
 

RENINCO - Buletin Informativ nr.1, anul 9, saptamana 18 – 24 ianuarie 2021 

 

 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 1, anul 9, săptămâna 18 – 24 ianuarie 2021 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 2021 – an internațional 

 Zodiac chinezesc pe 2021: Bivolul Alb de Metal 

 Metodologii și proiecte utilizate pentru identificarea tinerilor marginalizați și pentru a lupta 

împotriva discriminării și a asigura includerea socială 

 FRDS deschide o linie de finanțare în valoare de 8,8 milioane de euro, pentru proiecte 

naționale în domeniul drepturilor omului 

 Asociația Zi de Bine susține primul proiect de sănătate emoțională pentru adolescenții din 

România: Teen Line 

 Cum devine un copil încrezător și optimist? 

 Le urez părinților de azi să fie foarte atenți să nu își "ajute" prea mult copiii să crească 

 
 

       
Noutăți   

 

 Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, lansate în 

dezbatere publică 

 

Data publicării: marţi, 5 Ianuarie, 2021 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în dezbatere 

publică proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în 

vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021 - 2022. 

 

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin ordinul de ministru 

3.261/14.02.2020, cu modificările și completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut 

parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, 

cercetători ai Institutului de Științe ale Educației și cadre didactice de prestigiu din învățământul 

preuniversitar. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MnjcA8rdR1Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MnjcA8rdR1Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cdBGziAchk8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cdBGziAchk8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică și învățământ profesional au fost 

cooptați specialiști din Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, 

Autoritatea Națională pentru Calificări, dar și ai unor entități reprezentative pentru mediul privat și 

asociativ. 

 

Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componență reprezentanți ai tuturor 

partenerilor sociali: federațiile sindicale, federațiile/asociațiile de părinți, mediul universitar, 

Academia Română, Consiliul Național al Elevilor, ARACIP, organizații nonguvernamentale și alți 

parteneri cu experiență în domeniu (exemple: Banca Mondială, UNICEF). 

 

Desfășurarea anului școlar 2020-2021 în condiții de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a 

lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, din cauza 

provocărilor și restricțiilor specifice acestei perioade. Se impune însă urgentarea lansării în 

consultare publică pentru a nu creste încă și mai mult riscul inexistenței manualelor de clasa a IX-a 

la începutul anului școlar 2021 - 2022. 

 

Fiind conștienți de importanța acestui demers, așteptăm propuneri de îmbunătățire din partea tuturor 

factorilor interesați, la adresa de e-mail planuri_cadru@rocnee.eu, până la data 31.01.2021. 

 

Ne dorim ca, în urma acestor propuneri de îmbunătățire, planurile-cadru să fie un fundament pentru 

materializarea profilului absolventului, reflectând astfel nevoile societății, dar și cele mai bune 

practici documentate științific privind procesul de proiectare curriculară. Ne așteptăm ca forma 

finală a acestor planuri-cadru să reflecte principiile agreate prin cel mai amplu proces de consultare 

publică în cadrul proiectului România Educată. 
sursa:https://edu.ro/proiectele-planurilor-cadru-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-

liceal-%C8%99i-profesional-lansate-%C3%AEn-dezbatere-public%C4%83 

 

 

 [Consultare publică] Strategia pentru digitalizarea educației din România - 2021-2027 

// SMART-Edu 

 

Data publicării: 18.12.2020 

Etapa de consultare publică = 18 decembrie 2020 - 15 februarie 2021. 

⇒ Strategia pentru digitalizarea educației din România - 2021-2027 

⇒ Anexe (Acronime, Referințe, Studii) 
 

Începând cu 21 decembrie, pe pagina dedicată strategiei este disponibil un instrument de colectare 

a observațiilor și propunerilor trimise în intervalul alocat procesului de consultare.  
sursa: https://edu.ro/StrategiedigitalizareSMART-Edu 

 

 

 [Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi 

a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022 

 

Data publicării: 05.01.2021 

mailto:planuri_cadru@rocnee.eu
https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexe%2C%20Acronime%2C%20Referin%C8%9Be%20SMART-Edu.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXtHbOMeeNwbn6iTDpVGNHi5FDcYjRlMAtTjVwDeYuxIpxoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXtHbOMeeNwbn6iTDpVGNHi5FDcYjRlMAtTjVwDeYuxIpxoA/viewform
https://edu.ro/StrategiedigitalizareSMART-Edu
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În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, 

Ministerul Educaţiei publică  proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a 

structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022.  

 

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise Direcției 

Generale Învățământ Universitar atât în format letric, cât și prin e-mail, pe adresele de e-

mail elena.vilcea@edu.gov.ro sau dgis@edu.gov.ro, până în data de 4.02.2021, inclusiv.  

  

Materiale informative:  

 PROIECT_HG_LICENTA_2021_2022.pdf 

 ANEXA_1_Proiect HG_Licenta_2021-2022_NOMENCLATOR.pdf 

 Anexe2_6_Proiect HG_Licenta_2021-2022.pdf 
sursa: https://edu.ro/proiect_HG_nomenclator_studii_licenta_2021_2022 

 

 2021- an internațional  
2021 a fost desemnat: 

 Anul internațional al păcii și încrederii  

La 12 septembrie 2019, cu prilejul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a 

fost adoptată Rezoluţia A/73/L.110, care stabilea Anul Internaţional al Păcii şi al Încrederii, în 

timpul dezbaterilor dedicate raportului anual al Consiliului de Securitate - www.un.org 

 

Adoptarea acestui document internaţional subliniază importanţa alocată anului internaţional pentru 

mobilizarea eforturilor internaţionale de promovare a păcii şi a încrederii între naţiuni pe baza 

dialogului politic, a înţelegerii reciproce şi a cooperării pentru construirea păcii durabile, a 

solidarităţii şi armoniei, conform sursei citate. 

 Anul internațional al economiei creative pentru dezvoltare durabilă 

 Anul internațional al fructelor și legumelor  

 Anul internațional pentru eliminarea muncii copiilor 

 Anul internațional al lucrătorilor din domeniul sănătății și îngrijirii 

 Anul european al căilor ferate 
 

Totodată, 2021 este anul orașelor: Timișoara (România), Novi Sad (Serbia) 

și Eleusina (Grecia), numite Capitale Europene ale Culturii. 

 

 

 Horoscop chinezesc 2021 - Anul Bivolului de Metal 
 

2021 este Anul Bivolului în zodiacul chinezesc.  

Semnul zodiacal își va face simțită prezența începând cu 12 februarie, dar oamenii se pregătesc încă de 

pe acum. 

 

mailto:elena.vilcea@edu.gov.ro
mailto:dgis@edu.gov.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/PROIECT_HG_LICENTA_2021_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ANEXA_1_Proiect%20HG_Licenta_2021-2022_NOMENCLATOR.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexe2_6_Proiect%20HG_Licenta_2021-2022.pdf
https://www.un.org/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Novi_Sad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eleusina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capital%C4%83_European%C4%83_a_Culturii
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Anul Bivolului de Metal vine după cel al Şobolanului de Metal. Specialiştii spun că, după un an agitat 

pe plan mondial, urmează un altul... la fel de intens. 

Potrivit tradiției, boul este un animal care munceşte din greu, așa că 2021 va fi plin de satisfacții 

pentru cei care depun eforturi pentru a realiza ceva. 

 

Ce aduce anul Bivolului Alb de Metal 
Potrivit sursei citate, este o perioada perfecta pentru realizari pe plan profesional. Bivolul nu 

tolereaza trandavia: va trebui sa va apucati serios de treaba. Daca vreti sa invatati ceva nou, ar 

trebui sa alegeti ceva cu adevarat util si practic, ceva ce va poate aduce beneficii considerabile in 

viitor. 

Nici la capitolul dragoste nu stă rău, dar trebuie să faci eforturi mari să-i atragi atenția. 

Bivolul este o fiinta inerta. Atentia lui se castiga greu, in schimb Bivolul tine foarte mult la 

persoanele apropiate si in relatii sentimentale este chiar posesiv. Niciodata nu renunta la ce-i a lui si 

nu se uita in alta parte, dar in schimb se asteapta la fidelitate, statornicie si caldura. Astfel, anul 

Bivolului este foarte bun pentru incheierea casatoriei, pentru construirea unei relatii stabile, bazate 

pe respect reciproc si rationament sanatos. Bivolul este materialist in sens bun, vrea sa aiba parte nu 

doar de o dragoste sincera, dar si de un pat cald si o cina satioasa. 
https://www.horoscopurania.ro/articole-astrologie/horoscop-chinezesc-2021.html 

 

 

 Metodologii si proiecte utilizate pentru identificarea tinerilor 

marginalizati si pentru a lupta impotriva discriminarii si a asigura 

includerea sociala 
 

Cum putem ajunge la tinerii marginalizați, să combatem discriminarea și intoleranța în rândul 

tinerilor? 

Ce mijloace de comunicare folosesc lucrătorii de tineret pentru a ajunge la tinerii marginalizați, 

pentru a lupta împotriva discriminării și pentru a crește toleranța în rândul tinerilor? 

Care este valoarea adăugată a lucrului de tineret în identificarea tinerilor marginalizați, în lupta 

împotriva discriminării și a intoleranței în rândul tinerilor? 

Care sunt măsurile pe care lucrătorii de tineret le utilizează pentru a asigura un proces de selecție 

care să nu discrimineze și care sunt principiile pe care aceștia le urmează pentru a se asigura că 

nu discriminează in niciun fel in timpul activităților implementate? 
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Am scris cartea intitulată „Identificarea tinerilor marginalizați” unde am raspuns la toate aceste 

intrebari, si nu numai. Ne-am propus să ajutăm personalul organizațiilor să identifice tinerii 

marginalizați și să lupte împotriva discriminării și a intoleranței în rândul tinerilor cu și fără 

oportunități reduse. 

Vrem să oferim o nouă perspectivă asupra modului în care ar trebui să identificam tinerii cu 

oportunități reduse și cum să folosim noi canale de comunicarre, astfel încât să putem crește 

vizibilitatea activităților desfasurate. 

 

Cartea analizează situația actuală a lucrului de tineret și oferă noi metode și abordări relevante la 

nivel european pentru prevenirea discriminării și intoleranței în rândul tinerilor, oferind totodată și 

particularități din România și Spania. 

Deoarece principiile pe care le-am folosit sunt universale, puteți utiliza această carte indiferent de 

grupul țintă pe care îl aveți. Rezultatele acestei cărți pot fi folosite de către diferiti experti din 

domeniul Tineretului, Educației, Educației Adulților și Formare profesionala. 

 

Poți să utilizezi rezultatele acestei cercetării pentru a realiza propria strategie de identificare a 

tinerilor marginalizați. De asemenea, le poți utiliza pentru a preveni discriminarea și intoleranța în 

rândul tinerilor, prin crearea unor activități non-formale, informale sau chiar formale, comune 

pentru tinerii cu și fără oportunități reduse. 

 

În cadrul acestei cărți veți găsi informatii valoroare, precum: 

1. 48 de exemple de bună practica (initiative si proiecte realizate la nivel european), care 

cuprind: 

 Descrierea lor/ obiective 
 Principalele rezultate si produse care pot fi adaptate si folosite de experti 

 Descrierea strategiei de implementare si a activitatilor realizate 

 Mijloace accesibile de comunicare și distribuire a informațiilor pentru a 

ajunge la tinerii marginalizați 

 Accesibilitatea educației non-formale 
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 Măsuri și activități pentru a preveni marginalizarea, excluderea socială și 

discriminarea în rândul tinerilor 

 Activități non-formale cu grupuri mixte 

  

2. Provocările pe care le au tinerii cu oportunități reduse privind accesibilitatea activităților 

non-formale: procedurile administrative, informațiile furnizate de organizatori, accesibilitatea web, 

participarea în cadrul activităților comune cu tinerii cu si fără oportunități reduse, experimentarea 

discriminări și a excluderii sociale. 

 

3. Metodologie utilizată pentru a ajunge la tinerii excluși social: 

 Instrumente folosite pentru a ajunge la tinerii marginalizati 

 Valoarea adăugată a lucrătorilor de tineret și contribuția lor în identificarea 

tinerilor excluși social 

 Măsuri pe care lucrătorii de tineret le folosesc pentru a asigura un proces de 

selecție nediscriminatoriu pentru tinerii cu oportunități reduse 

 Măsuri pentru a asigura non-discriminarea tinerilor cu oportunități reduse în 

timpul activităților cu tinerii fără oportunități reduse 

  

4. Studii de caz: 

 Valoarea adăugată/ contribuția lucrului de tineret pentru a ajunge la tinerii 
marginalizați, a promova și a asigura non-discriminarea. 

 Cele mai eficiente instrumente și metode utilizate pentru a ajunge la tinerii 

marginalizați 

  

În capitolul „Strategie pentru identificarea tinerilor marginalizați” am inclus un studiu realizat cu 

ajutorul a 200 de organizații din Europa și nu numai. Scopul chestionarului a fost: furnizarea de 

date cu privire la: modul în care lucrătorii de tineret ajung la tinerii marginalizați, modul în care se 

asigură principiile non-discriminării și promovarea toleranței; bune practici pentru a asigura 

includerea socială a tinerilor cu oportunități reduse în grupuri mixte; metodologia inclusivă folosită 

pentru a dezvolta activități accesibile tinerilor marginalizați. 

 

Acest studiu oferă exemple de bună practică cu privire la: 

 Modalități prin care se poate implica grupul țintă 
 Măsuri/ activități prin care se poate identifica grupul țintă 

 Exemple de activități comune pentru tinerii cu și fără oportunități reduse 

 Măsuri de prevenție a discriminării 

 Măsuri de prevenție a rasismului 

 Măsuri/ Metode/ Activități pentru dezvoltarea toleranței dintre tinerii cu și 

fără oportunități reduse 

 Măsuri/ Metode/ Activități pentru identificarea tinerilor marginalizați 

 Canale de comunicare eficiente în funcție de tipurile de oportunități reduse cu 

care tinerii se confruntă 

 Măsuri folosite pentru a asigura non-discriminarea în procesul de selecție 

precum și pe parcursul activităților realizate in comun cu tinerii fără oportunități reduse 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.1, anul 9, saptamana 18 – 24 ianuarie 2021 

 

 

 

 

P
ag

e7
 

 Asigurarea includerii sociale în cadrul activităților cu tinerii cu și fără 

oportunități reduse 

  

Următoarele două capitole cuprind metode pentru a lupta împotriva discriminării și recomandări 

care pot fi utilizate în activitățile non-formale pentru a sprijini rolul de multiplicator al tinerilor cu 

oportunități reduse. 

 Planificarea și organizarea activităților de educație non-formală 

 Canale de comunicare 

 Participanți 

 Designul activității 

 Competențe necesare 

 Factori care asigură succesul activităților de educație non-formală pentru 

prevenirea discriminării, rasismului și intoleranței în rândul tinerilor cu și fără oportunități reduse 

  

Informatii utile: 
Alaturi de aceasta carte, Asociatia Sprijin si Dezvoltare a dezvoltat alte 3 noi resurse online pentru 

lucrători de tineret si pentru alți experți din domeniul Tineretului, Educației, Formare Profesionala 

și Educația Adulților, si anume 21 de noi metode de educație non-formala, o noua resursa 

educațională deschisa, care cuprinde un curs online si instrumente pentru dezvoltarea activitatilor de 

invatare non-formale, un boardgame. 

Resursele au fost dezvoltate in cadrul proiectului ”Youth Work 2.0” co-finanțat de Uniunea 

Europeană prin Programul Erasmus+. 

Descarcati gratuit resursele accesand https://youthworkers.eu/download/toolkit-romana/ 
sursa: stiriong.ro, 14 ian2020 

 

 

 FRDS deschide o linie de finanțare în valoare de 8,8 milioane de 

euro, pentru proiecte naționale în domeniul drepturilor omului 
 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru 

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare 

locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat vineri, 8 ianuarie 2021, 

apelul de proiecte Drepturile omului – implementare la nivel național. 

 

Apelul beneficiază de o alocare financiară de 8.868.529 de euro, prin intermediul căreia vor fi 

finanțate proiecte menite să sprijine demersurile de implementare a deciziilor Curții Europene 

a Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte 

organisme ale Consiliului Europei, pentru România. Granturile alocate în cadrul apelului vor fi 

de minim 500.000 de euro și maxim 2,5 milioane de euro. 

 

Apelul se adresează entităţilor publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor 

omului și organizațiilor non-guvernamentale
 
active și cu experiență dovedită în acest domeniu. 

 

Proiectele depuse în cadrul apelului vor propune activități care să aducă beneficii unor 

categorii de grupuri vulnerabile precum: copii, persoane private de libertate, persoane cu 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MnjcA8rdR1Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MnjcA8rdR1Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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dizabilități, minorități naționale, femei și alte grupuri vulnerabile (persoane LGBTI, 

minoritățile religioase etc.). 

 

Apelul își propune să finanțeze, printre altele, dezvoltarea de documente de politici publice/ 

îmbunătățirea legislației/ planuri de acțiune și pilotarea acestor măsuri, crearea unor 

mecanisme de acțiune imediată în vederea implementării recomandărilor formulate de 

organisme ale Consiliului Europei, crearea unor mecanisme transparente de informare a 

publicului cu privire la recomandările și rapoartele de țară emise de CEDO și de alte 

organisme, organizarea de campanii de comunicare cu privire la drepturile omului, oferirea de 

asistență juridică pentru victimele încălcării drepturilor omului, crearea unor mecanisme de 

consultare cu reprezentanții grupurilor vulnerabile, în vederea armonizării legislației naționale 

cu documentele internaționale semnate și ratificate de România. 

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 de luni. Depunerea propunerilor 

de proiecte se realizează online, termenul limită fiind 9 aprilie 2021. 

 

Infomații suplimentare: www.frds.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 12 ian 2021 

 

 

 Asociația Zi de Bine susține primul proiect de sănătate emoțională 

pentru adolescenții din România: Teen Line 
 

Începutul anului 2021 vine cu un nou proiect susținut de Asociația Zi de Bine, în colaborare cu 

Asociația Happy Minds: Teen Line, prima platformă de sănătate emoțională și de prim ajutor 

emoțional din România, dedicată adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 21 de ani, care va 

fi gata la data de 31 Ianuarie. Apelând această linie, tinerii pot discuta liberi de prejudecățile 

celorlalți și pot primi asistență de specialitate. Mai mult decât atât, proiectul presupune și o 

platformă online cu articole și materiale video concepute de psihologi, pe înțelesul tinerilor. 

(…) 

 

„Ne-am propus să dedicăm începutul de an unei generații pe care se pune uneori poate prea 

multă presiune. Adolescența este momentul în care viața se află într-o continuă schimbare, 

corpul se transformă, emoțiile explodează, iar cei din jur par a fi împotriva ta. Este vârsta la 

care începe să se resimtă presiunea din exterior, de la părinți cu așteptări ridicate, din familii 

complicate cu drame majore, la profesori lipsiți de răbdare și de înțelegere sau colegi care 

interacționează prin bullying. Când lucrurile tind să devină atât de copleșitoare, le punem la 

dispoziție Teen Line, o platformă special gândită pentru tineri care să vină la pachet cu 

răspunsuri, sprijin și înțelegere”, au declarat Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, 

fondatoarele Asociației Zi de Bine. 

 

Prin proiectul Teen Line, asociația își dorește să facă un pas către tinerii care au nevoie de un 

sprijin real în unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor, adolescența. Tuturor 

adolescenților din România, Asociația Zi de Bine le transmite mesajul că NU este nevoie să 

facă față singuri crizelor emoționale sau problemelor generate de anxietate și depresie, 

http://www.frds.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cdBGziAchk8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/cdBGziAchk8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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indiferent de mediul de proveniență și de condițiile de viață și le oferă o soluție la îndemână, 

un helpline gratuit, cu acoperire națională, disponibil 24/7. 

„Asociația Happy Minds este formată dintr-o echipă de specialiști (psihologi clinicieni, 

psihoterapeuți, psihiatri, nutriționiști, avocați) pregătiți să vină în ajutorul celor care au 

nevoie de un sprijin în momente de răscruce. Generația tânără are nevoie de înțelegere, 

cunoaștere, îndrumare, răspunsuri și instrumente care să îi ajute să facă alegeri sănătoase 

pentru bunăstarea lor emoțională și pentru a ști ce au de făcut în cazul în care se vor 

confrunta, la un moment dat, cu depresia sau anxietatea. Dacă astăzi ne facem bine treaba, în 

5-10 ani procentul de populație sănătoasă mental ar fi o realitate a României”, a declarat 

Yolanda Crețescu, Asociația Happy Minds. 
sursa: Romania pozitivă, 14 ianuarie 2021 

 
 

 Cum devine un copil încrezător și optimist? 
 

  Este suficient să muți scaunul cu câțiva pași și vei vedea din 

nou apusul, numai să vrei. (Micul Prinț- Antoine de Saint-Exupery) 
 

Ce este încrederea în sine?  
Auzim adesea vorbindu-se despre încrederea în sine, dar de câte ori ne-am oprit câteva momente 

pentru a defini mai exact ce reprezintă acești termeni? Ce semnificație au pentru noi? Când ne 

gândim la încrederea în sine ne referim la așteptările pe care le avem de la noi și la auto-evaluarea 

cu privire la abilitățile și performanțele anterioare. Cu alte cuvinte, este imaginea pe care o avem la 

un moment dat despre propria persoană. Această imagine poate să se schimbe în funcție de 

evenimentele din viața noastră. 

 

Creierul și gândirea noastră au tendința de a se concentra pe lucrurile care nu funcționează bine, și 

mai puțin pe ceea ce există deja și merge bine. Acest lucru nu face decât să ne ofere senzația că nu 

suntem suficienți, așa cum suntem acum și aici, și că este necesar să ne schimbăm pentru a fi 

acceptați, pentru a avea succes, pentru a fi iubiți. În realitate este important să pornim de la baza 

noastră, de la lucrurile pe care le avem deja și le recunoaștem în interiorul nostru ca fiind sursa 

pentru a ne dezvolta și a crește încrederea în sine.  

 

Atunci când suntem copii, cei care au un rol foarte important în dezvoltarea încrederii în sine sunt 

persoanele semnificative din viața noastră (părinți, bunici, frați/surori, părinți adoptivi, etc). Mai 

târziu, în viața de adult, partenerii de cuplu și prietenii au același rol. Ei ne ajută să ne vedem 

calitățile și abilitățile, dar și lucrurile care nu ne plac sau la care nu ne pricepem,  prin modul în care 

ne reflectă aceste trăsături și preferințe din interiorul nostru.  
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Există niște elemente de bază care ne ajută să descoperim nivelul încrederii în sine la copii, dar și la 

adulți deoarece aceste principii sunt general valabile. Nu este necesar ca o persoană să 

îndeplinească toate criteriile, ci ele sunt orientative și ne oferă o ghidare pentru a ști care pot fi 

manifestările copiilor, partenerilor, prietenilor noștri.  

 

Cum putem recunoaște un copil încrezător? 
 După aspectul fizic (postura corpului, expresia feței, vestimenția, îngrijirea) 

 În funcție de deschiderea și curiozitatea manifestată (adresează întrebări, cere 

ajutor atunci când are nevoie, manifestă interes pe diverse subiecte) 

 Colaborare (e deschis să lucreze în echipă) 

 Expresivitate (se manifestă liber, își exprimă opinia, are o mimică în 

concordanță cu emoția trăită) 

 Distinge între interior și exterior (nu ia personal situațiile cu care se confruntă 

în viața de zi cu zi) 

 Vitalitate (energie în mișcare, aleargă, are poftă de jocuri specifice vârstei) 

 Flexibilitate (este deschis către noi idei, noi experiențe) 

 Manifestă interes față de învățare și explorare (învață fără a fi condiționat de 

factori exteriori cum ar fi recompense, condiționări sau amenințări).  

 

Se întâmplă uneori să facem confuzie între o persoană care are încredere în sine și se cunoaște și o 

persoană care maschează sau compensează lipsa încrederii prin crearea unei imagini care nu este în 

concordanță cu ce simte sau gândește în mod autentic. În ceea ce privește copilul, am enumerat trei 

tipuri care pot apărea, ele fiind inconștiente, cu scopul de a-l ajuta pe acesta să facă față cerințelor 

din jur: 

 

Imaginea înșelătoare a încrederii în sine: 
 Copilul bun la toate (care face performanță, se pricepe la toate, își asumă mai 

mult decât poate duce) 

 Copilul care dorește să fie în centrul atenției (vorbește mult, are nevoie de 

multe confirmări, pune întrebări foarte des dar nu legate de subiect, copilul „foarte iubitor”, are 

stări emoționale fluctuante și intense) 

 Copilul cuminte (face tot ce i se spune, nu își exprimă opinia ca să nu supere, 

nu are inițiativă, așteaptă acordul adulților în acțiunile sale, de cele mai multe ori vorbește doar 

dacă este întrebat, nu știe ce îi place, are o dificultate să decidă pentru propria persoană) 

 

Dar ce anume determină nivelul încrederii în sine? Am menționat mai sus despre influența 

persoanelor semnificative din viața noastră, însă joacă un rol foarte important și predispoziția pe 

care o avem atunci când trăim într-un anumit mediu, temperamentul nostru, cât și alegerile pe care 

le facem în viața noastră. Se pare că în urma cercetărilor, s-a remarcat faptul că alegerile au cel mai 

mare impact asupra încrederii în sine. Cu alte cuvinte, factorii care influențează nivelul 

încrederii în sine sunt: genetica (temperament), mediul (experiențe de viață, context), alegerile 

(decizii cu privire la propria viață). 

 

Abia după ce am identificat care este punctul în care se află copilul nostru în prezent, sau unde ne 

aflăm noi ca nivel de încredere în sine, ne concentrăm  pe ce ar trebui să facem, ce ne-ar ajuta, 
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pentru a crește nivelul încrederii în sine. Avem câteva sugestii mai jos. Cu siguranță, nu sunt toate 

lucrurile pe care le putem face, dar sunt câteva elemente orientative care pot avea un rol foarte 

important în viața noastră sau a celor dragi nouă.  

 

Cum cultivăm încrederea în sine? 
 Las copilul să se exprime 

 Ofer un feedback concret, clar, specific și sincer 

 Ascult activ copilul (aud și înțeleg ce îmi spune) 

 Îi cer opinia cu privire la cum ar rezolva o situație sau modul în care ar lua o 

decizie 

 Am așteptări realiste de la fiecare (copilul este unic și mă raportez la fiecare 

în funcție de putințe, preferințe și nevoi) 

 Separ nevoile mele de nevoile copilului  

 Setez clar limitele în funcție de context (cu consecvență și claritate) 

 

Și pentru că școala joacă un rol foarte important în viața copiilor noștri, este important să 

conștientizăm rolul deosebit de important pe care îl are parteneriatul profesor-copil-

părinte. Observăm de multe ori în jurul nostru că există viziuni diferite între părțile acestui 

parteneriat și uneori nu reușesc să se susțină sau ajung să cedeze responsabilitatea doar uneia dintre 

părți. Acest lucru se întâmplă tocmai datorită faptului că atât profesorii, cât și părinții și copiii au un 

rol foarte important atunci când este vorba despre procesul educațional. Sunt părți care se 

completează reciproc și fiecare participă prin rolul său definitoriu. Este important să fim conștienți 

de faptul că doar împreună putem ajunge la o educație armonioasă și de succes pentru copiii noștri.  

 

Pentru a exista armonie în această relație, există câteva direcții și recomandări pentru ca procesul 

educațional să aibă un impact cât mai pozitiv asupra persoanelor implicate: 

 Încrederea în sine a copilului depinde de toate părțile implicate (fiecare are o 

contribuție într-un anumit procentaj) 

 Este important să se stabilească elementele comune între profesor și părinte 

(să se pună de acord cu privire la obiectivele comune) 

 Delimitarea rolurilor (implicarea să fie în concordanță cu rolul pe care îl are 

fiecare, ce este și ce nu este în controlul meu) 

 Setarea cadrului (consecvență, obiceiurile grupului, contact recurent, limite) 

 

 
sursa: https://www.liceulnational.ro/2021/01/13/cum-devine-un-copil-increzator-si-optimist/ Autori: Iulia Radu, Cristina Ionescu 
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 Le urez părinților de azi să fie foarte atenți să nu își "ajute" prea mult 

copiii să crească 
 

Sună clișeic, dar chiar suntem cam ce s-a pus la temelie în copilărie. 

De aceea, le urez părinților de azi să fie foarte atenți să nu își "ajute" prea mult copiii să crească. Ei 

cam știu s-o facă singuri, dacă e măcar un adult pe lângă ei care știe să respecte asta. Sau care știe 

să nu se toarne pe sine în paharul celuilalt. 

 

Pentru cititorii de literatură de parenting, există numai o singură idee în toate cărțile bune: veghează 

numai ca ăsta micu' să nu piardă darul pe care l-a primit inițial, la naștere: sentimentul ăla bun că el 

își este suficient, că lumea e plină de lumină care n-are niciun alt scop decât să curgă prin el și 

pentru el. 

 

"Educația" noastră cam pune radarul lor pe frecvențe ale fricii, concurenței, îndoielii de sine, nevoii 

de a se dovedi, reflexului nefericit de a contesta la infinit ceea ce este deja. Deși, vedem bine, că în 

primii ani de viață, până ne băgăm noi "pe recepție", niciun copil n-are instinctul ăsta. Toți sunt 

sănătoși, în afară de noi, care simțim compulsia de a-i "ajuta să se adapteze" - de cele mai multe ori 

și la disfuncții de tot felul, create de somnul nostru adult. 

 

Cred că sensul venirii pe lume a noi și noi generații este încercarea conștiinței acestui univers de a 

își da un din ce în ce mai bun "tuning" de sus în jos, până când omul învață cu adevărat să se joace 

aici, pe Pământ, din tot sufletul și cu toată încrederea. 

 

 
Foto: Guliver/ Getty Images 
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De aceea avem copii și de aceea îi sărbătorim: pentru că ei sunt încă o șansa a noastră de a ne pune 

radiourile pe frecvența care trebuie. 
sursa: www.repunblica.ro, autor Oana Moraru, 06.01.2021 

 

 

 

 

 

La Mulți Ani! 

Un an cu sănătate, putere și multă credință în 
bine! 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.repunblica.ro/

