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Stimați colegi.

Vă transmitem numărul 5 (18)/2017 al newsletter-ului Ministerului Educației Naționale. Vă

rugăm să diseminați aceste informații către toți cei interesați. Vă mulțumim!

Echipa de comunicare MEN

Newsletter nr. 5 (18)/29 septembrie - 5 octombrie 2017

 

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul legii manualului școlar

În accepțiunea proiectului de lege, manualul şcolar este un bun de interes public, principalul instrument
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de lucru al elevului și reflectă lectura personalizată a programei, efectuată de echipele de autori, potrivit

diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă.

Manualele școlare sunt elaborate de autori/grupuri de autori, în urma unor selecții de manuscrise prin

proceduri transparente, în vederea asigurării calității științifice. Selecția va fi operată de grupuri de

experți ai Centrului Național de Evaluare și Examinare și ai Institutului de Științe ale Educației. Ulterior,

MEN va achiziţiona conceptul/conţinutul manualului şcolar de la autori/grupurile de autori.

Detalii+

 

A fost aprobată metodologia de reglementare a utilizării auxiliarelor didactice 

Propunerile de auxiliare pot fi depuse la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), în

format electronic, într-un interval de 10 zile din momentul publicării în Monitorul Oficial a ordinului

ce reglementează utilizarea auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

După această perioadă, în termen de 30-60 de zile, comisiile de evaluare și avizare vor stabili ce auxiliare

didactice îndeplinesc criteriile de conformitate prevăzute de metodologie, conform unei proceduri ce va fi

disponibilă pe site-ul CNEE. Lista auxiliarelor didactice (aprobate prin ordin al ministrului sau avizate prin

decizia secretarului de stat cu atribuții în domeniu) va fi publicată, de asemenea, pe site-ul CNEE.

Detalii +

 

https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-legii-manualului-%C8%99colar
http://www.rocnee.eu/en/auxiliaredidactice


Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată și va edita manuale școlare

Guvernul României, la inițiativa Ministerului Educației Naționale, va decide ca sarcina publicării manualelor

școlare să fie asumată de MEN prin Editura Didactică și Pedagogică.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va fi înființată ca societate comercială pe acțiuni, de

interes național, cu capital integral de stat, în subordinea MEN, prin reorganizarea actualei regii

autonome.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la solicitarea directă a

Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică și

Pedagogică poate desfășura și alte activități conexe.

Anunțul a fost făcut de ministrul Liviu Marian Pop în declarația de presă publicată aici +

 

Concurs de creaţie a logo-ului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru

Afaceri Europene - MAE România, organizează între 27 septembrie și 1 noiembrie 2017, concursul

„Romania’s EU Council Presidency Logo Competition“.

Obiectivul: stabilirea logo-ului oficial al Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va

exercita timp de șase luni, începând cu 1 ianuarie 2019.

Concursul este dedicat exclusiv elevilor din învățământul liceal și studenților cu cetățenie

română, înmatriculați în programe de studii de licență.

Detalii +

 

http://edu.ro/declara%C8%9Bie-de-pres%C4%83-sus%C8%9Binut%C4%83-de-ministrul-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-liviu-marian-pop-28-septembrie
https://www.edu.ro/concurs-de-crea%C8%9Bie-logo-ului-pre%C8%99edin%C8%9Biei-rom%C3%A2niei-la-consiliul-uniunii-europeneromania%E2%80%99s-eu-council


Cererea de finanțare pentru asigurarea de rechizite școlare și ghiozdane prin programul

POAD a fost aprobată

Mai exact, sunt asigurate fondurile necesare finanțării achiziției a peste 308.000 de ghiozdane pentru

elevii din clasele II-VIII (elevii din clasele pregătitoare și I primesc ghiozdane prin programul național),

precum și rechizite școlare pentru un număr estimat de peste 51.000 de preșcolari. Valoarea estimată de

achiziție este de 40 lei/elev/an școlar.

Cererea de finanțare este complementară programului național derulat de Guvernul României în

conformitate cu prevederile Legii 126/2002.

Detalii +
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Str. General Berthelot 28-30, sector 1, 010168 Bucureşti, România

 

-- 
Fii decis! Fii DINFO!
 Gândește-te la mediu! Protejează-l! Vă mulţumim!
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