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Stimulente financiare pentru elevii de 10
Ministrul Liviu Marian Pop a aprobat (prin ordin) lista nominală a absolvenților care au obținut media generală 10 la Evaluarea
Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) și la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2017).
Potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 9 august, se acordă 1.000 de lei pentru fiecare absolvent care a încheiat
Evaluarea Națională cu media generală 10, respectiv 3.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obținut media generală 10
la Bacalaureat.
Detalii +

A doua pilotare a programului privind alimentația elevilor se va desfășura în 100 de școli
Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari şi elevi se extinde, începând cu anul școlar 2017-2018, în încă
50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Acestea se adaugă celor 50 de unități de învățământ în care programul a fost pilotat
în anul școlar anterior.
Țintele acestui program sunt stimularea accesului copiilor la educație, respectiv prezența elevilor și preșcolarilor la școală sau la
grădiniță. Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pentru fiecare elev/preșcolar, prin
raportare la infrastructura necesară servirii mesei în unitatea școlară.
Detalii +

Centre comunitare de învățare permanentă pentru îmbunătățirea calificării forței de muncă
Guvernul României a aprobat procedura de constituire și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă, instituții care
vor contribui la îmbunătățirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerințelor mediului de afaceri și în acord cu programele
europene de educație pe tot parcursul vieții.
Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât și de adulți, însă înființarea lor are ca principală țintă încurajarea adulților cu vârste între
25 și 64 de ani să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții.
Detalii +

Ministerul Educației reglementează segmentul auxiliarelor didactice
O comisie numită prin ordin al ministrului Educației va elabora în perioada următoare o nouă metodologie privind
elaborarea, evaluarea, avizarea, aprobarea și utilizarea auxiliarelor didactice, auxiliarelor curriculare și a mijloacelor de
învățământ. În acest sens, Ministerul Educației Naționale va iniția și modificarea Hotărârii de Guvern privind organizarea și
funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, astfel încât procedurile de evaluare/avizare să fie preluate de această
instituție.
Până la apariția unui nou cadru legislativ, au fost anulate toate avizele acordate de Ministerul Educației Naționale, începând cu anul
2002, pentru auxiliarele didactice, auxiliarele curriculare și mijloacele de învățământ.
Detalii +

Obiectivele Ministerului Educației Naționale
în conformitate cu Programul de Guvernare 2017-2020
În concordanță cu Programul de guvernare 2017-2020, Ministerul Educației Naționale are pe agenda imediată de lucru 20 de
obiective. În acest sens au fost inițiate procedurile necesare privind elaborarea și implementarea celor 20 de obiective în acord cu
termenele de finalizare aferente (situate între 1 septembrie 2017 și sfârșitul anului 2020).
Detalii +

Consultare publică privind „Bursa profesională”
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, organizează o consultare
publică privind modalitatea prin care statul subvenționează costurile pentru elevii care frecventează învățământul profesional,
inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională. Mai exact, proiectul vizează acordarea unei burse profesionale
constând într-un sprijin financiar lunar de 200 de lei.
Detalii+

Subiecte de interes în Revista de Pedagogie (nr.1/2017)
Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o publicație academică orientată către activitatea științifică din domeniul științelor
educației, care promovează analize teoretice, metodologice și empirice relevante legate de această arie.
Numărul 1/2017 conține articole și recenzii dedicate stimulării dezbaterii și facilitării consolidării unei rețele academice între
cercetători și practicieni interesați de aceste subiecte.
De asemenea, a fost lansat și apelul pentru articole și contribuții care să fie incluse în numărul al doilea.
Detalii +
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