precum și a 
vitezei maxime legale de 
100 km/oră pe o porțiune 
de 5 km între localități.

Ministerul Sănătății a 
început procesul de 
repartiție a candidaților 
admiși la concursul de 
intrare în Rezidențiat 
desfășurat pe 15 
noiembrie. Potrivit unui 
comunicat de presă al 

MS, până pe 27 noiembrie, 
toți candidații care au 
obținut minim 60% din 
punctajul maximum realizat 
pe fiecare domeniu vor 
alege locurile/posturile în 
specialitate, precum și 
centrele de pregătire.

”Nu mai sunt nece-
sare simple mesaje de 
hărţuire, ci pur şi simplu 
acum se transmit foar-
te multe iconografii, deci 
acele simbolistici pe ca-
re noi le folosim în trans-
miterea unor mesaje de 
tip text pentru a sublinia 
anumite manifestări emo-
ţionale acum se folosesc 
foarte mult în această for-

mulă de cyberbullying. In-
tervenţia în cazurile aces-
tea trebuie să fie foarte 
rapidă, dar depinde foarte 
mult de resursele pe ca-
re le avem la dispoziţie şi, 
din păcate, la nivelul Ro-
mâniei nu aveam foarte 
multe servicii dezvoltate 
în sfera aceasta”, a spus 
Ionela Roxana Urea, la 
conferinţa internaţională 

online „Abuzul şi violenţa 
asupra copiilor - abordare 
în contextul pandemiei de 
COVID-19”, organizată de 
Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative 
(FICE) România, cu prile-
jul Zilei Internaţionale de 
prevenire a abuzului asu-
pra copilului.

Ea a afirmat că ves-
tea bună pentru România 
este că violenţa ciberne-
tică a fost inclusă ca for-
mă de violenţă domestică. 
 „Începem să avem pârghi-
ile de acţiona pentru a sto-
pa fenomenul de împrăş-
tiere a violenţei ciberneti-
ce prin oprirea site-urilor, 
acordarea unor amenzi cu 
caracter pecuniar”, a expli-
cat Ionela Roxana Urea.

Jocuri fără control
În altă ordine de idei, 

ea a declarat că există 
foarte multe jocuri de stra-
tegie asupra cărora părinţii 
nu au niciun fel de control. 
„Mai mult decât atât, unele 
dintre aceste jocuri, inspi-
rate după filme de anima-
ţie, au generat fenomen 
de infracţiune şi chiar la ni-
velul Consiliului Europei se 
spunea că mare parte din 
aceste mesaje transmise 
de jocurile în reţea, aşa-
zisele jocuri de strategie, 
generează ură, discrimina-
re socială”, a adăugat Io-
nela Roxana Urea.

Și, nu în ultimul rând, 
ea a atras atenţia asupra 
unor campanii care se fac 

pe internet. ”Dacă acce-
săm diferite site-uri să că-
utăm informaţii, vedem 
în dreapta o grămadă de 
anunţuri pentru vânzări 
a diferitelor produse, în-
să unele dintre aceste 
campanii sunt extrem de 
agresive şi nu vizează nu-

mai vânzarea de produ-
se, cât mai ales formarea 
unei populaţii consuma-
toare a acelor produse”, a 
mai menţionat Ionela Ro-
xana Urea, adăugând că, 
de cele mai multe ori, se 
foloseşte o simbolistică 
adecvată copiilor.

Trecerea la 
învăţământul 
online din cauza 
pandemiei de 
COVID-19 riscă 
să agraveze 
inegalităţile deja 
mari în România 
și este necesară 
asigurarea unei 
mai bune dotări 
a școlilor cu 
echipamente 
digitale, arată 
Comisia Europeană, 
care a publicat 
recent Monitorul 
anual al educaţiei 
și formării, ce 
analizează situaţia 
în statele membre 
UE, axându-se 
pe trecerea la 
învăţământul la 
distanţă. 

Principalele concluzii 
în cazul României: 
 S-au depus une-

le eforturi pentru îmbu-
nătăţirea calităţii educaţiei 
şi a îngrijirii preşcolarilor şi 
pentru consolidarea for-
mării iniţiale a cadrelor di-
dactice.
 În pofida mai mul-

tor iniţiative, este ne-
cesară îmbunătăţirea 
competenţelor digita-
le ale profesorilor, ale in-
structorilor şi ale elevilor/
studenţilor şi este nece-
sară asigurarea unei mai 
bune dotări a şcolilor cu 
echipamente digitale.

 Un procent ridicat 
de tineri au un nivel ina-
decvat în ceea ce priveşte 
competenţele de bază.
  A s i g u r a r e a 

educaţiei şi formării de 
calitate şi relevante pen-
tru piaţa muncii reprezin-
tă în continuare o provo-
care majoră.
 Contextul so-

cio-economic afectea-
ză în mod semnifica-
tiv performanţele elevi-
lor/studenţilor, limitând 
rolul pe care îl poate ju-
ca educaţia ca garant al 
egalităţii de şanse.
 În pofida măsuri-

lor de atenuare a impac-
tului pe care îl are CO-
VID-19 asupra educaţiei, 
trecerea la învăţământul la 
distanţă riscă să agraveze 
inegalităţile deja mari.

“Sunt încântată de 
faptul că educaţia digita-
lă este tema principală a 
Monitorului educaţiei şi 
formării din acest an, ra-
portul emblematic al Co-
misiei privind educaţia în 
Europa. Considerăm că 

este necesar să aducem 
schimbări profunde în 
educaţia digitală şi ne an-
gajăm să sporim alfabeti-
zarea digitală în Europa. 
Recent, Comisia a propus 
un pachet de iniţiative, 
inclusiv noul Plan de 
acţiune pentru educaţia 
digitală 2021-2027, care 
va consolida contribuţia 
educaţiei şi formării la re-
dresarea UE în urma crizei 
provocate de coronavirus 
şi va contribui la construi-
rea unei Europe digitale şi 
ecologice”, afirmă comi-
sarul pentru inovare, cer-
cetare, cultură, educaţie 
şi tineret, Mariya Gabriel, 
potrivit unui comunicat al 
Comisiei Europene.

Disparități mari 
atât între țări, 
cât și în interiorul 
acestora

Conform sursei ci-
tate anterior, în pofida 
investiţiilor pe care statele 
membre le-au făcut în ul-
timii ani în infrastructura 

digitală dedicată educaţiei 
şi formării, persistă 
disparităţi mari atât în-
tre ţări, cât şi în interiorul 
acestora. Și, contrar opi-
niei larg răspândite con-
form căreia tinerii de as-
tăzi reprezintă o generaţie 
de ”nativi ai erei digita-
le”, rezultatele sondaju-
lui indică faptul că mulţi 
dintre ei nu-şi dezvoltă 
competenţele digitale la 
un nivel suficient. În toate 
ţările care au făcut obiec-
tul analizei, peste 15% 
din populaţia de elevi are 
competenţe digitale insu-
ficiente. În plus, dovezi-
le furnizate de  OCDE in-
dică faptul că profeso-
rii din învăţământul se-
cundar inferior din ţările 
UE beneficiază rareori de 
formare privind utilizarea 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) pen-
tru predare şi că profe-
sorii îşi exprimă nevoia 
puternică de dezvoltare 
profesională în utilizarea 
competenţelor TIC pentru 
predare.

Cyberbullying, cu diverse forme de prezentare
Conf. univ. dr. Ionela Roxana Urea de la 
Universitatea din București, Facultatea de 
Psihologie și Ştiinţele Educaţiei, apreciază 
că în ultima perioadă fenomenul de 
cyberbullying a crescut exponenţial și 
din cauza faptului că s-a diversificat ca 
formule de prezentare.
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