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 Studiu Tineri pentru Tineri: 70% dintre liceeni consideră că educația sexuală este un subiect 

tabu în România 

 Ce credeți că s-a ales de un elev care în gimnaziu era de 7, în liceu de 8 și a dat examenul de 

Bacalaureat de 6 ori? Răspunsul care le dă încredere copiilor 

 Anxietatea socială a tinerilor nu e un fenomen care a început cu pandemia. A fost doar 

accelerat și evidențiat în timpul ei 

 Psihologul Diana Stănculeanu: „Distanțarea față de familie în adolescență e înscrisă în gena 

supraviețurii noastre. Evolutiv, a trebuit să putem să ne desprindem de părinții noștri ca să 

putem să ne luăm viața în piept” 

 

 

 5 Octombrie - Ziua Internațională a Educației 

https://republica.ro/autor/ralucaion
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Ziua de 5 octombrie a fost stabilită de UNESCO drept Ziua Internațională a Educației sau 

Ziua Internațională a Profesorului și este sărbătorită în fiecare an încă din 1994. 

 

 

                                                                         Noutăți  

 
 7 propuneri de îmbunătățire a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru 

modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

În urma dezbaterii publice a proiectului Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care se asigură cadrul legal pentru plata/decontarea 

transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, la care au participat 

reprezentanți ai Consiliul Național al Elevilor și ai altor asociații ale elevilor, reprezentanți ai 

Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ai Asociației Comunelor din România, ai 

Avocatului Poporului și ai societății civile, au fost agreate 7 propuneri de îmbunătățire a 

proiectului de act normativ: 

 

 Creșterea de 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă 

localitate decât cea de domiciliu. Astfel, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se 

asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru 

distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru 

fiecare kilometru; 

 În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate 

fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de 

transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, 

sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport; 

 În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile 

lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife 

excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 

lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene; 

 Reglementarea potrivit căreia cuantumul minim să poată fi majorat prin hotarâre a 

Guvernului pentru a asigura flexibilitate în funcție de evoluția situației economice și 

sociale; 

 Asigurarea cadrului legal care să permită autorităților locale să susțină transportul 

școlar specializat de tip curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de 

învăţământ, pentru toate nivelurile învățământ (primar, gimnazial si liceal); 

 Alocația forfetară este neimpozabilă și nu va fi luată în considerare la calculul 

venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu 

și/sau bursei de ajutor social; 

 Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea 

cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din 

bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru 

https://www.edu.ro/proiect_OUG_74_2022_modificare_LEN_2011
https://www.edu.ro/proiect_OUG_74_2022_modificare_LEN_2011
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contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-

întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza 

documentelor de transport. 

sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_90_2022_actualzare_proiect_OUG 

 

 Ministerul Educației extinde rețeaua de școli-pilot din sistemul național de învățământ 

 

Ministerul Educației continuă transformarea sistemică a educației în România, de la un model 

centralizat la unul definit de subsidiaritate autentică, pe coordonatele definite de 

Proiectul România Educată. În acest sens, au fost semnate ordinele de ministru prin care 28 de 

unități de învățământ din întreaga țară primesc statutul de școală-pilot, începând cu anul școlar 

2022 - 2023. 

Acestea se adaugă celor șase scoli vizionare, care în anul școlar trecut au pilotat elemente inovative 

la nivel de organizare a planului-cadru, a structurii anului școlar sau a evaluării, pilotări care au stat 

la baza unor măsuri implementate deja la nivel de sistem începând cu noul an școlar: perioade mai 

scurte de învățare în alternanță cu perioade de odihnă, înlocuirea tezelor cu alte tipuri de evaluări, 

eliminarea mediilor semestriale. 

 

Una dintre pilotările începute în anul școlar precedent de către Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

din București va fi extinsă în noul an școlar la 9 unități de învățământ liceal. În acest sens se 

realizează cadrul propice pentru o evaluare mai pertinentă a impactului asupra rezultatelor școlare a 

modelului propus, respectiv reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a, astfel 

încât să permită elevilor să se concentreze, în ultimele două perioade de învățare, pe materiile 

de interes în raport cu examenele de bacalaureat și de admitere la facultate. În funcție de 

aceste rezultate, este posibilă extinderea modelului la nivel național din anul școlar următor. 

 

De asemenea, va continua pilotarea modelului de predare-învățare în sistem blended learning, cu 

predare alternativă cu prezență fizică și online, fie la intervale periodice, fie în mod regulat, ca 

parte a orarului săptămânal. La pilotarea acestui model, început anul trecut pentru nivelul gimnazial, 
se adaugă nivelurile liceal, inclusiv forma de învățământ seral și postliceal. Scopul pilotării acestui 

model îl reprezintă atât optimizarea folosirii infrastructurii existente, cât mai ales reducerea 

abandonului școlar. 

 

În plus, cu sprijinul Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, în 12 școli 

gimnaziale din mediul rural va fi pilotat un model de predare-învățare în sistem blended 

learning care să aducă la clasă, la disciplina Informatică și TIC, un specialist din domeniul 

informaticii, care va preda online, de la distanță, alături de profesorul titular de curs, 

conținuturile din programă care acoperă componenta de informatică. Se urmărește astfel 

evaluarea impactului participării unor specialiști din afara sistemului de învățământ la creșterea 

calității și atractivității unor discipline cu grad mare de specializare. 

 

În ceea ce privește învățământul particular și confesional, se suplimentează pilotarea resurselor 

educaționale alternative, începute anul trecut, cu pilotarea în trei unități de învățământ particular a 

unor modificări curriculare care să respecte specificul confesiunii în cadrul căreia 

https://edu.ro/comunicat_presa_90_2022_actualzare_proiect_OUG
https://www.edu.ro/lista_scoli_pilot_2022_2023
https://www.edu.ro/lista_scoli_pilot_2022_2023
https://www.edu.ro/structura_an_scolar_2022_2023
https://www.edu.ro/structura_an_scolar_2022_2023
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funcționează acestea. Se urmărește, astfel, pilotarea unui model de învățământ confesional care să 

poată fi autorizat ca atare de către Ministerul Educației și care să permită cultelor recunoscute în 

România să își organizeze mai eficient, într-un mediu controlat, propriile rute de învățare, în acord 

cu valorile și principiile societății românești. 

Pe lângă aceste aspecte, în 13 unități de învățământ de nivel gimnazial și liceal se va 

pilota organizarea modulară a orarului, urmând principii pedagogice moderne, astfel încât 

numărul disciplinelor de studiu programate într-o perioadă de învățare să fie mai mic, cu 

respectarea numărului de ore din planul-cadru per total în anul școlar, nu pe săptămână. În acest 

context se pilotează un model de descentralizare a implementării planului-cadru național, model ce 

poate fi generalizat, în funcție de rezultatele obținute, odată cu intrarea în vigoare a noilor planuri-

cadru începând cu anul școlar 2023 - 2024. 

 

De o importanță aparte este pilotarea în învățământul profesional dual a unui model curricular 

nou, în care învățarea la locul de muncă, la agenți economici, va reprezenta 50% din numărul 

total de ore de teorie și practică. Această pilotare va fi esențială în implementarea noilor planuri-

cadru pentru învățământul profesional, din perspectiva reformei propuse de Proiectul România 

Educată și din perspectiva noului cadru legislativ. 

 

Nu în ultimul rând, Ministerul Educației va continua pilotarea înregistrării situației școlare 

exclusiv în format electronic, încurajând unitățile de învățământ să folosească platformele 

existente pe piață și să renunțe la folosirea documentelor în format fizic, aspect ce se înscrie în 

politica de dezvoltare sustenabilă și protejare a mediului pe care ministerul o promovează la toate 

nivelurile. 

 

În anul școlar 2022 - 2023, 742 de unități de învățământ au decis să renunțe la catalogul 

clasic (fișier pdf), în format fizic. Generalizarea treptată a sistemelor de management digital al 

unităților de învățământ va permite și un acces transparent la date și implicit luarea unor decizii 

bazate pe date reale si actuale. 

 
Prin lărgirea rețelei de școli-pilot, Ministerul Educației continuă procesul de transformare 

profundă a educației din țara noastră. Programul de pilotare va continua și în anii următori 

pentru a permite o evoluție continuă a sistemului de învățământ, care să reflecte evoluția rapidă a 

societății în care trăim. 

 

Pentru a sprijini acest proces, în Planul Național de Redresare și Reziliență este prevăzut un apel ce 

va fi lansat în toamna acestui an prin intermediul căruia se va asigura finanțarea cu 12 milioane de 

euro a 60 de proiecte de pilotare în următorii ani, finanțare ce va permite inclusiv testarea unor 

modele noi de management al resurselor umane. 

 

Dincolo de dimensiunea strategică, esențială în ansamblul politicilor publice educaționale, a inițierii 

pilotării curriculare, pilotările urmăresc validarea unor procese si mecanisme care susțin 

centrarea procesului de predare-învățare pe nevoile, interesele și aspirațiile reale ale fiecărui 

elev în parte. Fiecare demers sistemic, cu atât mai mult unul inovator, precum cel pe care îl 

https://www.edu.ro/sites/default/files/ANEXA_scoli_catalog_electronic_2022_2023.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ANEXA_scoli_catalog_electronic_2022_2023.pdf
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marcăm azi, este esențial în contextul unei educații menite să-i sprijine pe tineri să-și împlinească 

aspirațiile. 

BIROUL DE PRESĂ - https://edu.ro/comunicat_presa_86_2022_extindere_retea_scoli_pilot 

 

 

 Studiu Tineri pentru Tineri: 70% dintre liceeni consideră că educația 

sexuală este un subiect tabu în România 
 

●       Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Fragile Story Time - Despre adolescență, alegeri 

informate și sănătate”, în care 626 de liceeni din București și Ilfov au participat la atelierele Tineri 

pentru Tineri de educație pentru sănătate sexuală.  

●       Proiectul a venit ca răspuns la nevoia crescută de educație și informare în contextul ratei 

ridicate de sarcină și parentalitate în adolescență din România. 

●       Pentru 70% dintre liceeni educația sexuală este un subiect tabu în societate, iar pentru 42% și 

în familia din care provin. 

  
București, 29 septembrie 2022. 70% dintre liceeni consideră că educația sexuală este în continuare 

un subiect tabu în societatea din România și își doresc introducerea cursurilor de educație pentru 

sănătate sexuală în școli, conform studiului desfășurat de Tineri pentru Tineri, în parteneriat cu 

asociația Fragile Society, în cadrul proiectului pilot „Fragile Story Time - Despre adolescență, 

alegeri informate și sănătate”. Liceenii au menționat că principalele motive pentru care își doresc 

introducerea orelor de sănătate sexuală în programa școlară sunt legate de nevoia de informare, 

comunicare, cunoaștere și autocunoaștere. Mai mult, aceștia sunt de părere că pentru o dezvoltare 

armonioasă au nevoie de suport, mai ales că își doresc să fie ascultați, înțeleși și încurajați să ia 

alegeri care îi definesc, în acord cu propriile nevoi. 

 

Când vine vorba de familie, mai mult de 42% dintre liceeni au declarat că educația sexuală este un 

subiect tabu în familia din care provin. În ceea ce privește educarea pe teme de sănătate sexuală, 

61% dintre liceeni sunt de părere că responsabilitatea revine părinților, în timp ce 17% o atribuie 

educatorilor specializați, iar 15% școlii. Pentru acești tineri, cele mai importante surse de informare 

sunt familia, mass-media și/sau internetul, urmate de social media. În cazul unei probleme din 

spectrul sănătății reproducerii, cei mai mulți dintre respondenți au spus că ar apela la părinți, apoi la 

medicul de familie sau la un specialist. 

 

Acest proiect, pe care organizatorii își doresc să îl extindă la nivel național, vine în contextul în 

care, în 2020, peste 44% dintre fetele din Uniunea Europeană cu vârsta de până la 15 ani care au 

născut sunt din România - 731 de tinere, dintr-un total de 1.645 la nivel european, conform 

Eurostat. Deși aceste numere sunt în scădere, datele Institutul Național de Statistică arată că în 2021 

au fost înregistrate în evidența medicilor de familie 631 de cazuri de sarcină la minore cu vârsta de 

până la 15 ani, dar și 7.800 de cazuri de sarcină la fete cu vârsta între 15 și 19 ani.  

„Ne dorim ca fiecare sarcină să fie dorită și fiecare tânăr să îți atingă potențialul maxim, iar pentru 

asta e necesar ca adolescenții să poată lua decizii în cunoștință de cauză. Programul care a ajuns la 

elevii din licee le-a oferit contextul de a se gândi la parcursul lor în viață și i-a ajutat să se cunoască 

și să înțeleagă mai bine mediul în care trăiesc. Împuternicirea adolescenților pentru a deveni 
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educatori între egali este o formulă care se dovedește eficientă în programele de educație pentru 

sănătatea sexuală și creează poli de influență în grupurile de tineri pentru promovarea 

comportamentelor responsabile, în toate aspectele vieții”, Alexandra Mihalache (Miroslav), 

Coordonator activități Tineri pentru Tineri. 

 

Studiul a fost implementat în cadrul proiectului „Fragile Story Time - Despre adolescență, alegeri 

informate și sănătate”, desfășurat în perioada aprilie - iunie 2022 în 9 licee din București și județul 

Ilfov. Prin intermediul acestuia, 626 de liceeni au participat la ateliere de informare și educare 

privind sarcina și parentalitatea în adolescență. 

 

28 de tineri implicați în proiect au ținut ateliere pentru 626 de liceeni 
Activitățile în care au fost implicați liceeni au fost organizate sub forma unor întâlniri de tipul 

educație între egali – ateliere de lucru în care educatorii sunt la rândul lor elevi. Pentru acest proiect 

au fost instruiți 28 de tineri care au devenit educatori pentru colegii lor, dar și 12 cadre didactice 

desemnate din fiecare școală. Atât profesorii, cât și elevii au fost pregătiți prin cursuri de formare de 

20 de ore care au inclus teme precum autocunoașterea, egalitatea de gen, anatomia și fiziologia 

sistemelor reproducătoare, infecțiile cu transmitere sexuală, metode contraceptive sau sarcină și 

parentalitate. 

Atelierele din cadrul proiectului „Fragile Story Time - Despre adolescență, alegeri informate și 

sănătate” au fost ținute cu liceeni din 25 de clase, pe durata a 3 ore de dirigenție, implicând în total 

626 de tineri. În timpul acestora, tinerii au fost angrenați în discuții și jocuri constructive. Atelierele 

au beneficiat de o componentă inedită de studiu de caz, care i-a determinat să se implice empatic în 

problematica cursurilor. Astfel, prin parteneriatul cu asociația Fragile Society, liceeni au putut 

vedea un testimonial sub forma unui studiu de caz cinematografic, care redă situația reală a unei 

mame adolescente. Filmul, denumit „Fragile – mama minoră”, poate fi vizionat aici. 

La finele atelierelor, fiecare elev a primit acces la șapte broșuri disponibile în format digital, fiecare 

dintre acestea abordând într-un mod ușor de înțeles teme precum: Sarcină și parentalitate, Anatomie 

și fiziologie, Infecții cu transmitere sexuală, Contracepție sau Prezervativ. Broșurile pot fi accesate 

gratuit https://www.youtube.com/watch?v=Udscbs6_pgo 
Proiectul a fost susținut de agenția de comunicare SmartPoint și organizatorii vizează extinderea 

proiectului în cât mai multe școli din România. 

  

Despre Tineri pentru Tineri - Tineri pentru Tineri este o organizație neguvernamentală, 

independentă, înființată în 1991 în București.  

Despre Fragile Society - Fragile Society este o organizație cu, pentru și despre femei, care 

folosindu-se de artă își pot spune poveștile și se pot susține una pe alta.  

 

 Ce credeți că s-a ales de un elev care în gimnaziu era de 7, în liceu de 8 și a 

dat examenul de Bacalaureat de 6 ori? Răspunsul care le dă încredere 

copiilor 

 
Când a ajuns în fața elevilor de la Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Sohatu, jud. Călăraşi, Ionuț David 

Pirneci, profesor de Istorie şi Educaţie Socială, le-a dat o ghicitoare. Ce credeți că s-a ales de un 

elev care în gimnaziu era de 7, în liceu de 8 și a dat examenul de Bacalaureat de 6 ori? Răspunsul, 

https://www.youtube.com/watch?v=Udscbs6_pgo&ab_channel=FRAGILEProject
https://republica.ro/autor/ralucaion
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care îi uimește pe copii, este că a terminat ca șef de promoție Facultatea de Istorie, că a devenit 

profesor și că se află astăzi în fața lor. 

 

Ionuț David Pirneci le spune elevilor povestea sa de viață pentru a le arăta că neștiința nu e un dat 

pe viață, că notele proaste se pot transforma în note bune, că eșecurile pot fi depășite și se pot 

transforma în succese. Cu alte cuvinte, că pot să evolueze și că oricât de rău ar arăta astăzi carnetul 

lor ne note, lucrurile se pot schimba cu atitudinea potrivită. 

„Am fost un elev mediocru. Mediocru este un cuvânt excelent pentru mine. Eu m-am născut și am 

crescut în București, am fost la o școală foarte bună, dar mie nu mi-a plăcut deloc educația. Dacă 

mi-ar fi zis doamna mea dirigintă că o să devin profesor aș fi râs două zile. Prima dată am vrut să 

devin preot pentru că am văzut că într-o zi de Bobotează a venit la părinții mei preotul și a primit 50 

de lei. Și am zis Wow, pot să fac și eu asta”. 

Eu nu vedeam nicio logică în actul predării, pentru că majoritatea profesorilor predau în modul 

tradițional, clasic. Eu, fiind născut în ‘88, am văzut că majoritatea profesorilor aveau metodele 

acestea tradiționale, chiar comuniste, de predare. 

Până într-o zi, când viața mea s-a schimbat. A venit o profesoară tânără, suplinitoare care a pus o 

întrebare care m-a fascinat: Ce contează în viață? Și eu, din elevul acela, care niciodată n-a ridicat 

mâna, am fost singurul care a ridicat mâna. Iar colegii mei credeau că vreau să mă duc la toaletă, 

dar eu voiam să-i răspund la întrebare. Și mi-am dat seama că tot ce important în viață e să faci totul 

din pasiune. Dumneaei m-a validat în fața celorlalți colegi, eu având rezultate submediocre, fiind în 

stare de corigență la o înșiruire de disciplină. Dumneaei m-a încurajat să mă înscriu la olimpiada de 

istorie, chiar dacă eram în situație de corigență - diriginta nu m-a susținut la olimpiadă, a spus 

tuturor profesorilor că nu am ce căuta acolo. Am ajuns la națională de istorie. La finalul clasei a 

opta, mi-a spus că pot să ajung un profesor mai bun decât dumneaei. Eram fascinat de orele ei și 

dormeam la celelalte”, a povestit profesorul în timpul emisiunii.  

În ciuda interesului lui pentru istorie, Ionuț David Pirneci a urmat apoi un liceu din care ar fi trebuit 

să iasă tehnician electrician, ceea ce i-a creat o mulțime de probleme. Trebuia să dea Bacalaureatul 

la matematică și fizică, discipline la care nu se descurca, și din acest motiv a dat examenul de 

maturitate de 6 ori până să reușească să îl promoveze. După ce a făcut-o, a fost admis la Facultatea 
de Istorie pe care a terminat-o șef de promoție. Povestea sa este o sursă de inspirație pentru copii, 

mai ales pentru cei din mediul rural, unde rata abandonului școlar este uriașă. Profesorul se duce 

acasă la copiii aflați la risc, discută cu părinții și reușește să îi aducă la școală. „De curând au venit 

la școală trei elevi, care n-au mai venit la școală de doi ani de zile, iar eu am reușit să-i conving, 

povestindu-mi propria viață”, a spus el în emisiunea „În fața ta”. 
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  Ionuț David Pirneci a vorbit și 
despre alte provocări dintr-o școală mică de sat, provocări ce țin de infrastructura precară și de 

dotările insuficiente. Profesorul, împreună cu părinți ai elevilor și colegi de-ai săi, se ocupă la 

nevoie inclusiv de lucrările de renovare. „Mă uit pe tutoriale, să dai cu glet nu e mare brânză, mie 

mi-a luat mult, dar am dat glet. Să dai cu lavabilă nu este greu. Important este să încerci, chiar 

înainte de emisiune, am montat o galerie, de asta sunt un pic prăfuit”, a povestit profesorul. 
sursa:www.republica.ro, autor Raluca Ion 

 

 

 Madi Rădulescu, executive coach: Anxietatea socială a tinerilor nu e un 

fenomen care a început cu pandemia. A fost doar accelerat și evidențiat în 

timpul ei 
(....) 
Experții în testări internaționale remarcau în 2021, după doar un an de cursuri online, o scădere cu 

18 puncte procentuale a numărului de copii care puteau să rezolve probleme de o anumită 

dificultate, dar decalajele sunt și de 50%. Spus pe șleau: „un copil care lua nota 6 înainte de 
pandemie, ia acum 4” (https://www.edupedu.ro/efectele-pandemiei-in-scoala-o-scadere-cu-18-

puncte-a-procentului-copiilor-care-puteau-sa-rezolve-probleme-de-o-anumita-dificultate-iar-

decalajele-sunt-si-de-50-spune-dragos-iliescu-profesor-unive/). 

Ce nu transpare din notele aflate în catalog este însă efectul socio-emoțional pe care l-a avut 

pandemia asupra tinerilor. Un raport realizat de Unlock la solicitarea Societății Omului Sănătos 

despre starea de sănătate a tinerilor din România arată că cei doi ani de restricții generate de 

pandemia de coronavirus au avut mai degrabă un impact negativ asupra tinerilor intervievați în 

studiu.  

 

Datele arată că ei se află într-o perioadă a vieții în care au foarte mare nevoie de explorare și 

experiențe, de contacte sociale deschise și libere, iar pandemia a blocat exact aceste domenii. De 

altfel mulți spuneau că acești ani pentru ei au fost foarte grei și că le-au accentuat vulnerabilitățile, 

în loc să-i ajute să se regăsească. Pentru mulți dintre tineri anii de pandemie sunt percepuți ca fiind 

ani pierduți, deși admit că au luat din ei învățăminte care probabil îi vor ajuta toată viața. 

 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=0sWVJG_XJPVDm74MHbF_Q.VmrkIFPoNWVNAZ9T7jqUb.r7/stparam=oiggixpsna/fastid=mzfwfvaeymuxnzabodfoeueoxlmm/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fwww.reginamaria.ro%2F
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=0sWVJG_XJPVDm74MHbF_Q.VmrkIFPoNWVNAZ9T7jqUb.r7/stparam=oiggixpsna/fastid=mzfwfvaeymuxnzabodfoeueoxlmm/sarg=58B6DC91A4382D44/inner=;/extra=;/url=https%3A%2F%2Fwww.reginamaria.ro%2F
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Madi Rădulescu este executive coach, facilitator și trainer și explică pentru habits by Republica de 

ce generația tânără a fost cea mai afectată de pandemia de coronavirus: „Anii adolescenței sunt 

perioada în care îți formezi și îți transpui primele principii și valori de viață. Atunci îți clarifici ce 

înseamnă pentru tine un prieten bun, începi să te gândești la viitorul tău, începi să alegi ce îți place 

și ce nu îți place. Toate lucrurile astea au nevoie de interacțiune socială. Pandemia și toate 

restricțiile au adus după sine niște constrângeri pe care generația tânără nu era pregătită să le 

gestioneze și vorbind din punct de vedere al maturității, nici nu ar fi fost nevoie să fie pregătită.  

 

Desigur că adulții maturi care au familii au fost afectați. Toți am fost îngrijorați pentru soarta 

noastră, a părinților, a copiilor noștri, însă experiența de viață te ajută să te adaptezi poate mai ușor 

decât o faci la adolescență sau în anii studenției”, explică experta. 

Anxietatea socială a tinerilor nu este un fenomen care a început cu pandemia, ci a fost accelerat și 

evidențiat de pandemie. 

O nuanță pe care o subliniază Madi Rădulescu este cea a cauzei și efectului. “Anxietatea socială a 

apărut de mai mult timp fiind facilitată de dezvoltarea digitalizării și a tot ce înseamnă aplicații și 

stat cu nasul în telefon, tabletă și calculator. Se manifestă la tineri prin anumite rețineri pe care le 

dezvoltă sau îngrijorări despre felul în care pot face față în societate, în grupul de prieteni. Tinerii 

mai sunt preocupați de ce își pot permite sau nu prin comparație cu ceilalți, ce haine poartă și ce 

statut au. Este o trăire mult mai complexă care se traduce prin reintegrarea dificilă în grupurile 

sociale obișnuite de la școală sau de la facultate”, spune coach-ul. 

Nici pentru adulți restricțiile nu au rămas fără impact emoțional. Studiile corelează munca de acasă 

cu stările de depresie și anxietate, spune Madi Rădulescu: „Avem studii realizate și înainte de 

pandemie, studii făcute în companiile care lucrau remote și care arată că după 10 zile de izolare apar 

primele semne ale depresiei. Întoarcerea în societate creează un fir de îngrijorare care nu este de 

multe ori exprimată. Sunt deja studii făcute în ultimii doi ani și jumătate legat de felul în care 

diferite categorii sociale au perceput aceste restricții. Pare că nivelul de anxietate cel mai ridicat este 

la tineri, dar inclusiv companiile care decid acum să lucreze hibrid au nevoie să țină cont de aceste 

influențe ale izolării – munca hibridă trebuie bine gândită ca să echilibreze cele două forme de 

muncă (de acasă și de la birou) tocmai pentru că a lucra doar de acasă, deși poate părea o soluție 
ideală pentru mulți, de fapt conduce la stări de anxietate și stări vecine cu depresia.” 

 

Precedentul ne-a arătat că lunile reci predispun la creșterea incidenței cazurilor de infectare cu 

coronavirus, iar medicii vorbesc deja despre noi valuri de infectare cu Covid-19. Ce ancore avem în 

perspectiva unei noi perioade de precauție? Ne putem gândi realist la momentele pozitive pe care 

le-am trăit în pandemie, spune coach-ul. „A fost o lecție pentru foarte multe familii, pentru că 

realitatea de dinainte de pandemie era că ziua nu ne-o petreceam împreună decât arareori. Se 

întâmpla cel mai des în weekenduri, când făceam activități care nu presupuneau o disciplină a 

programului, o împărțire adecvată a spațiului. Nu practicam respectul pentru activitatea celuilalt, nu 

învățasem să nu întrerupem, să avem avea răbdare și un anumit tip de coordonare între membrii 

familiei, apropo de ce e permis și ce nu e permis în timpul zilei, când părinții poate au ședințe 

online sau diverse întâlniri cu clienții online, în timp ce copiii și tinerii au alte nevoi. Pandemia a 

adus o experiență extraordinar de bogată pe care multe familii au descoperit-o. Mă refer la acest 

deliciu al petrecerii unor momente împreună, momente care erau de obicei rezervate weekendurilor 

sau vacanțelor. Părinții au avut ocazia să petreacă mai mult timp cu copiii, să poarte alt tip de 

https://habits.republica.ro/
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conversații, să se bucure de confortul emoțional de a-i avea aproape. Pandemia a oferit familiilor un 

tip de echilibru și un timp de calitate și vă recomand să rețineți acest moment. Da, au fost și lucruri 

bune pe care această perioadă le-a adus în viața noastră”, spune Madi Rădulescu. 

 

Proiect susținut de Rețeaua de sănătate REGINA MARIA – partener principal de obiceiuri 

sănătoase. Un demers educativ, menit să stimuleze mintea și corpul pacientului modern. 
sursa: republica.ro, 15 septembrie 2022 

 

 

 Psihologul Diana Stănculeanu: „Distanțarea față de familie în adolescență 

e înscrisă în gena supraviețurii noastre. Evolutiv, a trebuit să putem să ne 

desprindem de părinții noștri ca să putem să ne luăm viața în piept” 
 

Părinții copiilor adolescenți îi critică adesea pentru că nu le pasă, că devin dezinteresați de îndatoriri 

și școală, că pun mai mult preț pe discuțiile cu prietenii decât pe sfaturile familiei, că se pun în 

situații periculoase sau că încep să aibă deprinderi nesănătoase. Toate aceste comportamente au însă 

o explicație biologică și au avut un rol important în supraviețuirea noastră ca specie, a explicat 

psihologul Diana Stănculeanu, în cadrul conferinței Epic Talk, dedicată celor mai importante relații 

din viața noastră. Între acestea, și relația cu copiii adolescenți, care se simt aproape întotdeauna 

neînțeleși de părinții lor.  

 

„În trecutul nostru ca specie, adolescența era la două minute de mijlocul vieții. Era o perioadă care 

pregătea tânăra ființă umană pentru a-și împlini potențialul maxim, pentru a părăsi tribul parental ca 

să-și întemeieze propriul trib sau propria familie, pentru a-și putea asuma riscul de a se lupta cu 

tribul vecin sau de a se duce în pădure să vâneze Dumnezeu știe ce. Era foarte mică această distanță 

între copilărie și maturitate și momentul în care trebuia să împlinim potențialul întreg al dezvoltării 

noastre. Și, în infinita sa înțelepciune, cine ne-a creat, și aici completați după propria ideologie, ne-a 

pregătit un pic pentru a putea să facem această trecere. Renegarea părinților, distanțarea față de 

familie este înscrisă în gena supraviețuirii noastre. Evolutiv, a trebuit să putem să ne desprindem de 
părinții noștri ca să putem să ne luăm viața în piept”, spune psihologul.  

 

În adolescență se modifică felul în care o serie de neurotransmițători sunt secretați și descărcați în 

organism. Atunci nivelul de serotonină scade, iar dopamina ajunge la cel mai de jos nivel bazal din 

viața unui om, ceea ce îi face pe adolescenți să devină extrem de plictisiți de lucrurile familiare care 

îi înconjoară. Pe de altă parte, tot în această perioadă, întâlnirea cu noutatea, cu senzaționalul, 

descarcă în corp cea mai mare cantitate posibilă de dopamină. „Expresia lor preferată este: Mi se 

rupe. Sunt pregătiți să se despartă de tot ce este familiar, chiar dacă asta înseamnă viața lor, și să 

îmbrățișeze noutatea”, crede Diana Stănculeanu.  

 

„Nivelul de influență al părintelui către copilul său adolescent este de 25-30%” 
Dincolo de ușa casei, adolescenții sunt tentați să se îndrepte spre experiențe cu potențial adictiv, de 

la fumat, consum de alcool sau de droguri până la mâncatul în exces sau petrecerea timpului în 

online. Și tot dincolo de ușa casei, adolescenții se îndreaptă spre grupul de prieteni a cărui influență 

crește la 70%.  

https://www.paginadepsihologie.ro/eveniment/epictalk-de-calitatea-relatiilor-noastre-depinde-calitatea-vietii-noastre/


11 

 

RENINCO - Buletin Informativ nr.29, anul 10, saptamana 3 – 9 octombrie 2022 

 

 

 

„Ies de pe ușa casei, se depărtează de noi și se apropie de coșmarul oricărei vieți de părinte: gașca, 

prietenii care devin extrem de importanți. Și aici avem un rest al instinctului de supraviețuire 

socială, pentru că pe drumul noutății este greu să mergi singur. Apartenența la un grup oferă dincolo 

de validare, siguranță, iar gașca de prieteni începe să aibă mai multă greutate din punct de vedere 

emoțional. Nivelul de influență al părintelui către copilul său adolescent este de 25-30%. De aceea 

le spun celor care au copii mici: aveți timp să săpați încă la rădăcina lor cât puteți, pentru că încă 

aveți o influență majoritară”, spune Diana Stănculeanu.  

Dacă în urmă cu mii de ani am beneficiat ca specie de faptul că, în adolescență, ființele umane erau 

gata să se desprindă de cămin, erau capabile să își asume riscuri și erau perfect pregătite pentru 

reproducere, progresul pe care l-am atins astăzi transformă aceste însușiri într-o sursă de tensiune. 

La 14 ani, un tânăr are în față mai multe decenii de viață decât în oricare altă perioadă a istoriei și, 

în plus, este de abia la începutul liceului și are de învățat pentru teze. Așa că părinții îi copleșesc cu 

cerințe, reproșuri și certuri care erodează uneori pentru toată viața relația dintre copii și părinți.  

 
Astfel de rupturi apar, „pentru că facem aceeași dramă și din culoarea unghiei și din lungimea fustei 

și din riscul de abandon școlar. Dacă noi le dăm aceeași greutate emoțională tururor, adolescenții 

vor începe să le acorde aceeași importanță. Una minimală. Când aducem uzura conflictului în viața 

noastră de zi cu zi, relația se va toci din punct de vedere emoțional”, avertizează psihologul, care îi 

sfătuiește pe părinți să își aleagă cu grijă bătăliile și să își trateze copiii adolescenți cu empatie și cu 

înțelegere.  

 

De foarte multe ori, criticile aruncate asupra copilului vor deveni vocea lui interioară care îi va 

spune, la maturitate, că nu este bun, că nu este în stare, că nu merită. Rolul unui părinte este însă să-

i cultive stima de sine și să îl ajute să se vadă într-o oglindă care să-i dea încredere. „Să îl ajute să 

descopere lucrurile la care care se descurcă cu ușurință și pe cele la care se descurcă rezonabil, dar 

să îl ajute și să își integreze limitele”, arată Diana Stănculeanu.  

 

Un alt sfat pentru părinți este să își țină „dușmanul” aproape. „Vor să dea o petrecere? Organizează 

petrecerea la tine acasă. Vorbește cu prietenii lui. Ce îți poți dori mai mult decât să îi ai aproape pe 
oamenii care au cea mai mare influență asupra copilului tău? În plus, când acesta o să te desființeze 

în fața prietenilor lui, cineva o să spună: Hai, mă, că am cunoscut-o și eu pe maică-ta. E chiar 

mișto!” 
sursa: republica.ro, autor Raluca Ion 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


