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                                                                    Noutăți   
 

 România se alătură din 2023 programului de date statistice INES al OCDE 

 
Data publicării: Joi, 2 Februarie, 2023 

 

În perioada 31 ianuarie - 1 februarie, Ministerul Educației și Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) au organizat un atelier de lucru privind participarea României 

la programul de date statistice INES (Indicators on National Education Systems) al OCDE. La 

evenimentul găzduit de Academia de Studii Economice din București au participat, în format hibrid, 

peste 40 de reprezentanți și experți ai OCDE, Ministerului Educației, Institutului Național de 

Statistică, UEFISCDI, Autorității Naționale pentru Calficări, Centrului Național pentru Dezvoltarea 

Învățământului Profesional și Tehnic, Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și 

ANPCDEFP. 

 

În contextul procesului de aderare la OCDE, România se alătură, începând cu 2023, programului 

INES dedicat indicatorilor sistemelor de educație. Ca urmare a participării la INES, România va fi 

inclusă pentru prima dată în publicația Education at a Glance 2023 (EAG 2023), alături de statele 

membre OCDE și alte state candidate. 
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Informațiile colectate prin programul INES stau la baza publicației emblematice a OCDE -

 Education at a Glance (EAG), sursa cea mai autoritară pentru informații exacte și relevante 

despre starea educației în cele 38 de state membre și o serie de țări partenere. Cu peste 120 de 

diagrame și 180 de tabele, indicatorii săi acoperă rezultatele și impactul învățării în domeniul 

economic și la nivel social, resursele financiare și umane investite în educație, accesul la educație, 

participarea și progresul, precum și mediul de învățare și organizare a școlilor. Ediția din 2023 a 

EAG va avea ca temă învățământul profesional și tehnic. 

 

Datele pentru EAG sunt colectate la nivel național pe tot parcursul anului, bazându-se pe date 

administrative sau din anchete deja colectate, implicând și un număr de până la 20 de chestionare 

separate. Publicația include și date din anchete internaționale, cum ar fi PISA, PIAAC și TALIS. 

Agenda atelierului de lucru a inclus procesul de aderare al României la OCDE în domeniul 

educației, programul de lucru al OCDE, obiectivele INES și activitățile desfășurate de rețelele 

conexe INES LSO (Rețeaua INES pentru piața muncii și rezultatele sociale și economice ale 

învățării) și NESLI (Rețeaua pentru colectarea informațiilor descriptive la nivel de sistem privind 

sistemele, politicile și practicile educaționale), prezentarea EAG. De asemenea, reprezentanții 

României au expus principalele obiective de politici în domeniul educației, structura sistemului de 

educație și implementare ISCED, precum și mecanismele existente în România pentru colectare de 

date pentru sistemul de educație. 
sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_06_2023_atelier_lucru_participare_RO_INES_OCDE 

 

 Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde" 
 
Data publicării: 02.02.2023 

 

 

De ce o „Săptămână verde”? 

Pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale 

comportamentului nostru! Pământul are nevoie de noi, iar școala este locul în care copiii pot învăța, 

împreună, să aibă mai multă grijă de el! 
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Pentru că se creează contexte pentru activități în comun - preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, iar 

aceste contexte sunt nu doar mijloace de învățare, ci și căi de formare a unei culturi școlare bazate pe 

încredere, respect, colaborare, susținere reciprocă și comunicare nonviolentă. 

 

Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde" , aprobată prin Ordinul de 

ministru nr. 3.629/02.02.2023  = chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99ier

e/Legislatie/2023/Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde.pdf 

 

 

 Anunț privind prelungirea termenului pentru demararea procedurii de 

selecție a ONG-urilor în vederea constituirii consorțiului de organizații 

neguvernamentale cu rol consultativ pentru activitățile Comitetului pentru e-

guvernare și reducerea birocrației 
 

Data publicării: 31.01.2023 

 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) lansează anunțul de selecție adresat ONG-urilor 

interesate de poziția de membru în cadrul for-ului inter-instituțional cu rol consultativ pe lângă 

lucrările Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB), organism care 

funcționează la nivelul central al Guvernului României. În acest mod, mediul asociativ din România 

poate contribui cu expertiză semnificativă și relevantă, provenită din experiență, bazată pe 

interacțiunile directe cu statul, oferind plus-valoare în domeniile de interes vizate de reformele 

structurale de debirocratizare. 

 

ONG-urile interesate să participe în cadrul procesului de selecție pot transmite, până la data de 

20.02.2023, la adresa de e-mail guvernare.deschisa@gov.ro, dosarul de candidatură, conform 

cerințelor stipulate în grila de selecție alăturată prezentului anunț. Astfel, selecția membrilor din 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3629_2023_Saptamana_Verde.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3629_2023_Saptamana_Verde.pdf
mailto:guvernare.deschisa@gov.ro
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partea sectorului asociativ va respecta criteriile transparenței, fiind accesibile criteriile tehnice 

pentru acordarea punctajului de selecție de către membrii CERB. 

 

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită 

următoarele documente: 

1. Adresa solicitant prin care propune un reprezentant, persoană fizică, care să facă 

parte din Consorțiu; 

2. Documentele de constituire și de înregistrare a organizației, forma actualizată: 
1.  Act constitutiv (unde este cazul) 

2.  Statut 

3. Hotărârea judecătorească definitivă de înființare, care să ateste personalitatea 

juridică; 

3. Copia C.I./buletin pentru reprezentantul propus; 

4. Curriculum Vitae al reprezentantului propus format Europass, semnat și datat; 

5. Documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă a organizației în ultimii 3 

ani fiscali integrali - rapoarte de activitate; 

6. Documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce 

privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare; 

7. Tabel centralizator cu privire la proiectele derulate în ultimii 3 ani integrali ai 

organizației, asumat de reprezentantul legal al organizației, însoțit de documentele 

justificative pentru fiecare proiect (ex.: contracte de parteneriat, contracte de finanțare, 

rapoarte de eveniment etc.); 

8. Scrisorile de recomandare pentru solicitant din partea partenerilor cu care a 

colaborat. 
 

Candidații eligibili sunt reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale,  care trebuie să 

îndeplinească următoarele aptitudini și criterii minimale: 

1. să demonstreze experiență semnificativă în implementarea de acțiuni în domeniul selectat la 

depunerea candidaturii; 
2. să demonstreze abilitatea de a colecta și de a reprezenta interesele comunității societății 

civile în contextul colaborării cu autoritățile administrației publice sau în alte forumuri 

multipartite; 

3. să demonstreze experiență în colaborarea cu autoritățile administrației publice; 

4. să demonstreze recunoaștere ca actor relevant în cadrul societății civile la nivel național sau 

local; 

5. să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură. 

 

În procedura de selecție a candidaților se va avea în vedere asigurarea egalității de șanse. Astfel, se 

va avea în vedere să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent 

de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 

recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. 
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Domeniile în care ONG-urile pot contribui prin rolul consultativ din cadrul consorțiului 

sunt: digitalizare, cercetare și inovare, finanțe, justiție, apărare, economie, energie, transporturi, 

agricultură, dezvoltare, investiții și proiecte europene, muncă și protecție socială, sănătate, 

educație, afaceri interne, cultură, tineret și sport, afaceri externe, securitate cibernetică. 

 

Angajamentul Elaborarea unui mecanism sustenabil de debirocratizare la nivelul administrației 

publice centrale, inclus în Planul Național de Acțiune 2020-2022 al Parteneriatului pentru 

Guvernare Deschisă, prevede constituirea mecanismului colaborativ mixt guvern - consorțiu ONG-

uri de monitorizare a nivelului birocrației. 

 

Calendar procedură de selecție 

Procedura de sistem Perioada 

Lansare anunțului de înscriere 19 decembrie 2022 

Perioada de înscriere 19 decembrie 2022 – 18 ianuarie 2023 

Perioada de prelungire a termenului de înscriere Termen: 20 februarie 2023 

Evaluarea candidaturilor 20 februarie - 10 martie 2023 

Contestații 10 - 17 martie 2023 

Afișarea rezultatelor finale 24 martie 2023 
 sursa: https://edu.ro/anunt_SGG 

 

 

 „Adolescența este o normalitate” 

 
„Adolescența este o normalitate”, spune Monica Dan, psihoterapeută la Asociația Română Anti-

SIDA. 

 

„Adolescența e ceva care ni s-a întâmplat tuturor dar când devenim adulți începem să uităm asta”, 

spune Dan, „iar la atelierele pentru părinți vom vorbi despre asta, despre schimbările biologice prin 

care trecem în acea perioadă și care ne fac să ne simțim altfel”, spune ea. 

 

În februarie, a început primul modul de ateliere pentru părinți de adolescenți, la centrul de 

informare și suport al ARAS, din cartierul Titan, proaspăt renovat cu sprijin de la Asociația Zi de 

bine, care a dedicat luna ianuarie strângerii de fonduri pentru acest proiect. 

E parte dintr-un demers de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenților, pe care și l-

au asumat cele două ONG-uri. În ultima vreme, în presă, au apărut mai multe știri despre copiii care 

au consumat dorguri în școală. Dan, care este facilitatoarea atelierelor despre dependențe pentru 

părinți, spune că problema consumului de droguri în rândul copiilor sau tinerilor este una invizibilă. 

https://www.zidebine.ro/proiect/independente-53
https://romania.europalibera.org/a/droguri-substante-psihoactive-scoli-elevi/32048281.html
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Sunt multe situații în care părinții neagă situația chiar dacă știu că ai lor copii trec printr-o 

dependență de droguri. 

Atelierele vin în sprijinul părinților, astfel încât ei să înțeleagă nevoile copiilor lor, ajunși la 

adolescență, de ce ajung să consume droguri sau cum să-i ajutăm să nu devină dependenți. 

Pe lângă întâlnirile săptămânale cu părinții, la centrul ARAS Titan, se vor desfășura și ateliere 

pentru adolescenți, iar scopul este același: prevenirea consumului și dependenței de droguri.  

Centrul ARAS Titan a fost reamenajat după o perioadă de câțiva ani în care spațiul – format din 

containere – se degradase vizibil. Din 2008, de când a fost clădit pe terenul primăriei sectorului 3, 

aici au venit zeci de oameni vulnerabili, care au primit sprijin social și psihologic și au putut să-și 

schimbe seringile pentru a nu se infecta. 

„Centrul a fost făcut atunci în grabă, în timp a început să se deformeze, ușile nu se mai închideau 

bine, și nu am reușit să obținem sprijin de la autorități pentru renovare. Ne doream reamenajarea de 

multă vreme când a apărut proiectul Zi de bine”, spune Dan. 

 

Centrul va fi în continuare un drop-in pentru persoanele vulnerabile, dar unul mult mai prietenos, cu 

sală de așteptare și respect pentru cei care vin zilnic. 

 Atelierele au ca obiectiv prevenirea consumului, dar și oferirea de suport și tratament 

acolo unde consumul există deja.  

 Sunt gratuite și sunt împărțite pe grupe de părinți și grupe de adolescenți până în 22 

de ani și se desfășoară săptămânal.  
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Pentru informații suplimentare, puteți suna la 0800 800 033 sau trimite un email la 

independente.aras@gmail.com 
sursa: www.stiriong.ro, 2 feb 2023 

 

 

 Subiect de reflecție: facilitatorul școlar 
 

Proiectul ASCEND - ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII ASOCIAȚIILOR PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST, inițiat și susținut de Forumul European 

al Dizabilității (EDF), cu suport financiar de la Citi Foundation, a fost desfășurat în perioada 1 iunie 

- 15 decembrie 2022 de Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) și Asociația 

RENINCO România, în parteneriat. Toate informațiile privind acest proiect sunt postate la adresele: 

www.reninco.ro și www.fcndr.ro 

 

În cadrul campaniei de advocacy din acest proiect, a fost realizat Documentul de poziție unde au 

fost selectate acele teme prioritare despre care opinia publică trebuie să știe și la care autoritățile 

publice trebuie să intervină și să găsească soluții. Una dintre teme privește organizarea și 

funcționarea serviciului de sprijin educațional sub forma facilitatorului școlar. 

 

Cităm din Documentul de poziție: “Deși introdus în legislație din anul 2016, acest serviciu de 

sprijin educațional lipsește în realitate, dat fiind faptul că ocupația nu are încă un statut definitivat.  

 

Reprezintă o urgență operaționalizarea acestei ocupații pentru care solicităm sprijinul Ministerului 

Educației, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Autorității Naționale pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție! Totodată, facem apel către organizațiile neguvernamentale 

preocupate de educația incluzivă pentru a reflecta asupra acestei ocupații și a contribui la 

realizarea pachetului de reglementare.”  

Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) și Asociația RENINCO România, 

 

Buletinul RENINCO reprezintă un mijloc la îndemână pentru a transmite către dvs, cititorii fideli, 

informații care să sprijine luarea de decizii ulterioare. Pentru a vă facilita reflecțiile asupra ocupației 

de facilitator, includem în acest număr și în cele viitoare, descrieri ale acestui tip de serviciu din alte 

sisteme de educație. 

 

ÎNSOȚITORII ELEVILOR ÎN SITUAȚIE DE HANDICAP - FRANȚA /  

LES ACCOMPAGNANTS D’ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP (AESH) 

 

Sunt persoane însărcinate cu sprijinul/ajutorul uman în școli. 

Au ca misiune favorizarea autonomiei elevilor în situație de handicap, pentru care intervin ca formă 

de ajutor uman individual, mutual, sau prin acompaniere colectivă. 

AESH sunt actori cheie care contribuie la dezvoltarea unei școli deplin incluzive, pentru a oferi 

fiecărui elev, de la grădiniță la liceu, o școlaritate adaptată necesităților sale - în școli generale/de 

masă. 

mailto:independente.aras@gmail.com
http://www.stiriong.ro/
http://www.reninco.ro/
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AESH sunt persoane cu contract de drept public, recrutate pe criterii de calificare profesională, în 

cadrul sistemului educational (școlar). AESH pot fi angajate cu timp de muncă complet sau parțial. 

Condiții de studii: diploma bacalaureat sau o calificare echivalentă. 

 

Sarcinile AESH sunt precizate în Proiectul personalizat de școlarizare (PPS) și în Ghidul de 

evaluare a nevoilor de compensare în materie de școlarizare (GEVA-Sco), pentru fiecare elev în 

situație de handicap. 

 

Activitățile AESH sunt divizate în trei domenii, privind timpul și conexiunile școlare (stagiile de 

școală, ieșirile și deplasările școlare). Acompanierea prin AESH trebuie să favorizeze: 

- Activitățile vieții cotidiene 

- Accesul la activitățile de învățare (educative, culturale, sportive, artistice sau 
profesionale) 

- Activitățile de viață social și relațională 

 

PIAL (Polii Incluzivi de Acompaniere Locală) - sunt considerate structurile școlare care 

coordonează și îmbunătățesc funcționarea AESH. 

 

O tipologie AESH 

Însoțitorul elevului în situație de handicap prin suport individual (AESH-i) 

Ajutorul sub formă individualizată are ca scop să răspundă cerințelor unui elev care necesită o 

atenție susținută și continuă. 

Însoțitorul elevului în situație de handicap prin suport mutualizat (AESH-m) 

Această acompaniere se acordă elevilor care nu necesită o acompaniere susținută și continuă. 

AESH-m însoțește mai mulți elevi în situație de handicap, simultan sau succesiv. 

Însoțitorul elevilor în situație de handicap în formă colectivă (AESH-co) 

AESH-co însoțește elevii în situație de handicap orientați spre Unități Localizate de Incluziune 

Școlară (ULIS) - în unități școlare de masă. 

Aici, AESH acționează ca și coparticipant, sub responsabilitatea pedagogică a profesorului 

coordonator ULIS, pentru activitățile educative concepute în cadrul ULIS. AESH-co acompaniază 

elevii din ULIS pe durata incluziunii în clasele din instituția școlară de masă. 

 

Texte de referință: 

o Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de 

handicap : Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 

o Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en 

situation de handicap (AESH) : Circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019 
sursa: https://www.education.gouv.fr/les-accompagnants-des-eleves-en-situation-de-handicap-12188 

 

     Orice comentariu este așteptat cu interes la adresa de mail : arr@reninco.ro 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo23/MENH1915158C.htm
https://www.education.gouv.fr/les-accompagnants-des-eleves-en-situation-de-handicap-12188
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 „Toată lumea îi critică pe profesori și sunt supuși unei mari presiuni. Am 

vrut să facem ceva pentru ei”. PlaYouth, un concept educațional pentru 

copii, părinți și profesori. Dăm credit educației 
 

Cei mai mulți părinți nu au timp să se joace cu copiii lor sau nu știu cum să o facă. Uneori se simt 

poate prea obosiți, alteori consideră că sunt lucruri mai importante în care să investească timp și 

atenție. Pentru copii însă, jocul înseamnă aproape totul. Așa învață să interacționeze și să-și 

găsească propria voce, să respecte reguli, să se simtă liberi, să-și găsească curajul și încrederea, să-

și cultive creativitatea. 

 

Prin joc învață despre ei, despre ceilalți și despre lumea care îi înconjoară, cu condiția să le fie 

oferite contexte potrivite atât acasă, cât și la școală. Pentru că într-o lume dominată de tehnologie și 

în care dimensiunea de „a fi” a fost înlocuită cu aceea de „a avea”, aceste contexte nu apar natural și 

e nevoie de cineva care să le creeze. Iar acel cineva trebuie să învețe la rândul său cum să facă acest 

lucru.   

 

Ana Stănescu a pornit proiectul educațional PlaYouth în 2015, organizând alături de Ana Maria 

Mândruță, ateliere pentru părinți și copii. Scopul era să-i ajute să petreacă o oră și jumătate, 

jucându-se împreună sau dedicându-se unei activități creative, măcar o dată de săptămână. 

 

Inițiativa nu s-a bucurat însă de prea mare succes, pentru că mulți părinți nu înțelegeau de ce, dacă 

plătesc, ei mai trebuie să stea și cu copiii. Așa că proiectul s-a axat mai mult pe activitățile gândite 

exclusiv pentru copii în baza principiului de la care s-a plecat: educație prin joc și artă. Astfel, până 

în primăvara lui 2020, la PlaYouth se organizau ateliere și cursuri de pictură și desen, chimie 

distractivă, robotică, teatru, improvizație, fotografie, animație, bune maniere, graffiti, animație, 

storytelling, origami, astronomie, chitară sau percuție. Pandemia a favorizat dezvoltarea proiectului 

într-o altă direcție, cu potențial mai mare în ceea ce privește impactul în societate. 

 

Platforma Republica vă invită să cunoașteți poveștile antreprenorilor români care au avut curajul 

să investească în educație. Vom intra în lumea celor care au deschis grădinițe, școli, instituții 

private de învățământ și care au făcut din actul de învățare- indiferent de forma pe care o îmbracă 

sau de vârsta celor cărora se adresează- o afacere profitabilă, cu șanse de a se dezvolta în 

viitor. Dăm credit educației este un proiect editorial care este realizat în parteneriat cu Banca 

Transilvania, pe parcursul întregului an.    

 

„Toată lumea îi critică pe profesori și e o mare presiune pe ei” 
Atelierele și cursurile organizate de PlaYouth erau foarte solicitate de învățătorii și de profesorii 

care căutau activități pentru Școala Altfel. Și astfel, Ana a intrat în contact cu mulți dascăli și a 

realizat câtă nevoie au de ajutor, iar la sfârșitul lui 2019 organiza prima conferință „Omul din 

spatele profesorului”. Își propunea să afle astfel care sunt nevoile lor pentru a le oferi activități cât 

mai potrivite pentru Școala Altfel. 

 

„Toată lumea îi critică pe profesori și e o mare presiune pe ei. Trebuie să danseze și cum vrea 

elevul, și cum vrea părintele și cum vrea directorul. Iar noi știm că aceasta e o meserie grea, pe care 

https://playouth.ro/
https://republica.ro/tag/dam-credit-educatiei
https://www.bancatransilvania.ro/companii/finantare/programe-speciale/credite-pentru-educatie
https://www.bancatransilvania.ro/companii/finantare/programe-speciale/credite-pentru-educatie
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nu o alegi ca să faci bani și care nu se termină când ajungi acasă după școală. Și am zis că dacă tot 

avem atât de multe resurse și instrumente, am dezvoltat atât de multe activități și avem aproximativ 

20 de traineri formați, să facem niște conferințe pentru profesori. 

 

 
 

S-au înscris atât de mulți încât a trebuit să schimbăm sala. La prima conferință ne-am dat seama ce 

haos este printre profesori, câtă înverșunare există între stat și privat, câtă concurență între 

profesorii din aceeași școală. Nu există colaborarea pe care ne-o imaginăm. A fost momentul în care 

am realizat că noi am încercat să facem educație prin intermediul părinților, dar că am avea un 

impact mai mare dacă am merge spre învățători, educatori și profesori, pentru că fiecare dintre ei 

lucrează cu 30 de copii”, spune Ana.  

 

Pandemia a mutat următoarele evenimente în online, iar rata de participare a convins-o pe Ana să 

continue, cu atât mai mult cu cât acest context a scos și mai mult la iveală nevoile cadrelor 

didactice. Astfel că pe 4 martie anul acesta organizează cea de-a 17 ediție a evenimentului. 

 

„Învățătorii și profesorii au nevoie de instrumente, de resurse și parteneriate, vor să învețe cum să 

lucreze cu copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), vor să cunoască metode extrașcolare și 

interactive de predare. Asta am făcut cel mai mult cu ei - animație socio-educativă, metode de 

învățare prin joc și artă, astfel încât copiii să se simtă atrași și să vină ei către profesori. Pentru că 

poți învăța română și matematică și prin jocuri și exerciții practice”, explică Ana, subliniind faptul 

că dascălii vin și sunt dispuși să plătească și din buzunarul lor aceste cursuri ca să asimileze noi 

metode interactive de a capta atenția elevilor și de a-i ține în priză. 
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Poți să iei ceva cu forța cuiva, dar nu poți să-i dai 
Acestea sunt vorbele pe care Ana le-a auzit de la profesoara ei de matematică din gimnaziu. Cum se 

traduce asta când vine vorba de educație? Că trebuie să creezi un context, iar copiii să aibă în fața 

un om care inspiră, nu care dictează comportamente. 

 

„Noi căutăm pasiunea. Am ales oameni foarte pasionați de ceea ce fac, cu energie și dorința de a 

face lucrurile să meargă, și apoi am făcut cu ei traininguri astfel încât să poată preda. Dacă omul 

este pasionat, chiar și banalul olărit se transformă în ceva extraordinar. Copilul nu face activități 

pentru că îi spui să facă, ci pentru că te vede pe tine cum faci, îl atragi prin exemplul personal. Și 

dacă vine un copil, mai vine încă unul și tot așa. Trainerii pe care i-am adus sunt oameni care adună 

în jurul lor, nu oameni care impun. Și același lucru îi învățăm și pe profesori, cum să interacționeze 

cu copiii astfel încât aceștia să se strângă în jurul lor. Pe de altă parte, îi ajutăm să înțeleagă că 

trebuie să le dea mai multă încredere și recunoaștere copiilor în procesul de învățare”, spune Ana.  

 

Oameni mari și oameni mici 
Jocul nu are beneficii numai pentru copii. Și oamenii mari pot găsi resurse și bucurie prin accesarea 

dimensiunii ludice pe care au avut-o cândva. Este o manieră prin care te poți conecta cu tine și cu 

ceilalți, iar de asta e nevoie la orice vârstă. 

Astfel că PlaYouth organizează și activități creative și interactive exclusiv pentru pentru oameni 

mari, dar și acțiuni prin care îi aduc la aceeași masă cu oamenii mici, mai puțin norocoși. 
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„Pandemia a accentuat incapacitatea oamenilor de a colabora, astfel că am accesat și zona 

companiilor și am început să organizăm și experiențe pentru angajați în care folosim jocul pentru a 

activa această abilitate. Indiferent de vârstă, au aceeași bucurie pe care o aveau când erau copii. Mai 

mult, pentru că tot se vorbește de CSR și a devenit un concept foarte popular, am început să-i 

aducem pe angajații din compani alături de copii din centrele de plasament sau din centrele de zi, și 

să organizăm activități, iar ei să le devină mentori. Sigur că acești copii au nevoie și de obiecte, dar 

atenția și timpul unui adult sunt foarte importante și de cele mai multe ori mult mai valoroase pentru 

ei. Iar pentru asta nu e nevoie de niciun buget din partea companiei suplimentar ci doar să ofere și 

susțină acțiunea și dorința angajaților de implicare. E important că ei vin mereu la aceeași copii și se 

creează o legătură. Am avut, de exemplu, în decembrie un grup de angajați care s-au organizat 

singuri și-au strâns bani pentru a cumpăra obiectele de care era nevoie într-un astfel de centru, 

inclusiv o mașină de spălat rufe și cadouri pentru copii. Dacă am colabora, am schimba lumea, iar 

lucrurile mici pot aduce rezultatele mari. Asta cred și asta încercăm să facem, să-i aducem împreună 

pe oamenii mari și pe oamenii mici să se dezvolte și să crească împreună, pentru că este 

surprinzător câte învață și oamenii mari în aceste proiecte”, spune Ana.    
sursa:www.republica.ro, autor Ramona Loznianu, 1.02.2023 

 

 

 Curiozități: 

 
o Cainii nu disting culorile 

o In vocabularul eschimosilor nu exista cuvantul "razboi" iar la 

japonezi nu exista "bacsis" 

o Cel mai lung cuvant din limba romana (care, citit invers, reprezinta 

acelasi lucru) este "aerisirea". 

o Serpii nu pot auzi. 

o Caii nu ametesc 

o Un pui de elefant are nevoie de 14 litri de lapte pe zi 
o Scorpionii pot trai pana la 25 ani. 
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o .. O cartita daca nu mananca timp de 24 ore moare. 

o .. Un ou de strut cantareste aproximativ 2 kilograme 

o Delfinii traiesc pana la 30 ani. 

o Cuvantul din limba romana care contine 5 consoane consecutive este 

"optsprezece". 

      

 Cotizația RENINCO – 2023  
 

Pentru anul 2023, cotizația RENINCO este: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

 

Mulțumim pentru contribuții și încredere! 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


