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Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici „Acces la finanțare-

2021” 

 AutismON – primul centru online din țară care acoperă toate nevoile copilului cu autism 

 Cand ai vorbit ultima data cu copilul despre sex? 

 Instrumente de fundraising online și resurse de tehnologie pentru ONG-uri / 20 aprilie, de la 

ora 16:00 

 Lansare platforma eduacces.ro 

 Semnele de dinaintea furtunii. De ce fac copiii „crize” și cum îi putem ajuta să se calmeze 

 
 

       
Noutăți  

 

 A fost lansată seria de materiale informative pentru elevi/școli în cadrul campaniei 

„Om cu Om oprim pandemia” 
 

Data publicării: 01.04.2021 

 

  Vă invităm să vizualizați și să descărcați afișele cu informații utile 

și reguli ce trebuie respectate pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov- 2 în școli, 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7FBHiXG9io0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Rd6UPV0tyXw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2SPhAptGyLk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2SPhAptGyLk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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lansate în cadrul campaniei „Om cu Om oprim pandemia”, derulată de Ministerul Sănătății, în 

colaborare cu Ministerul Educației, UNICEF și Universitatea „Babeș-Bolyai” (Catedra de sănătate 

publică) din Cluj-Napoca. 

Afișele pot fi tipărite și utilizate în incinta unităților de învățământ, dând click pe imagine pentru 

descărcare (pe site-ul sursă). 

 

Păstrează distanțarea fizică! 

Poartă mască! 

Respectă regulile de igienă! 

 

Aceste trei reguli sunt prezentate elevilor într-un limbaj accesibil și cu elemente vizuale ușor de 

înțeles. 

Informațiile incluse în aceste materiale informative au fost vizate de către specialiști în sănătate 

publică. 
sursa: https://www.edu.ro/om_cu_om 

 

 

 Programul Dezvoltare locală: FRDS a relansat schema de granturi mici 

„Acces la finanțare-2021” 

   Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), 

Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” (Dezvoltare Locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 

2021, a relansat joi, 8 aprilie 2021, schema de granturi mici „Acces la finanțare”, sub 

denumirea „Acces la finanțare – 2021”. 

 

Schema de granturi își propune să sprijine autoritățile publice locale în eforturile lor de a-și 

suplimenta bugetele locale, prin atragerea de finanțări care să asigure punerea în aplicare a acelor 

măsuri, prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, care vizează îmbunătățirea 

condițiilor de trai în comunitățile sărace, izolate, marginalizate. 

 

Astfel, prin intermediul apelului de propuneri de proiecte Acces la finanțare – 2021, autoritățile 

locale pot primi fonduri pentru elaborarea unor documentații tehnice necesare în vederea realizării 

de investiții comunitare constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea: 

 infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru 

educație, sănătate, ocuparea forței de muncă); 

 infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă 

a unităților care furnizează servicii sociale); 

https://www.edu.ro/invata-sa-salvezi-vieti
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/
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 infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care 

furnizează servicii sociale); 

 drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri 

de interes local, poduri și podețe ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii 

sociale); 

 locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale). 

Investițiile vizate prin intermediul documentațiilor tehnice, care se doresc a fi elaborate cu sprijinul 

financiar al acestei scheme de granturi, trebuie să fie eligibile în cadrul unor programe naționale sau 

europene de finanțare, programe în cadrul cărora vor fi organizate în viitor runde de finanțare în 

acest sens. 

 

Granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autorități ale administrației publice 

locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și vizează realizarea de investiții exclusiv la nivelul 

unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, 

conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate, care 

includ persoane care locuiesc în condiții precare și au un nivel redus al ocupării pe piața muncii. 

Aceste persoane vor fi beneficiarii direcți ai investițiilor care urmează a fi realizate prin intermediul 

finanțării care se dorește a fi obținută în viitor, în baza documentațiilor tehnice elaborate de către 

beneficiarii schemei de granturi. 

Suma disponibilă în cadrul apelului este de 595.705 de euro si provine din Granturile SEE 2014 – 

2021 (85%) și din cofinanțare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat 

este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro. Termenul limită de depunere a 

proiectelor este 17 iunie 2021. Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă online, la 

adresa www.dezvoltare-locala.frds.ro 

 

Reamintim că până în acest moment în cadrul schemei de granturi mici ”Acces la finanțare” au fost 

deschise două sesiuni de finanțare, aferente anilor 2019 și 2020, prin intermediul cărora au fost 

finanțate 17 proiecte, în valoare totală de cca. 400.000 de euro. Proiecte finanțate au vizat 

elaborarea de documentații tehnice ce privesc reabilitarea infrastructurii rutiere, modernizarea și 

construirea de poduri, construirea și reabilitarea de școli și grădinițe, respectiv modernizarea 

infrastructurii medicale de la nivel local. 
sursa: www.stiriong.ro, 9 aprilie 2021 

 

 

 AutismON – primul centru online din țară care acoperă toate nevoile 

copilului cu autism 
 

8 aprilie 2021. Asociația Help Autism digitalizează accesul copiilor cu autism la terapie și 

ajutor profesional și dezvoltă primul centru online din țară care acoperă toate nevoile 

specifice în procesul lor de atingere a potențialului de dezvoltare. Platforma AutismON 

(www.autismon.ro), care va fi funcțională din mai, este totodată și o soluție profesionistă de 

customer service pentru ONG-uri cu centre de terapie sau pentru specialiștii care lucrează în 

cabinete individuale. 

 

„AutismON este calea directă de comunicare între echipa terapeutică și familia copilului cu autism. 

Principiile pe care am construit platforma sunt accesul constant la progresul copilului și implicarea 

directă și complementară a familiei și a echipei de specialiști în terapie. Desigur, nu ne dezicem de 

viziunea noastră, urmărim impactul social și vom investi 50% din veniturile generate de platformă 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7FBHiXG9io0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/7FBHiXG9io0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.helpautism.ro/
http://www.autismon.ro/
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într-un fond prin care vom acoperi costurile de terapie ale familiilor care nu-și permit nici terapia 

online”, explică Raluca Bogdan, managerul de comunicare al Help Autism. 

Până acum, investiția Help Autism în dezvoltarea platformei AutismON se ridică la aproximativ 

23.000 euro, sumă care include și serviciile tehnice de creare a platformei și resursele umane 

implicate strict în dezvoltarea acesteia, la care se adaugă încă pe atât pentru cheltuieli cu 

managementul de proiect și resursele folosite în colaborare cu alte departamente. Accesul în 

platforma online pentru specialiști – psihologi, terapeuți, kinetoterapeuți sau asistenți sociali, și 

organizațiile non-profit și centrele de intervenție terapeutică se va face pe bază de 

abonament. Costul lunar pentru specialiști este între 9 și 45 euro în funcție de numărul de pacienți 

pe care îi au în grijă, abonamentul anual poate fi achiziționat cu discount de până la 15% 

completând formularul de pe site: https://autismon.ro/abonamente/ 

 

„Planul nostru este ca, într-o primă etapă, să atragem 100 de organizații, centre de terapie și 

cabinete individuale care activează în domeniul autismului să utilizeze platforma în managementul 

cazurilor lor și a terapiei online, astfel am ajunge la cel puțin 3000 de familii pentru care procesul 

terapeutic va fi semnificativ îmbunătățit. Pentru următorii doi ani, ne propunem să ajungem la un 

număr de 700 de utilizatori – familii exterioare centrelor și ONG-urilor, dar și să atragem investitori 

pentru a dezvolta platforma la nivel internațional, pe piețe vorbitoare de limba engleză, spaniolă și 

franceză pentru început”, punctează Raluca Bogdan. 

 

 
Platforma AutismON permite desfășurarea online a tuturor pașilor necesari într-un proces de terapie 

a copilului cu autism: screening-ul și diagnosticul psihologic, posibilitatea încărcării dosarului 

electronic al parcursului terapeutic al copilului cu autism, pre-terapie și terapie, ședințe de 

coordonare pentru întocmirea planurilor de intervenție, evaluarea periodică a rezultatelor, 

actualizarea planurilor de intervenție, dar și workshop-uri pentru părinți în vederea pregătirii 

acestora pentru a susține activitatea de recuperare a copiilor lor. De asemenea, platforma oferă acces 

și la resurse educaționale pentru procesul terapeutic, printr-o biblioteca digitală cu 150 de resurse și 

jocuri terapeutice, dar și webinarii cu instrumente de terapie. 

 

https://autismon.ro/abonamente/
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„Platforma AutismON ne ajută mult în terapie, fie că facem ședințele în centru sau online. Crearea 

planului de intervenție este rapidă folosind mii de itemi predefiniți, intervențiile rămân la un click 

distanță pentru oricine din echipa multidisciplinară, iar resursele create de psihologi sunt foarte utile 

atât în terapie, cât și ca exerciții suplimentare făcute de părinți acasă. Părinții au acces la feedback 

din terapie, la un istoric psihologic, medical și terapeutic ușor de studiat și se pot implica în 

recuperare, rezolvând teme pentru acasă”, menționează Adriana Bălșanu – director al 

departamentului de terapie în Help Autism. 

 

AutismON deschide practic posibilitatea ca specialiștii și organizațiile de profil să poată face terapie 

cu orice copil cu tulburare de spectru autist (TSA) vorbitor de limba română, de oriunde din 

România și chiar din lume. 

„Vrem să ajutăm cât mai mulți copii și cât mai multe familii să aibă startul potrivit. Un copil cu 

autism poate avea nevoie de 2-4 ani de terapie zilnică până la sprijin pe viață, în funcție de gradul 

de afectare. Autismul nu se recuperează, este un diagnostic cu care te naști și trăiești, dar mixul de 

terapii și consilierea psihologică te ajută să–ți atingi potențialul și să duci o viață autonomă, 

independentă, să fii integrat real în comunitate”, precizează Raluca Bogdan. 

În România, se estimează că trăiesc 30.000 de români cu autism. 40% dintre aceștia nu au acces la 

terapie datorită zonelor geografice în care trăiesc, orașe sau sate în care nu există niciun psiholog. În 

evidențele statului sunt însă doar 15.537 de persoane diagnosticate cu TSA încadrare în grad de 

handicap, din care 13.905 sunt copii. 

 

„Lipsa unui registru de evidență și a obligativității aplicării corecte și constante a screening-ului în 

autism, face ca România să nu știe câte minți aparte are. Pandemia a dus totuși și la o 

imensă oportunitate pentru cei 40% dintre copiii cu autism care acum nu au acces la niciun fel de 

terapie în România, pentru că există posibilitatea de a accesa aceste servicii 

online. Această oportunitate o creăm împreună cu centrele, ONG-urile și specialiștii din domeniu; ei 

vor folosi AutismON pentru a îmbunătăți și eficientiza terapia și relația cu proprii beneficiari și vor 

aloca spațiile libere din calendarul de terapie pentru a face matching cu familiile și copiii care au 

nevoie, din afara centrelor sau a cabinetelor. AutismON le pune la dispoziție toate resursele pentru 

terapie online și offline.”, subliniază Raluca Bogdan. 

Transpunerea acestor servicii în online este utilă și chiar necesară în situații precum: lipsa centrelor 

de terapie sau numărul insuficient de terapeuți din zona de domiciliu a familiei copilului cu autism; 

lipsa resurselor materiale necesare familiei pentru a avea acces la serviciile de care copilul are 

nevoie; sau alte condiții de ordin familial, geografic sau de sănătate, care împiedică prezența 

copilului în centrul de terapie. 

 

„Pentru copiii cu autism și 2-3 săptămâni de pauză în terapie înseamnă stagnare sau chiar regres, ei 

pot pierde în câteva săptămâni abilități pe care le-au dobândit în 6-8 luni de terapie. Și nici noi, ca 

specialiști, nici părinții, nu ne permiteam acest lucru. Platforma AutismON 

rezolvă această problemă prin accesul la servicii specializate online inclusiv pentru familiile de 

români din diaspora care au în plus și o barieră de limbă care nu poate fi ușor depășită”, conchide 

Raluca Bogdan. 

 

AutismON este unul dintre cele cinci proiecte ce fac parte din a doua ediție a acceleratorului 

Innovators for Children, program dezvoltat de Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu Impact Hub 

Basel și Fondation Botnar, prin care startup-uri și ONG-uri primesc mentorat, resurse și finanțare 

pentru a dezvolta soluții tech ce contribuie la wellbeing-ul copiilor. 

 

Despre Help Autism - Asociația Help Autism este astăzi, la 11 ani de la înființare, cea mai mare 

organizație dedicată cauzei din România. În cele 5 centre Help Autism beneficiază de terapie peste 
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200 de copii, numărul acestora crescând an de an. În total, asociația oferă sprijin constant pentru 

600 de familii, ai căror copii fac terapie la domiciliu sau în alte cabinete ori centre. 
sursa: Romania pozitiva, 8 aprilie 2021 

 

 

 Cand ai vorbit ultima data cu copilul despre sex? 
 

Conversatia despre sexualitate corp si relatii este una care se poarta rar in familii, insa este un 

subiect care are un impact major in viata relationala a adultilor de maine, in mentinerea sanatatii dar 

si in protejarea copiilor de astazi impotriva abuzurilor. 

 

Cursul online “Cum le vorbim copiilor despre sexualitate, corp si relatii” se adreseaza in 

principal parintilor dar la el au paticipat si bunici, profesori si adulti care inca nu au un copil. 

Este potrivit pentru varste ale copiilor cuprinse intre 0 si 18 ani, cu mentiunea: cu cat parcurgi 

cursul mai devreme (cand copilul este cat mai mic), cu atat iti este mai usor sa insotesti copilul catre 

protectie si sanatate relationala – atat cu el insusui cat si cu cei din jur. Pentru copiii intre 7 – 16 ani, 

cursulul este nu doar valoros, ci chiar necesar. 

 

 
Cu ajutorul cursului vei avea informatile si ghidajul necesar pentru ca tu – cel care interactuoneaza 

cu copilul – sa stii cum sa raspunzi intrebarilor dificile si sa fii mai comfortabil cu asta. Vei sti 

cum sa il ajuti pe copil sa isi seteze granitele astfel incat sa ramana in siguranta, protejat de 

abuzuri. 

Poti achizitiona cursul de pe pagina: www.cristinadinupopa.ro 

 

Poti parcurge cursul oricand, in cele 10 zile, in timpul tau, alaturi de sot/sotie – Platesti un curs si 

poate beneficia de el si cel/cea cu care imparti responsabilitatile parintesti (daca isi doreste). Vei fi 

insotit live de Cristina printr-un grup de whatsapp, unde poti sa dezbati intrebarile care iti apar pe 

masura ce parcurgi cursul. 

Ce primesti? 
 Cursul complet – care contine 6 ore de curs, impartite in 3 episoade de aproximativ 2 ore 

fiecare si acopera caracteristici fiziologice si psihologice despre copiii intre 0 si 18 ani 

 posibilitatea de a participa la un grup live de whatsapp, pe perioada limitata –  in 

saptamana cursului 

 informatii suplimentare si resurse – video-uri care te pot inspira pentru discutiile cu copilul 

sau pe care i le poti arata copilului direct, informatii despre carti si alte resurse folositoare. 

 recomandari despre carti utile pe care le rasfoiesc live in video, sa te poti decide daca sunt 

sau nu potrivite pt tine. 

 O sesiune de intrebari si raspunsuri live, in ultima zi a cursului. 

http://www.romania/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Rd6UPV0tyXw/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.cristinadinupopa.ro/
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Vei sti despre: 
 cum abordăm anatomia și sexualitatea in relația noastră cu copiii, în discuții, atitudini, 

gesturi. 

 setarea de granițe, intimitate și menținerea copiilor în siguranta 

 CAT de mult le spunem, CAND le spunem și mai ales CUM – detaliat pe categoriile de 

varsta 2-4 ani, 5-8 ani, 9-12 ani si 13-18 ani. 

 implicatiile emoționale și creșterea încrederii și conecatarii in relația parinte-copil pornind 

de la discuții despre corp 

 ce inseamna respect, cum se manifesta el in familie si ce fel de modele suntem pentru copiii 

nostri. 

 resurse care te pot ajuta pe parcursul discutiilor 

 Vom raspunde si la intrebari de genul: 

o Cum imi păzesc copilul de abuzuri? 

o Pana la ce vârstă putem face baie împreună? 

o Cum mă asigur că îmi spune daca i se întâmplă ceva cand iese cu prietenii? 

o Ce ma fac daca afla info de la mine si apoi deschide subiectul cu bunicii sau la 

magazin? 

Despre sesiuni: 
 Sesiunea 1 – pune bazele modului in care sa vorbim cu copiii despre sexualitate la orice 

varsta, indiferent de stadiul in care ne aflam. Ofera detalii despre corp emotii si relatii 

specifice varstei de 2-8 ani, tips and tricks despre cum sa ii abordam pe copii, in orice 

stadiu s-ar afla si ce info ar fi bine sa stie pentru inceput. 

 Sesiunea 2 – cum sa ii ajutam pe copii sa fie in siguranta si sa spuna NU cand e nevoie, 

despre nevoia de respect si cea de intimitate. Ce inseamna maturitate sexuala?  Cum sa ne 

simtim in siguranta in relatie cu bunicii, familia extinsa, prieteni, vecini, vizitatori? Ofera 

detalii despre psihicul si corporalitatea copiilor intre 9 si 12 ani so ofera tips and tricks 

despre cum anume sa ii abordam pe copiii de la aceasta varsta si ce informatii ar fi bine sa 

stapaneasca in plus fata de cele spuse in sesiunea 1. 

 Sesiunea 3 – cum transmitem mai departe valorile familiei? Ofera info despe copiii intre 13 

si 18 ani . Lista cu cateva resurse la indemana pe care le puteti folosi in dicutiile cu copiii. 

Ofera raspunsurile la intrebarile voastre primite prin formularul de cumparare. 
sursa: Romania pozitiva, 05 aprilie 2021 

 

 

 Instrumente de fundraising online și resurse de tehnologie pentru ONG-

uri / 20 aprilie, de la ora 16:00 
 

Te invităm la un webinar despre resurse de tehnologie și instrumente de fundraising online 

care te pot ajuta să-ți dezvolți organizația. Alături de noi vor fi și prietenii de la Asociația 

Techsoup, așa că salvează-ți două ore în agendă, marți, 20 aprilie, de la ora 16:00. 

 

Detalii și înscrieri: 

https://www.facebook.com/events/435300260866392/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=161

7969983218140 

 

Despre ce discutăm? 

 Peer to peer fundraising — cum poți să transformi fanii în fundraiseri online, cu exemple și 

insight-uri din platforma Galantom.ro. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2SPhAptGyLk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/2SPhAptGyLk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 Programul TechSoup România (techsoup.ro) — cum îți echipezi organizația cu instrumente 

digitale, licențe de software, soluții cloud și oportunități de învățare despre tehnologie.  
sursa: Romania pozitiva, 9 aprilie 2021 

 

 

   Lansare platforma eduacces.ro 
 

Drag prieten, 

  

Ai întâlnit vreodată un copil cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)? Te-ai întrebat oare ce simte 

el într-o lume atât de zgomotoasă, care uită să își aplece aripile asupra lui? 

 

În cei 25 de ani de activitate ai Asociației FDP - Protagoniști în educație, interacțiunea cu copiii cu 

CES în școlile de masă și cu părinții acestora, confruntarea cu provocările pe care ei le întâmpină 

pentru “a-și găsi locul” în școală și în societate, ne-a motivat să includem în misiunea organizației 

promovarea incluziunii lor în comunitate prin proiectele derulate. 

 

Ei au cea mai mare nevoie de atenție din partea noastră, de sprijin și înțelegere. Oricât de mici sau 

de mari sunt problemele copiilor cu CES, acestea trebuie tratate cu responsabilitate și răbdare, 

printr-o relație deschisă cu școala și familia. Resursele educaționale specializate pentru acești 

copii sunt limitate și greu accesibile, astfel că venim cu o soluție inovativă care va face diferența în 

îmbunătățirea situației acestora, cu scopul de a fi integrați cu succes în învățământul de masă. 

  

Începând cu data de 5 aprilie 2021, Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) a lansat www.eduacces.ro 

- O platformă publică, gratuită, ce ajută cadrele didactice și alți profesioniști în educație, care se 

ocupă de copii cu cerințe educaționale speciale (CES), să adapteze învățarea la nevoile specifice 

ale acestora. Proiectul a fost finanțat de Fundația Vodafone România cu un buget de 240.000 de lei 

prin programul „Connecting for Good” și a fost dezvoltat de Asociația FDP – Protagoniști în 

educație, cu sprijinul Code for Romania, în cadrul programului Civic Labs. 

 

Platforma eduacces.ro pune la dispoziția profesioniștilor în educație și părinților care au copii cu 

CES: 

 Un centru digital de resurse de învățare adaptate și testate în activitatea cu elevii cu CES; 

 Suport online oferit de specialiștii EduacCES (psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuți 
etc.); 

 Metode și instrumente educaționale eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare; 

 Materiale disponibile în limbile română, engleză, maghiară și germană. 
  

Vă invităm să descoperiți lumea EduacCES și să ne ajutați să dăm vestea mai departe în 

comunitate, prin distribuirea platformei și urmărirea paginii de Facebook a 

proiectului: Incluziunea școlară a copiilor cu CES. 

Împreună schimbăm  viețile a mii de copii cu nevoi speciale și le asigurăm accesul către o educație 

de calitate și o viață normală! 

 

Vă mulțumim! 

 

Echipa FDP 

http://techsoup.ro/
https://eduacces.us1.list-manage.com/track/click?u=a79b9495bbb92f1280acfada1&id=a5a3cc7bc8&e=ae0c68a94e
https://eduacces.us1.list-manage.com/track/click?u=a79b9495bbb92f1280acfada1&id=2f9b7ef188&e=ae0c68a94e
https://eduacces.us1.list-manage.com/track/click?u=a79b9495bbb92f1280acfada1&id=f96ffa4a8a&e=ae0c68a94e
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 Semnele de dinaintea furtunii. De ce fac copiii „crize” și cum îi putem 

ajuta să se calmeze 

Cu toții cred că am asistat la scene aparent dramatice în care copiii se tăvălesc, urlă, plâng în hohote 

și cu sughițuri iar însoțitorii adulți țipă și mai tare sperând că astfel vor ajunge la rațiunea copilului 

și acesta își va schimba comportamentul. Am înțeles că de multe ori adulții reacționează așa fiindcă 

presiunea socială este foarte mare și simt că dacă nu ar lua atitudine în mod vizibil față de 

comportamentul nedorit al copilului în public, poate alți adulți privitori ar interveni. 

 

Dorind să aflu ce se întâmplă în creierul copiilor pe parcursul acestor crize, am citit cărți și studii în 

domeniu și am descoperit că totul are în spate un mecanism clar pe care îl voi prezenta mai jos. 

În primul rând, conectarea cu copilul este esențială fiindcă în acele momente de apropiere, creierul 

copilului formează căile neuronale necesare pentru funcționarea optimă a memoriei, pentru 

învățare, gândire și capacitatea de raționa. Conectarea se realizează prin căldură, respect, contact 

vizual și ascultare fără scopul de a da sfaturi sau de a răspunde, pur și simplu ascultare profundă 

pentru a-i da ocazia copilului să se descarce de emoțiile care îl fac să își piardă liniștea. Astfel se 

dezvoltă o relație de încredere și cooperare.  

 
Foto: Profimedia 

Înțelegând structura cerebrală a unui copil putem să ne explicăm de ce conectarea este esențială 

pentru bunăstarea copilului și implicit, dezvoltarea inteligenței lui. 

 

1. Trunchiul cerebral se prelungește firesc din partea superioară a coloanei vertebrale până în 

mijlocul creierului. Acesta se ocupă, în principal, cu monitorizarea bunăstării fizice a copilului. Este 

responsabil de reflexe, de ritmul cardiac, de respirație și reacționează aproape instantaneu la cel mai 

mic indiciu de amenințare. Spre exemplu, trunchiul cerebral îl determină pe copil să tresară când 

aude un sunet puternic brusc. Deși nu este implicat în procesul de gândire, este esențial pentru 

supraviețuirea copilului. De aceea este primul în ordinea evoluției. 

 

2. Urmează ca dezvoltare sistemul limbic responsabil de partea socială și emoții, precum și de 

monitorizarea tuturor informațiilor primite, fie ele imagini, gusturi, senzații tactile, sunete, etc. cu 

scopul de a verifica dacă sunt periculoase. O altă caracteristică importantă a sistemului limbic este 

interpretarea limbajului corpului. Astfel, copilul simte cand un alt adult este disponibil pentru 
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conectare sau nu. De aici și preferința copiilor pentru anumite persoane, de obicei adulți relaxați și 

comunicativi. Probabil majoritatea vă amintiți de unchiul fumător cu vocea guturală de care vă era 

mereu greu să vă apropiați. 

Când copilul se simte conectat și protejat, sistemul său limbic poate îndeplini o funcție foarte 

importantă: coordonarea comunicării dintre toate părțile creierului. De asemenea, facilitează accesul 

către cortexul prefrontal, centrul gândirii. Așadar, conectarea pune în funcțiune creierul superior. 

 

3. Cortexul prefrontal al copilului este cel care îl face să fie unic, fiind cea mai recentă complinire  

pe cale evolutivă a creierului uman. Atunci când este activat, copilul poate gândi, poate raționa și 

învăța fiindcă se poate concentra. Trebuie menționat că evoluția cortexului prefrontal se încheie în 

jurul vârstei de 25 de ani. Astfel, în funcție de vârsta copilului și cortexul prefrontal este într-o 

anumită stare de evoluție și, de aceea, copilul își poate controla impulsurile doar într-o anumită 

măsură. De multe ori, trăim cu impresia că un copil acționează într-un mod deranjant intenționat 

doar pentru a ne enerva însă trebuie să înțelegem că, în realitate, nu dispune de resursele necesare 

pentru a se controla. Din păcate, când îi cerem unui copil de 2-6 ani să se calmeze sau să se 

liniștească singur, îi cerem aproape imposibilul. 

Atunci când copilul este conectat, relaxat și se simte în siguranță, cortexul prefrontal funcționează 

optim și poate îndeplini sarcini caracteristice ce țin de atenție, gândire, rațiune, planificare, controlul 

impulsurilor și memoria pe termen scurt. 

Pe măsură ce sentimentul de conectare cu părintele se consolidează, copilul va reuși să își 

controleze mai bine impulsurile și când se află în afara casei, departe de părinte, în sala de clasă, la 

locul de joacă sau într-o excursie fără să se abată de la învățare și bună dispoziție. 

Pe de alta parte, când sentimentul de conectare pe care îl are față de părinte sau de persoana care îl 

îngrijește este întrerupt, copilul se simte imediat rănit. Prin urmare, sistemul limbic preia controlul 

și trage un semnal de alarmă spunându-i copilului că nu este în siguranță. Aproape instantaneu, 

cortexul prefrontal se închide și astfel, centrul rațiunii, al controlului impulsurilor și al atenției se 

blochează. Pe scurt, când copilul se simte rănit, nu poate gândi, nu își poate controla impulsurile și 

devine capabil de lucruri neplăcute: lovește, mușcă, distruge etc. 

Foarte util de știut este faptul că înainte de a intra în această stare de criză, copilul dă semnale. 

Aceste indicii pot fi următoarele: 

Are dificultăți în păstrarea contactului vizual mai mult de 1-2 secunde; 

Devine, treptat, necooperant; 

Adoptă o atitudine aparent indiferentă sau supărată; 

Este blocat într-un comportament repetitiv fără scop: își suge degetul, răsucește o șuviță de păr, cere 

într-una ceva ce știe că nu are voie, lovește în mod ritmic ceva pentru a provoca un zgomot 

deranjant. 

Prin aceste semnale, copiii spun de fapt că au nevoie de ajutorul nostru pentru a reveni la o 

dispoziție bună. Practic, când copilul are un comportament inadecvat este pentru că se luptă cu o 

dificultate care îl destabilizează, nu își mai poate controla impulsurile. 

 

Ce poate face atunci părintele? Sub nicio forma soluția nu este să țipăm la el, să îl trimitem să stea 

izolat în camera lui pentru a reflecta asupra a ceea ce a făcut, să încercăm să purtăm un dialog cu el 

pentru a afla cauza comportamentului sau pur și simplu să îi cerem să se liniștească. Niciuna din 

aceste abordări nu va avea succes fiindcă copilul suferă, acționează sub guvernarea sistemului 

limbic, cortexul prefrontal este închis și rațiunea blocată. 

 

Singura variantă ce dă rezultate satisfăcătoare este să te apropii, să te așezi la nivelul lui, să îl 

îmbrățișezi și să empatizezi cu sentimentele lui (Te înțeleg/ Văd că ești supărat/ plictisit/ frustrat/ 

nervos, etc.). După ce criza a trecut, puteți discuta rațional despre eventuale îmbunătățiri ale 

comportamentului fiindcă acea parte a creierului denumită cortex prefrontal și-a reluat activitatea. 
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Poate nu va funcționa din prima ori imediat, însă, cu siguranță va da rezultate pentru că ascultarea și 

conectarea pot vindeca răni emoționale, fie ele recente ori din trecut. 

 

Ce mi se pare mie impresionant și merită știut este faptul că în timpul acelor plânsete și crize de 

furie copilul are cea mai mare nevoie de noi și iubirea noastră. Fiți alături de copii atunci prin 

îmbrățișări, mângâieri, ascultare și empatie și se vor simți cu adevărat iubiți iar sentimentul de 

conectare va fi mai bine consolidat. 

 

Dacă v-am deschis apetitul pentru mai multă cunoaștere în domeniul acesta și, implicit, lectură, vă 

recomand două cărți care mie mi-au clarificat multe necunoscute și care stau la baza acestui 

material: „Creierul copilului tău. 12 strategii revoluționare de dezvoltare unitară a creierului 

copilului tău " de Dr. Daniel J. Siegel și Dr. Tina Payne Bryson și  „Ascultă-ți copilul" de Patty 

Wipfler și Tosha Schore 
sursa: www.republica.ro, 10 aprilie 2021, autor  Tatiana Elena Băloi 

 

 

 
 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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