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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 16, anul 9, săptămâna 10 – 16 mai 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Un nou raport PISA accentuează necesitatea consolidării educației digitale în Europa 

 BCR premiază cu 13.500 de lei cele mai frumoase desene realizate de copiii din București, 

între 5 mai și 20 iunie, în cadrul concursului „Încredere în culori” 

 Se lansează SOS Planet, un proiect educațional de tip afterschool inițiat de Asociația SOS 

Satele Copiilor România 

 Încurajați-vă copiii „să greșească”! 5 motive pentru antreprenoriat din copilărie 

 Un profesor de liceu mi-a mărturisit care e cea mai mare spaimă a cadrelor didactice: nu e 

nici salariul, nici copilul îndărătnic și obraznic, nici programa școlară stufoasă, ci părintele 

critic de serviciu 

 Gestionarea comportamentelor de tranziție la adolescenți 

 9 mai – Ziua tatălui 

 
 

       
Noutăți  

 

 23 aprilie 2021 – s-a lansat a 3-a ediție a Selecției „Creatori de Educație”, singura 

competiție, la nivel național, dedicată exclusiv cadrelor didactice din învățământul 

primar și gimnazial care realizează, zi de zi, un act educațional „altfel” 

 

Data publicării: 23.04.2021 

 

Într-un timp al nevoii acute de modele inspiraționale, dar și de împărtășire, căutăm, în cadrul 

proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, prin selecția națională ce 

le poartă numele, cei 50 de Creatori de Educație ai anului 2021. 

 

Ei sunt cei care știu, zi de zi, să redefinească actul educațional. 

Ei sunt cei care se reinventează permanent și se adaptează nevoilor tuturor elevilor pe care îi au la 

clasă. 

Ei sunt cei care știu să creeze un mediu de învățare deschis și prietenos, punând astfel elevul în 

starea de învățare necesară unui act educațional care își atinge obiectivele. 

Ei sunt cei care - adeseori prin joacă, joc, creativitate, inventivitate, interacțiune - generează 

schimbare în sala de clasă. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dHRrTcZ5Pkc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dHRrTcZ5Pkc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EEi0G8Dm8o0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.16, anul 9, saptamana 10 – 16 mai 2021 
 
 
 

 

P
ag

e2
 

Ei sunt adevărate motoare de sprijin pentru elevi, aducându-le acestora bucuria de a învăța, făcându-

i să rezoneze cu ceea ce le transmit în timpul orelor. 

 

Ei sunt Creatorii de Educație, Generația 2021. 

 

Pentru a ne ajuta să îi găsim și să îi premiem, elevi, părinți, reprezentanți ai societății civile, 

colegi din sistemul de învățământ, dar chiar și înseși cadrele didactice, pot înscrie, începând 

din 23 aprilie, și până la data de 14 iunie a.c., pe platforma online creatorideeducatie.ro, 

activitățile educaționale pe care le propun a fi recunoscute ca modele de bune practici în educație, 

creând astfel premisele ca profesorul înscris să fie recunoscut ca fiind unul dintre cei 50 de Creatori 

de Educație, Generația 2021. 

 

În perioada 14 iunie – 9 iulie, are loc validarea online privind condițiile de eligibilitate a 

propunerilor înscrise. Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în 

formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de 

comunicare online, telefon etc., în vederea obținerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea 

modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecției. 

 

Ulterior, toate modelele educaționale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro 

 

În intervalul 9 iulie - 13 august a.c., se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor validate. La 

finalul acestei etape, vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează: 20 de premii pentru nivelul 

primar și 30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi Comun, Curriculum la Decizia 

Școlii/interdisciplinar, activități extracurriculare/extrașcolare). 

Precizăm că la ediția din acest an pot participa doar proiecte de bune practici realizate, 

atât online, cât și offline, în ultimii 2 ani școlari (2019-2020 și 2020-2021), în cadrul selecției 

punându-se accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea/reducerea 

absenteismului sau a abandonului școlar. 

 

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în Regulamentul 

selecției, ediția 2021, acesta fiind publicat pe site-ul dedicat selecției, în secțiunea „Regulament”. 

„Creatori de Educație” se desfășoară anual, începând din 2019 până în 2022, selecția națională de 

bune practici în educație având rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din 

afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului 

curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare, în învățământul primar și gimnazial. 

*** 
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED este un proiect de anvergură 

pentru sistemul educațional românesc, fiind în acest moment cel mai important proiect al 

Ministerului Educației ce vizează învățământul preuniversitar. 

CRED este totodată parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea 

Părăsirii Timpurii a Școlii. 
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare 

regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare. 
sursa: https://www.edu.ro/creatori_de_educatie_3 

 

 

 

http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
https://www.edu.ro/creatori_de_educatie_3
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 Ministerul Educației a lansat proiectul sistemic «Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF» - componentă esențială a Proiectului „România 

Educată” 
 

Data publicării: sâmbătă, 8 mai 2021 

 

Prezentarea publică a proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF s-a desfășurat în 

data de 7 mai, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, de către Maria Ștefania 

Manea - Secretar de Stat în cadrul ME și Anca Petrache - director de proiect, în cadrul unui 

eveniment organizat de ME și susținut de participarea doamnei Ligia Deca - consilier prezidențial 

Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale și domnului Sorin Mihai 

Cîmpeanu - Ministrul Educației. 

 

Proiectul PROF se constituie într-o intervenție integrată la nivelul sistemului național de educație, 

creând punți solide și sustenabile între învățământul universitar și învățământul preuniversitar, între 

formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Proiectul 

PROF își propune crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului 

profesional pe durata întregii cariere didactice, în interesul unui sistem național coerent și fiabil de 

formare inițială și continuă a profesorilor, care să  genereze și să dezvolte competența didactică 

necesară obținerii performanței pedagogice, în activitatea de predare/formare și în activitatea de 

 management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație. 

 

„Eu cred în PROF! Este un proiect ce vizează formarea a peste 28.000 de cadre didactice până în 

decembrie 2023. Acest proiect se va derula ÎN ȘCOALĂ punând un accent esențial pe refacerea și 

consolidarea liantului între învățământul preuniversitar și cel universitar, aducându-le împreună 

într-un demers de formare crucial pentru cariera didactică. Punând laolaltă patru universități și 11 

case ale corpului didactic se creează o punte solidă între învățământul universitar și învățământul 

preuniversitar, o punte solidă între formarea inițială și formarea continuă - o conexiune esențială 

de care avem nevoie stringentă. Proiectul PROF este o declinare a obiectivelor fixate la nivelul 

politicilor macro-educaționale prin „România Educată”. Profesorul trebuie sa rămână factorul 

determinant într-un sistem de învățământ centrat cu adevărat pe elev. Este nevoie de sustinerea și 

încurajarea profesorilor în exercitarea acestui rol, adăugând o importantă componentă de 

facilitator de învățare”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu. 

 

„Mă bucur că acest proiect vine și propune atât un impact semnificativ în raport cu numărul de 

dascăli formați, cât și un sistem instituțional-suport care să recredibilizeze instituția mentoratului 

în educația din România. Mă bucur, de asemenea, că vedem pus accentul pe crearea unor 

comunități de practică, reunind învățământul preuniversitar cu învățământul universitar. Proiectul 

PROF reprezintă, în opinia mea, un sprijin concret și substanțial pentru îndeplinirea obiectivelor 

pentru „România Educată”, așa cum sunt acestea exprimate în forma din dezbaterea publică”, a 

declarat consilierul prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare - Administrația 

Prezidențială, Ligia Deca. 

 

„Prin proiectul PROF regândim și reașezăm, potrivit cerințelor actuale - mentoratul pe durata 

întregii cariere didactice, însemnând prin aceasta că ne raportăm la experiența și competența 

didactică obținute în mod neîntrerupt”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Educației, Maria 

Ștefania Manea. 
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La eveniment au fost prezenți secretarii de stat din Ministerul Educației - Sorin Ion, Radu Szekely și 

Kallos Zoltan, reprezentanți ai partenerilor de dialog social și membri ai echipei de implementare a 

proiectului, subliniind prezența rectorului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, instituție de 

învățământ superior parteneră în proiect, cu rol de coordonare la nivel universitar, profesorul Sorin 

Radu. 

Online, în sistem videoconferință, au participat rectori, prorectori, cadre didactice din cele patru 

universități partenere, directori ai caselor corpului didactic partenere, cei 100 de coordonatori ai 

bazelor de practică pedagogică și inspectori școlari. 

 

La nivel european, acest proiect este în acord cu obiectivul Comisiei Europene privind realizarea 

Spațiului European Educațional până în 2025, în care este subliniat faptul că „profesorii și 

formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltare profesională”. De asemenea, potrivit 

concluziilor Consiliului privind „profesorii și formatorii europeni pentru viitor” predarea și 

învățarea de bună calitate pot fi realizate în contextul în care profesorii sunt implicați pe toată durata 

carierei didactice într-un proces de dezvoltare profesională. 

 

sursa: https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF 

 

 

 Un nou raport PISA accentuează necesitatea consolidării educației digitale 

în Europa 
 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (Organisation for Economic Co-

operation and Development - OECD) a lansat un nou raport PISA care analizează 

dezvoltarea abilităților de citire ale elevilor în era digitală în țările participante printre care și 

România și a fost cofinanțat de Fundația Vodafone Germania. 

 

Conform raportului „Cititorii secolului 21: Dezvoltarea abilităților de alfabetizare într-o lume 

digitală”, la debutul pandemiei, 87% dintre elevii de 15 ani din România aveau atât o conexiune la 

internet acasă, cât și un computer pe care îl puteau folosi pentru activitățile școlare. Aceasta 

reprezintă o creștere de 56 de puncte procentuale comparativ cu 2006, dar ne situează ușor sub 

media OECD, de 89%. 

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF
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44% dintre elevii din România au raportat că au fost instruiți la școală cu privire la modul în care 

pot recunoaște informațiile părtinitoare, comparativ cu media OECD de 54%. 

Totodată, elevii din medii sociale defavorizate din România au declarat în proporție similară cu 

elevii din medii favorizate că sunt instruiți la școală cum să recunoască informațiile părtinitoare. În 

țările OECD, procentul în cazul copiilor din medii favorizate este cu 8% mai ridicat. 

 

Totuși, elevii din România au obținut cu mult sub media OECD în ceea ce privește stăpânirea unor 

strategii de citire pentru a înțelege și a memora un text, pentru a scrie un rezumat și pentru a evalua 

credibilitatea surselor. Cunoașterea acestor strategii - în special a celor de evaluare a credibilității 

surselor - este puternic asociată cu performanța generală a lecturii. 

În contextul infodemiei COVID-19 – un termen utilizat de Organizația Mondială a Sănătății pentru 

a descrie abundența de informații diseminate despre criza sanitară, raportul arată că numai jumătate 

(54%) dintre elevii europeni sunt instruiți să recunoască o informație părtinitoare și doar unul din 10 

disting între fapte și opinii. 

 

Accesul elevilor la tehnologii digitale și instruire diferă de la țară la țară, dar și între elevii 

provenind din medii socio-economice diferite. Șansele ca elevii din Australia, Canada, Danemarca 

și Statele Unite să fie instruiți pentru depistarea informațiilor părtinitoare sunt de două ori mai mari 

prin comparație cu elevii din Israel, Letonia, Republica Slovacă, Slovenia și Elveția. 

Raportul indică un decalaj digital și în cazul elevilor provenind din medii defavorizate. Cu excepția 

Portugaliei și a Ungariei, elevii din medii defavorizate au fost semnificativ mai puțin expuși la 

instruire cu privire la validarea informațiilor primite. În Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg 

și Suedia, această diferență a depășit 15 puncte procentuale, indicând diferențe majore în accesul la 

educația digitală. 

 

„În contextul în care tehnologiile digitale permit răspândirea imediată a informațiilor este mai 

important ca niciodată ca cei care citesc respectiva informație să poată distinge faptele de opinii 

învățând strategii de detectare a informațiilor părtinitoare și a conținuturilor rău intenționate cum ar 

fi știrile false și emailurile de tip phishing. Responsabilii cu politicile publice, instituțiile 

educaționale, societatea civilă și companiile trebuie să acționeze acum pentru a atinge ținta 

deceniului digital al Europei – și anume ca cel puțin 80% dintre adulți să dețină abilități digitale 

până în 2030”, a declarat Joakim Reiter, membru în Boardul Fundației Vodafone și Director 

External Affairs, Vodafone Group. 

 „Consider binevenit raportul PISA „Cititorii Secolului 21”. În această perioadă în care ecranele au 

devenit o fereastră către lume, e important să ne asigurăm că tinerii au abilitățile necesare pentru a 

naviga în oceanul de informații. Acesta este și unul dintre obiectivele Planului pentru Educație 

Digitală 2021-2027, de adaptare a educației și a instruirii la era digitală asigurând tinerilor acces la 

abilitățile și competențele necesare pentru a face față circumstanțelor. Raportul furnizează 

informații relevante despre cum pot fi ghidați elevii la vârsta de 15 ani pentru a naviga în era 

digitală și pentru a deveni cititori instruiți și informați, dar și cetățeni ai secolului digital”,  a 

declarat  Mariya Gabriel, Comisarul European pentru Inovație, Cercetare, Cultură, Educație și 

Tineret. 

Pentru a pregăti tinerii și a-i ajuta să prospere într-o societate digitală, fundațiile Vodafone din 

Germania, Ungaria, Olanda, Portugalia, România, Spania și Turcia au anunțat o nouă inițiativă 

educațională paneuropeană care are ca scop instruirea elevilor și a educatorilor în utilizarea creativă 

și critică a tehnologiilor digitale. Prin schimbul de bune practici, educatorii din mediul școlar și 

extrașcolar vor avea la dispoziție materiale de învățare și predare. Lucrând îndeaproape cu 

partenerii locali, inițiativa asigură o abordare adaptată pentru a încuraja educația inovatoare și 

echitabilă în fiecare țară. 
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*Fundația Vodafone folosește metodologia „Lives Improved (Vieți îmbunătățite)” pentru evalua 

impactul asupra publicului și este aplicată anual de Dalberg. O estimare conservatoare a impactului 

acestor  programe de dobândire de competențe digitale anticipează un număr de 16 milioane de 

beneficiari direcți până în 2025. 
sursa: www.stiriong.ro, 4 mai 2021 

 

 

 
 

 

 BCR premiază cu 13.500 de lei cele mai frumoase desene realizate de 

copiii din București, între 5 mai și 20 iunie, în cadrul concursului 

„Încredere în culori” 
 

Cu o lună înainte de Ziua Copilului, Banca Comercială Română lansează concursul de desene 

„Încredere în culori”, adresat tuturor copiilor și adolescenților din București, cu vârsta cuprinsă 

între 6 și 15 ani.  

 

Concursul se desfășoară în perioada 5 mai – 20 iunie, iar înscrierile în competiție se fac până pe 

data de 2 iunie. Pentru a participa, elevii trebuie să realizeze un desen în format A3, pornind de la 

tema concursului, „Încredere în culori”, urmând ca acesta să fie încărcat de către profesori sau 

părinți pe site-ul BCR – https://www.bcr.ro/ro/incredere-in-culori  

 

Desenele vor fi jurizate ținând cont de trei elemente:  

 Compoziție vizuală – 30 puncte 

 Armonie cromatică – 35 puncte 

 Originalitate – 35 puncte 

 

Juriul va fi format din: Ioana-Lavinia Streinu – Inspector școlar pentru arte vizuale, Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București, Ana Cristina Grigoroiu – profesor Arte vizuale la Școala 

Europeană București (SEB); Gina Badea (BCR), Tatiana Stancu (BCR). 

http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dHRrTcZ5Pkc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dHRrTcZ5Pkc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dHRrTcZ5Pkc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.bcr.ro/ro/incredere-in-culori
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Pentru fiecare clasă (clasa Pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, clasa a V-a, 

clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a) se vor acorda premiile I, II și III. Premiile pentru 

participanții situați pe locul I de la fiecare categorie vor fi reprezentate de un depozit la termen în 

valoare de 1000 de lei net, deschis pe numele câștigătorului, iar participanții clasați pe locurile 

locurile II și III vor fi primi kituri de pictură în valoare de 300, respectiv 200 de lei.  

 

Lucrările câștigătoare, precum și cele considerate că au o abordare originală, vor fi expuse în cadrul 

unei expoziții la sediul central al BCR în perioada 19-20 iunie. Pentru a respecta măsurile de 

distanțare, vizitele vor fi realizate pe bază de programare. Cei care doresc să se înscrie, trebuie să 

intre pe pagina https://www.bcr.ro/ro/incredere-in-culori, unde pot găsi mai multe detalii, precum și 

Regulamentul concursului.  
sursa:www.Romania pozitiva, 7 mai 2021 

 

 

  Se lansează SOS Planet, un proiect 

educațional de tip afterschool inițiat de Asociația SOS Satele Copiilor 

România 
 

Asociația SOS Satele Copiilor România lansează SOS Planet, un proiect educațional de tip 

afterschool, bazat pe o educație socio-emoțională, incluzivă, care se adresează copiilor din 

clasele primare. Afterschool-ul aflat în sectorul 1 al Capitalei dispune de o suprafață 

exterioară de circa 4 hectare și un spațiu interior de aproximativ 200 metri pătrați. 
Proiectul a fost inițiat în cadrul Departamentului de Inovare al Asociației SOS Satele Copiilor și 

este gândit ca un spațiu alternativ de învățare deschis către copiii din toate mediile, fiind printre 

puținele afterschool-uri din Capitală care oferă acces și copiilor neplătitori aflați în situații 

speciale, printr-un program dedicat acestora. Toate veniturile ce vor fi obținute de SOS Planet vor fi 

reinvestite în susținerea copiilor ce beneficiază de serviciile Asociației. 

 

Metoda educațională practicată de SOS Planet se bazează pe un model de învățare care pune în 

centru experiențele practice și creative, dezvoltarea socio-emoțională a copilului și joaca în natură. 

În sprijinul acestei metode vine și spațiul exterior generos, care are facilități precum: o terasă 

exterioară, un teren de sport multifuncțional îngrădit, o scenă în aer liber, un foișor, mese de ping-

pong, o grădină. De asemenea, suprafața de aproximativ 200 de metri pătrați din interior cuprinde și 

o cameră senzorială ce va fi amenajată astfel încât să contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a 

copiilor.     

„Am inițiat acest proiect pentru că, mai mult ca oricând, educația are nevoie să fie practicată cu 

responsabilitate. Prin SOS Planet, ne dorim să oferim nu doar suport propriu-zis în realizarea 

https://www.bcr.ro/ro/incredere-in-culori
https://www.sos-planet.ro/
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temelor, ci și să funcționăm ca un spațiu de învățare axat pe nevoile copilului, pe dezvoltarea lui 

personală și pe echiparea cu abilități reale pentru viitor. 

De asemenea, ca urmare a pandemiei, observăm că tot mai mulți părinți vor să-și știe copilul în 

deplină siguranță, să se reîntoarcă la programele de învățare offline și să aibă un suport în 

recuperarea decalajelor generate de contextul pe care îl traversăm. Spațiul exterior și timpul 

petrecut în natură, echipa de profesori-mentori pe care ne bazăm și metoda noastră educațională 

ne ajută să răspundem tuturor acestor nevoi din prezent”, a declarat Diana Podaru, Director 

General SOS Satele Copiilor România. 

 

Programul educațional oferit de SOS Planet urmează un mix de activități creative și practice, cu 

focus pe dezvoltarea de abilități care să îi pregătească pe copii pentru viitor, cum ar fi ateliere de 

povești, înțelegere a emoțiilor, limba engleză și altele. De asemenea, părinții pot opta și pentru o 

serie de opționale foarte diverse – de la chitară, dans, sport până la public speaking, robotică, yoga 

sau ceramică. În lunile mai și iunie, părinții interesați pot programa o vizită la afterschool-ul SOS 

Planet pentru detalii.  
sursa: www.stiriong. 4 mai 2021 

 
 Încurajați-vă copiii „să greșească”! 5 motive pentru antreprenoriat din 

copilărie 
 

Când ne gândim la antreprenoriat, de multe ori ne apare în minte imaginea unei persoane foarte 

ocupate și care jonglează între cifre, oameni, producție și altele. 

În mare parte din timp, antreprenoriatul are ca punct de plecare o pasiune. O pasiune care se poate 

pierde atunci când proaspătul antreprenor are de-a face cu cifrele, cu analizele reci și cu anumite 

noțiuni pe care nu le cunoaște încă. Această parte „rece” se poate „vindeca”, însă, rapid prin 

educație antreprenorială și financiară. 

Totuși, antreprenoriatul poate să îmbrace și o altă imagine. Dacă anumite noțiuni sunt înțelese, 

antreprenoriatul poate fi considerat o joacă, o aventură, mai ales pentru copii, care pot învăța mult 

mai ușor și mai distractiv la vârste mici față de cum ar face-o un adult. 

De ce ar fi bine să spunem un mare „DA” antreprenoriatului, încă de la o vârstă mică? 

 

5 motive pentru care un copil sau un adolescent merită să învețe tainele antreprenoriatului chiar și 

de la vârste fragede: 

1. Antreprenoriatul este viitorul unui copil cu inițiativă 
Așa cum limba engleză a devenit indispensabilă, tot așa va deveni și abilitatea de a face planuri de 

viitor cu resursele proprii sau de a ști cât mai multe despre riscurile financiare. 

Jim Rohn a spus: „Educație formală îți va asigura un mijloc de trai, pe când autoeducația îți va 

asigura îmbogățirea”. 

Abilitatea de a manipula banii va fi din ce în ce mai importantă și tocmai de aceea este esențial ca 

un copil să se obișnuiască cu această abilitate cât mai devreme. 

 

2. Dezvoltă abilitatea de a trece mai ușor peste eșec 
Chiar și pentru antreprenorii experimentați e uneori dificil să aibă succes din start, cu unele 

proiecte. Unii eșuează încă de la început. Eșecul face parte din viața noastră de zi cu zi, din viața 

antreprenorială și de multe ori, acesta este cel mai bun profesor. În cadrul oricărei afaceri la 

început de drum feedback-ul este important, la fel ca și prezența unui mentor, în timp ce copiii 

învăța să facă față eșecului și să îl fructifice în cadrul noilor experiențe sau chiar aplicat pe planul de 

afaceri ales. Micii antreprenori trebuie să învețe că este firesc să greșească și mai mult decât atât, 

pentru a avea succes e nevoie de multă perseverență și adaptabilitate. 

https://www.sos-planet.ro/
http://www.stiriong/
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3. Inițierea în antreprenoriat îl ajută să rezolve probleme și să găsească soluții 
Din momentul în care un copil are la dispoziție un buget și creează un plan de afaceri, apariția unor 

probleme, mici sau mari, este inevitabilă. Dar, prin intermediul exemplelor sau situațiilor reale în 

care este pus copilul, el va învăța să găsească soluții pentru situațiile de criză care vor apărea pe 

parcurs. Uneori, va fi nevoie de sprijin pentru anumite provocări, dar cu timpul, un copil 

antreprenor își dezvoltă capacitatea de a le rezolva prin forțe proprii. 

 

4. Devine mai productiv 
Un copil care învață cum să gestioneze banii este orientat și spre eficientizarea timpului său pentru a 

crea cât mai multe oportunități. 

 

5. Devine creator de locuri de muncă, nu doar consumator 
În zilele noastre, copiii și adolescenții cresc înconjurați de tehnologie. Fiind mereu în preajma 

device-urilor, ei devin consumatori de tehnologie, dar pot fi încurajați, de exemplu, să-și valorifice 

productiv această pasiune. În momentul în care un părinte își încurajează copilul să urmeze un curs 

de antreprenoriat, acesta se poate aștepta ca cel mic să se transforme, din simplu consumator, în 

creator de jocuri, să își închirieze anumite device-uri sau de ce nu, să le ofere lecții altor copii vizavi 

de ceea ce el cunoaște. Totul, conform unui plan de afaceri bine definit. Iar dacă business-ul merge 

bine, poate curând va construi și o echipă în jurul lui, oferind astfel, momentan în joacă, și „locuri 

de muncă”. 

 

În concluzie, educaţia antreprenorială nu înseamnă automat că devii antreprenor, ci dezvolţi abilităţi 

care să te ducă mai aproape de succesul pe care ţi-l imaginezi. Comisia Europeană susţine că sunt 

cercetări care demonstrează că tinerii de până la 25 de ani care au avut acces la educaţie 

antreprenorială au rate de începere ale afacerilor de 15%, de aproximativ trei ori mai mari decât în 

rândul populaţiei medii din Europa. Mai mult, start-up-urile lor tind să fie mai inovatoare, să aibă o 

cifră de afaceri mai mare şi să angajeze mai mulţi oameni. Tinerii cu abilităţi antreprenoriale 

puternice sunt, de asemenea, mai angajaţi: angajaţii antreprenori din cadrul unei companii vor 

contribui la fructificarea mai facilă a oportunităţilor. 
sursa: www.republica.ro, 26 martie 2021, autor Valentin Maior 

 

 Un profesor de liceu mi-a mărturisit care e cea mai mare spaimă a 

cadrelor didactice: nu e nici salariul, nici copilul îndărătnic și obraznic, 

nici programa școlară stufoasă, ci părintele critic de serviciu 

Nici nu-și începuse fiică-mea bine studiile (grădinița – grupa mică), atunci când am făcut cunoștință 

cu părinții critici de serviciu. Părinții critici de serviciu sunt o constantă a sistemului de învățământ, 

de stat mai ales, deși îi întâlnim și în învățământul privat, unde criticile sunt totuși nuanțate în 

funcție de bugetul alocat pentru școala sau grădinița privată.  

Cu cât suma ce părăsește buzunarul părintelui în direcția învățământului privat este mai mare, cu 

atât tendința de a critica procesul instructiv-educativ este mai scăzută: fie că școala privată, centrată 

pe elev, atinge standarde înalte, fie că părintele plătește o sumă piperată, pentru care alege să 

considere că ar trebui să fie mulțumit pentru serviciile oferite. 

 

http://www.republica.ro/
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Foto: Inquam Photos 

Vorbind cu un profesor de liceu, am aflat că spaima cea mai mare a cadrelor didactice nu e nici 

salariul, nici copilul îndărătnic și obraznic, nici programa școlară stufoasă, ci părintele critic de 

serviciu, care intervine activ și agresiv în organizarea activității instructive. Acest părinte consideră 

întotdeauna că elevul are prea multe teme de făcut, că școala începe prea de dimineață, că sportul e 

o pierdere de timp, că notele se pot negocia (deși notele nu contează).  

 

Tot părintele critic găsește piedicile din calea performanțelor școlare ale copilului, cum ar fi că 

profesorul vorbește prea mult, prea puțin sau prea tare sau că în clasele orientate spre sud e prea 

cald, după cum în clasele orientate spre nord nu e suficientă lumină. De obicei, pentru rezultatele 

slabe ale copilului nu există decât un singur vinovat: școala, cu profesorii aferenți, care se străduiesc 

insuficient. Copilul nu citește? Profesorul e vinovat, deși pe noptiera părintelui nu a stat niciodată 

vreo carte. Copilul nu acordă credit școlii? Școala e vinovată, deși părintele consideră că școala nu e 

importantă și e gata să-ți exemplifice cu personajul x sau y, care, cu studiile neterminate, au ajuns 

„oameni de succes".  

 

Copilul nu învață? Bineînțeles, tot școala e ineficace, deși părintele consideră că trece copilăria și ar 

fi păcat să treacă la biroul de studiu. Părinții critici de serviciu își doresc, ca toți părinții, binele 

copiilor lor: performanță școlară, dar scot din ecuație un element important, precum efortul 

individual de studiu.  

 

Nu există niciun mister: copiii care obțin performanțe școlare sunt copiii care muncesc mult și se 

joacă mai puțin. Deși părinții critici de serviciu îți vor exemplifica negreșit cum că oarecine, cu oile 

la păscut, era genial la matematică.Știu și eu un astfel de caz: micul păstor își trecea timpul pe 

pajiște răsfoind niște manuale de matematică. Cam zece ore pe zi. 
sursa:www.republica.ro, autor Angela Keșișian 

 

 

 Gestionarea comportamentelor de tranziție la adolescenți 
 

Adolescența poate fi o perioadă dificilă, nu numai pentru adolescent ci și pentru părinții săi. Relația 

părinte-copil și, implicit, calitatea comunicării interpersonale din cadrul acesteia va cunoaște 

efectele schimbării de comportament ale copilului devenit adolescent. 

https://republica.ro/autor/angelakesisian
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/EEi0G8Dm8o0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.16, anul 9, saptamana 10 – 16 mai 2021 
 
 
 

 

P
ag

e1
1

 

Cum poți însă, ca părinte, să faci față acestor schimbări pe care, mai mult ca sigur, îți dorești să le 

parcurgi cu bine în relația cu copilul tău? Cum poți evita formarea unei prăpăstii la nivelul 

comunicării dintre tine și copilul tău? Este posibil să fie evitată această răcire a relației dintre voi? 

De îndată ce copilul pătrunde în această nouă etapă a vieții sale, nevoia de independență începe să 

își spună cuvântul. Dintr-odată, se instalează dezacordurile între copil și părinți, care, mai apoi, duc 

la conflicte mai mult sau mai puțin serioase, acte de rebeliune pentru a le „demonstra” părinților că 

poate lua decizii de unul singur. La adolescent apar valuri emoționale, schimbări subite ale tonului 

verbal și câte și mai câte. 

 

Primul impuls al oricărui adult când se confruntă cu astfel de reacții din partea adolescentului este 

să le condamne fără să încerce să le înțeleagă. Cazurile în care adolescentul se comportă dinadins 

într-un mod pasiv-agresiv sunt destul de rare. Mai degrabă, aceste ieșiri sunt influențate de o 

mulțime de stimuli externi și interni, sentimente și schimbări cu care se confruntă și pe care simte că 

nu le poate discuta cu nimeni. 

 

Această tranziție de la copilărie la adolescență este percepută de către părinți ca fiind bruscă, 

ajungând să creadă că adolescentul lor este de nerecunoscut. În realitate însă adolescența este 

perioada în care tinerii își formează personalitatea, crezurile și pasiunile, de aceea pare traversată de 

emoții atât de intense. 

 

Peste noapte, adolescentul își cere independența, stabilește că poate face totul de unul singur și că 

părinții lui nu îl pot înțelege sub nicio formă. Ce poți face totuși pentru a ușura anii adolescenței, 

atât pentru tine, cât și pentru adolescentul tău? 

 

5 moduri prin care poți gestiona cu bine relația părinte-adolescent 
Care sunt cele mai importante lucruri de care un adolescent are nevoie? Cu siguranță nu de mustrări 

sau de critică din partea părinților săi. Pentru a menține relația dintre tine și adolescentul tău cel 

puțin pe linia de plutire, iată câteva lucruri mici pe care le poți face: 

 

1. Arată-i cât de importante sunt pentru tine momentele prin care trece. Tocmai pentru 

că adolescenții cred că părinții lor nu îi înțeleg și că nu vor ști niciodată cât de dificilă este 

pentru ei această perioadă, au tendința să se închidă atât de mult în ei înșiși, încât cu greu 

vor mai putea să îi lase pe ceilalți să îi cunoască cu adevărat. Cel mai bun lucru pe care îl 

poți face tu în această situație este să îi arăți adolescentului tău că niciun moment, mai 

mult sau mai puțin dificil, nu trebuie trecut cu vederea pentru că orice trăire este 

importantă în dezvoltarea sa. 

 

2. Încurajează-l să își exprime sentimentele. Fie că sunt negative sau pozitive, niciodată 

nu este recomandat să îți ții sentimentele adânc ascunse înăuntrul tău. Exprimarea 

emoțiilor contribuie la dezvoltarea inteligenței emoționale și a empatiei, elemente pe care 

le va folosi în relațiile interpersonale. 

 

3. Fii prezent în viața sa. Probabil că ai văzut și tu în nenumărate rânduri în filme sau 

seriale adolescenți care nu pot comunica cu părinții lor din diferite motive, unul dintre 

cele mai întâlnite fiind programul încărcat al amândurora. Ca părinte, este important să 

conștientizezi că orice moment petrecut cu adolescentul tău contribuie la relația voastră pe 

termen lung, așa că programează o noapte în familie în timpul săptămânii, pleacă în mici 

călătorii cu el sau întreabă-l pur și simplu care îi sunt interesele în ultima perioadă. 
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4. Fii prietenul său. Oricât de neobișnuit ar suna, copilul care trece de la a avea nevoie de 

ajutorul părinților săi la a face totul de unul singur în adolescență are nevoie, în primul 

rând, de un părinte care să îi fie și prieten. Nu te gândi că asta înseamnă să fii incredibil de 

permisiv, ci, mai degrabă, să îi arăți că poate veni la tine atunci când simte nevoia să 

vorbească cu cineva și că nu trebuie să se ascundă de tine. 

 

5. Arată-ți vulnerabilitatea din când în când. Dacă singura imagine pe care adolescentul 

tău o vede este adultul care nu lasă de la el, atunci cu siguranță se va simți reticent în 

comunicarea cu părinții săi. Așadar, nu-ți fie teamă să îți arăți emoțiile și să comunici 

deschis cu adolescentul tău întrucât și el, la rândul său, are de învățat din aceste momente. 

 

5 lucruri pe care să NU le faci în relația părinte-adolescent 
Există o mulțime de moduri prin care poți reacționa la comportamentul adolescentului tău, însă iată 

câteva pe care trebuie să le eviți sub orice formă: 

 

1. Nu îl pedepsi înainte să ai o discuție deschisă cu el. Primul impuls al părinților față de 

comportamentul negativ al adolescenților lor este mustrarea și, implicit, pedeapsa. Cu 

toate acestea, pedeapsa nu este întotdeauna cel mai bun răspuns întrucât te poate îndepărta 

și mai mult de adolescent. Comunică deschis, în schimb, arată-i ce a greșit și lucrați 

împreună pentru a-i îndrepta comportamentul. 

 

2. Nu îi încălca spațiul personal. Uneori, părinții cred că atunci când adolescentul lor vrea 

să fie lăsat singur, de fapt își dorește să primească și mai multă atenție de la părinții săi. În 

realitate, de cele mai multe ori, pur și simplu vrea să fie lăsat singur. Nu încerca să îi 

încalci prea mult intimitatea pentru că se va solda doar cu îndepărtarea lui de tine. 

 

3. Nu îl critica constant. Critica constructivă poate degenera în situații în care adolescentul 

se simte neînțeles în totalitate de către părinții săi. Când îl critici cu fiecare șansă pe care o 

primești, în mintea lui va rămâne întipărit sentimentul că nu va reuși niciodată să te 

mulțumească. 

 

4. Nu îi explica cum era „pe vremea ta”. Mentalitatea colectivă se schimbă atât de des, 

încât nu poți compara adolescența ta cu momentele prin care trece acum adolescentul tău. 

În plus, doi oameni nu pot avea trăiri, personalități sau gânduri identice, așa că, ce a 

funcționat pentru tine în trecut, nu este garantat că va funcționa și pentru el. 

 

5. Nu îi trata trăirile cu indiferență. Când adolescentul simte că nu îi acorzi importanță pe 

plan emoțional, atunci, cu siguranță, se va îndepărta de tine. Fiecare persoană are emoții 

valide care trebuie înțelese de cei din jur, așa că încearcă să îl iei în serios și să-i arăți că 

înțelegi cum se simte. 

 

Cu siguranță nu există o rețetă clară pe care să o poți urma când vine vorba de gestionarea 

comportamentelor de tranziție ale adolescenților. În fond, doar prin încercare și eșec vei învăța ce se 

potrivește relației voastre. 
sursa: Romania pozitiva, 8 mai 2021 
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Ziua Tatălui 2021 

 

Începând cu anul 2010, Ziua Tatălui și Ziua Mamei au fost legiferate ca sărbători în România în 

baza Legii nr. 319/2009. 

 

Conform acestei legi, Ziua Tatălui se va sărbători în a doua duminică a lunii mai, iar Ziua Mamei 

în prima duminică din aceeași lună. Rolul acelei inițiative a fost acela de a sublinia importanța 

fiecăruia dintre cei doi părinți în viața de familie și în creșterea copilului. 

 

La mulți ani taților și succes în misiunea lor! 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.fanatik.ro/ziua-tatalui-2020-sarbatorita-oficial-pe-10-mai-care-este-semnificatia-zilei-19196541

