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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Alin Chiriac: Mai important decât să învețe să programeze, un copil trebuie să fie autonom, 

să știe să rezolve probleme și cum să învețe. Dăm credit educației 

 .. cine este 2023   

 Să ne bucurăm de vacanță! La Mulți Ani, 2023!! 

 

 

 

                                                                         Noutăți  
 

 [Consultare publică] Ghidul Solicitantului pentru apelul „Dotarea cu 

laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior” 

 

Data publicării: 14.12.2022 
 

 

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă și investiții finanțate prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului 

de proiecte, de tip competitiv „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ 

secundar superior”, finanțat prin Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice 

digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 

http://edu.ro/pnrr


2 

 

RENINCO - Buletin Informativ nr.40, anul 10, saptamana 19 - 31 decembrie 2022 

 

 

 

educației, Componenta C15: Educație, Pilonul VI. Politici pentru noua generație din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR). 

 

Ghidul și anexele aferente [arhivă RAR] reglementează condițiile pentru acordarea finanțării, pentru 

crearea în fiecare liceu a unui laborator inteligent („smart lab”), prin dotarea cu echipamente digitale 

specifice a unei săli de curs complexe, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și 

Matematică), pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență. 

 

Un laborator inteligent este un spațiu dotat cu echipamente digitale, care poate susține procesul de 

predare, învățare, evaluare la toate disciplinele. Tehnologia aplicată și învățarea cu ajutorul proiectelor 

și problemelor (Project Based Learning) poate facilita învățarea personalizată. 

În plus, laboratorul permite abordarea tuturor stilurilor de învățare, permițând fiecărui elev să lucreze 

potrivit propriului ritm. Conceptul de laborator inteligent, de la hardware/software și kituri de 

construcție, până la curriculum și evaluare, funcționează integrat pentru a sprijini învățarea practică. 

Laboratoarele inteligente vor fi piloni pentru dezvoltarea competențele digitale necesare pentru a 

îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și de meseriile viitorului. 

 

Solicitanții eligibili care vor putea obține finanțare pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart 

lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator inteligent, adaptat profilului 

educațional, sunt unitățile de învățământ secundar superior, publice sau private acreditate (colegii, 

licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual). 
 

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 117.499.800,00 euro, valoare eligibilă PNRR, 

fără TVA. 

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se vor putea depune prin platforma electronică 

dedicată PNRR. 

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-

mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, până la data de 20.12.2022, ora 23:59. 
sursa: https://edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_smartLab_iss 

 

 

 Alin Chiriac, fondator Code School Clubs: Mai important decât să învețe 

să programeze, un copil trebuie să fie autonom, să știe să rezolve probleme 

și cum să învețe. Dăm credit educației 

 

   Tehnologia avansează într-un ritm mai rapid decât puterea 

noastră de adaptare, iar asta face și mai dificilă, dacă nu imposibilă, „citirea” viitorului. În acest 

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs/Ghid_solicitant_smartlabs_iss_consultare_publica.pdf
https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Smartlabs/Anexe-Ghid_solicitant_smartlabs_iss_consultare_publica.rar
http://https/proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
http://https/proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
mailto:consultare.pnrr@edu.gov.ro
https://edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dotare_smartLab_iss
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context general, particularizat de faptul că sistemul de învățământ românesc nu răspunde nici măcar 

cerințelor prezentului, sarcina de a identifica oportunități prin care copiii să-și dezvolte abilități, de 

care vor avea nevoie peste 10-15 ani, rămâne în grija părinților. Și mulți dintre ei se îndreaptă către 

cursurile de robotică și programare. 

Iar decizia este una obiectivă: cererea mare de specialiști IT de pe piața muncii. Potrivit unui raport 

al Comisiei Europene, de la jumătatea lui 2020, lipsa competențelor software era omniprezentă în 

țările din UE, iar aproape toate profesiile IT apăreau pe lista meseriilor în cazul cărora se 

înregistrează cele mai de mari deficite. Trendul se poate inversa însă în următorii 10-20 de ani, dar 

compențele digitale dobândite și cunoștințele despre programare trebuie văzute dintr-o perspectivă 

mai amplă decât oportunitatea de a avea un job bine plătit.  

 

„Mai important decât a învăța să programezi sau a învăța să fii creator de tehnologie, este 

capacitatea copiilor de a fi autonomi. Nimeni nu poate prezice viitorul și chiar dacă acum a învăța 

programare sau a avea competențe digitale este foarte important, credem că în viitor și mai 

important de atât este ca fiecare copil să fie autonom, să știe cum să caute informații, să rezolve 

probleme, dar mai ales să știe cum să învețe. 

 

Nu de puține ori s-a întâmplat ca un copil atras de un curs, să meargă acasă și, înainte să treacă la 

modulul doi, să ne arate proiecte mai complexe decât cele mai avansate module ale noastre, pentru 

că au fost inspirați, motivați să caute, să se dezvolte și în afara cursurilor”, spune Alin Chiriac, 

fondator Code School Clubs, care organizează din 2015 cursuri de programare și robotică pentru 

copii, iar în prezent se dezvoltă în sistem de franciză, la nivelul întregii țări. 

 

Pentru că dincolo de posibilitatea de a porni pe drumul unei cariere în programare, astfel de cursuri 

dezvoltă capacitatea de a rezolva probleme și autonomia, care permite ulterior să descoperi și să 

înveți aproape orice. În plus, educă și capacitatea de a planifica și de a executa pe baza unui plan, 

precum și abilitatea de a corela cu ușurință informații din mai multe domenii. 

 

Tehnologia are un potențial uriaș pe care România încă nu îl exploatează 
Înainte să fondeze Code School Clubs, Alin Chiriac a condus timp de 17 ani o agenție de marketing 

și comunicare, timp în care a lucrat și la multe proiecte de software. Această experiență i-a arătat că 

oportunitatea în acest domeniu este mai mare decât oferă piața muncii, astfel că, în 2013, a decis să 

înființeze o organizație non-profit cu scopul de a promova educația în tehnologie în școlile din 

România și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor. 

 

Programele derulate s-au dovedit utile și cu potențial de a schimba cu adevărat lucrurile, dar nu erau 

sustenabile din cauza lipsei de finanțare constante din partea sponsorilor. Soluția? Un proiect 

independent, încurajat și de interesul părinților: un curs pilot organizat într-o sală de întâlniri dintr-

un birou a strâns în trei săptămâni 60 de copii. 

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=22189434-395d-11eb-b27b-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=22189434-395d-11eb-b27b-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://codeschoolclubs.ro/
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  „Toate programele în care m-am implicat mi-au confirmat că avem 
nevoie de resurse umane bine pregătite în tehnologie și că este un câștig potențial uriaș pe care 

România încă nu îl exploatează. (…) Schimbările în sistemul educațional în ceea ce privește 

competențele digitale se mișcă foarte greu și cred că va mai dura mult timp până când vom vedea cu 

adevărat o schimbare. 

Copiii de la Code School Clubs beneficiază de o experiență de învățare diferită, au acces la mentori 

și la programe internaționale, dar mai ales la cursuri adaptate cerințelor reale din piața muncii. (…) 

Prin simplu fapt că ei învață de la oamenii care practică ceea ce predau, schimbă total experiența de 

învățare. Cursurile oferă competențele necesare copiilor de la vârste foarte fragede comparat cu 

programa școlară din sistemul de învățământ. Avem elevi care la 10-12 ani au deja performanțe mai 

bune decât mulți elevi de liceu din România”, spune Chiriac, care este implicat și în mai multe start-

up-uri de tehnogie din IoT și travel.  

 

Diplomele nu înseamnă competențe 
Sfatul fondatorului Code School Clubs pentru părinții care caută diverse cursuri sau cluburi pentru 

copii lor este să se ferească de „vânzătorii și promotorii de diplome sau certificări fără valoare”. 

„Am văzut sute de tineri cu diplome care aveau ceva cunoștințe, dar nu aveau competențe și am 

văzut copii cu niște competențe extraordinare, capabili să transforme lumea în care trăim încă de la 

12 ani ai lor. Pentru că diplomele nu înseamnă competențe. Certificarea unui club este dată de 

rezultatele cursanților, iar certificarea unui cursant și validarea cunoștințelor lui o face compania la 

care acel cursant merge la internship sau aplică la un job, sau proiectele realizate în cadrul 

competițiilor internaționale”, spune Chiriac. 

Cursurile Code School Clubs se adresează copiilor cu vârste începând de la 7 ani, dar recomandarea 

pentru un anumit curs, în funcție de cunoștințele și abilitățile copilului, se face în urma unui interviu 

și a unei evaluări. 

 

Dorința noastră a fost întotdeauna să luăm un copil care nu știe nimic sau nu a mai programat 

vreodată, să-l facem să se îndrăgostească de acest domeniu și să-l ducem până în acel punct în care 

are capacitatea de a aplica la un internship sau de a-și crea propriul său proiect.  
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Cursurile sunt gândite ca o călătorie, iar fiecare copil are posibilitatea de a intra oricând în acest 

parcurs. Începem cu elemente de bază și gândire computațională, algoritmică, apoi programăm 

vizual cu ajutorul multiplelor platforme pe care am dezvoltat. Introducem treptat programarea ca o 

combinație între blocuri și cod, iar mai apoi ne concentrăm pe a înțelege și scrie cod.  

Practic începem cu acele cursuri unde copiii văd imediat rezultatul muncii lor, fie că este o 

animație, un joc, un robot, o aplicație de mobil, iar mai apoi, pe măsură ce disponibilitatea, dar și 

răbdarea lor se dezvoltă, lucrăm proiecte complexe ca niște adevărați programatori”, a explicat 

Chiriac. 

 

Extindere în regim de franciză: 30 de cluburi până în 2025 
Code School Clubs este prezent în București și alte 12 orașe, printre care Iași, Arad, Baia Mare, 

Constanța, Sibiu, Craiova și Cluj, iar în următorii 2 ani planurile de extindere vizează deschiderea a 

încă 17 centre. 

„Spre deosebire de alte francize, deși din punct de vedere buget este mai accesibil să faci un club de 

programare Code School Clubs, procesul de selecție a colaboratorilor care au o pasiune pentru 

educație și tehnologie este unul extrem de important. Nu este suficient doar să ai bani să deschizi un 

club, ca să faci parte din familia Code School Clubs. 

Pentru noi procesul de francizare înseamnă în primul rând o voce mai puternică ce își propune să 

educe părinții și elevii cu privire la oportunitățile pe care le oferă tehnologia. Pentru antreprenori 

înseamnă un model testat de afacere de succes ce își propune să dezvolte noua generație de 

specialiști ai României, oferind copiilor din orașul lor șansa să învețe acele lucruri care lipsesc acum 

din programa națională și care sunt atât de necesare pentru viitor”, spune Chiriac.  
sursa: www.republica.ro, autor Ramona Loznianu 

 

 2023 – Anul European al Competențelor  
 

 
 

În martie 2022, Comisia Europeană a adoptat propunerea ca anul 2023 să fie declarat Anul 

European al Competențelor. 

 

http://www.republica.ro/
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În cooperare cu Parlamentul European, statele membre, partenerii sociali, serviciile publice și 

private de ocupare a forței de muncă, camerele de comerț și industrie, furnizorii de educație și 

formare, precum și lucrătorii și companiile, toate împreună, Comisia propune să ofere un un nou 

impuls pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin: 

 

 Promovarea investițiilor mai eficiente și incluzive în formare și perfecționare pentru a 
valorifica întregul potențial al forței de muncă europene și pentru a sprijini oamenii în 

schimbarea de la un loc de muncă la altul. 

 Asigurarea faptului că competențele sunt relevante pentru nevoile pieței muncii, cooperând 
și cu partenerii sociali și companiile. 

 Potrivirea aspirațiilor și a competențelor oamenilor cu oportunitățile de pe piața muncii, în 

special pentru tranziția verde și digitală și redresarea economică. Se va acorda o atenție 

specială activării mai multor persoane pentru piața muncii, în special femei și tineri, în 

special cei care nu urmează studii, angajare sau formare. 

 Atragerea de persoane din țări terțe cu competențele necesare UE, inclusiv prin consolidarea 
oportunităților de învățare și mobilitatea și facilitarea recunoașterii calificărilor. 

 

 

 2023 – Anul Iepurelui de Apă 
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Anul 2023 este anul Iepurelui de Apă în horoscopul asiatic. Noul an chinezesc va începe pe 22 

ianuarie și va fi unul mult mai bun față de cel al Tigrului, unul care s-a remarcat prin haos și 

incertitudine. 

 
 
 

     La Mulți Ani, 2023!! 
 
 

 
 
 
 

                                     Toți pentru unul, unul pentru toți! 


