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 Digitaliada vine în sprijinul profesorilor și elevilor care stau acasă 

 IBM România invită școlile să se înscrie în inițiativa „Clasa mea de acasă”, prin care 

profesorii vor primi de la Cisco, gratuit, licențe individuale 
 Propuneri pentru perioada în care școlile sunt închise: lecții online de programare pentru cei 

mici 

 Noi materiale de informare utile pentru copii și părinți despre COVID-19 

 Ce este şi, mai ales, ce nu este parentingul 

 

 

  

       
Noutăți  

 

 Ministerul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de consultare publică 

pentru realizarea profilului de competențe ale cadrului didactic 

 

Data publicării: joi, 19 martie 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de revizuire a modului în care se 

organizează în România pregătirea personalului didactic. Prima acțiune a acestui proces este 

aceea de realizare a profilului de competențe ale cadrului didactic, iar în acest sens, 

Ministerul Educației și Cercetării a realizat un chestionar pentru opinia publică. 

 

Ministerul Educației și Cercetării a propus, pentru anul universitar 2020-2021, bugetarea de locuri 

pentru programe-pilot de masterat didactic. Grupul de lucru format cu acest obiectiv va propune un 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/UGTXpsmUuKY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/UGTXpsmUuKY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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profil de competențe ale cadrului didactic, astfel încât să poată fi structurat programul de pregătire 

profesională. 

Procesul de elaborare a acestui profil de competențe va cuprinde mai multe activități, printre care și 

o consultare publică a părților interesate, prin intermediul unui chestionar, disponibil în perioada 19 

martie - 5 aprilie 2020, aici: https://profilcd.questionpro.com 

 

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării invită toate persoanele interesate să completeze 

acest chestionar. 

Considerăm că opiniile fiecărui actor implicat în procesul educațional sunt importante și contăm pe 

un număr cât mai mare de răspunsuri pentru a înțelege cât mai bine așteptările din societatea 

românească.  

Răspunsul va fi anonim și va fi utilizat doar pentru demersul de cercetare realizat de Ministerul 

Educației și Cercetării. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-

consultare-public%C4%83-pentru-realizarea 

 

 

 

 Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersurile privind selecția viitorilor 

membri CNATDCU (mandatul 2020-2024) 

 

Data publicării: luni, 16 martie 2020 

 

Având în vedere faptul că mandatul membrilor comisiilor de specialitate și ai Consiliului General al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

încetează în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educației şi Cercetării inițiază demersurile pentru 

selecția viitorilor membri CNATDCU - mandatul 2020-2024. 

Pentru asigurarea transparenţei şi calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării a decis constituirea, pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, a 

câte unui Comitet de selecție ad hoc, fiecare format din 3-5 personalități. Dintre acestea, este 

preferabil ca una să aibă afiliere instituțională în afara României. Membrii comitetelor de selecție 

nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2020-2024. 

 

Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, vor analiza aplicațiile încărcate pe 

platforma brainmap.ro pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta Ministerului 

Educației și Cercetării lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei comisii de 

specialitate a CNATDCU. 

Facem precizarea că Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, 

cultură și sport pot face propuneri de membri în CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, asumate 

prin completarea unor aplicații individuale. 

Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru CNATDCU - mandatul 2020 - 2024 - se 

depun pe platforma brainmap.ro. Pentru deschiderea contului pe această platformă este necesară o 

adresă de e-mail și o parolă aleasă de utilizator. 

 

Apelul este deschis în perioada 18 martie - 30 aprilie 2020. 

https://profilcd.questionpro.com/
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-consultare-public%C4%83-pentru-realizarea
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-consultare-public%C4%83-pentru-realizarea
https://www.brainmap.ro/
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Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt: transparența, evitarea 

incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea 

reprezentativității profesionale și instituționale. 

 

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale: 
 experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, 

dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale 

naționale pentru abilitarea în domeniu; 

 disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea 

în alte consilii consultative ale Ministerului Educației și Cercetării; 

 echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; 

 integritate profesională. 

 

Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.  

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție vor fi făcute publice până în data de 20 mai 

2020. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări 

argumentate pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro 

După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către 

comitetele de selecție, se numesc membrii Consiliului General și ai comisiilor de specialitate ale 

CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, prin ordin al ministrului educației și cercetării. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-

privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu 

 

 26 martie - Ziua Internațională a Luptei împotriva Epilepsiei - "Purple 

Day"  

 

mailto:dgis@edu.gov.ro
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
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Culoarea acestei zile este mov.  
Purtând un obiect de această culoare sau folosind iluminatul colorat astfel, ne manifestăm 

solidaritatea cu cei care suferă de epilepsie.  

 

A fost inițiată în 2008, în Canada, de către Cassidy Megan, o fetiță în vârstă de nouă ani, care se 

lupta cu această boală, împreună cu mama sa, Angela Cassidy Megan.  

 

Informații suplimentare: http://www.purpleday.org, www.epilepsysociety.org.uk/purple-day-

epilepsy-awareness# 

 

 
 Digitaliada vine în sprijinul profesorilor și elevilor care stau acasă 

 

 

Pe perioada suspendării cursurilor școlare, secțiunea de Învățare și testare online din cadrul 

platformei Digitaliada se dovedește foarte utilă pentru continuitatea procesului educațional, 

pentru orice profesor și elev din România. Începând cu data de 10 martie, 300 de noi școli, 

750 de profesori și 1250 de elevi s-au înrolat, profitând de acest Learning Management 

System gratuit pus la dispoziție de către Fundația Orange prin programul Digitaliada. 

 

„În primul rând, gândurile noastre se îndreaptă spre cei care au fost afectați de COVID-19. În 

aceste vremuri, facem tot ceea ce ține de noi pentru a asigura buna funcționare a platformei 

Digitaliada pentru profesori, elevi, părinti, și directori - astfel încat să țină legătura și să continue 

școala. Digitaliada, un program lansat în 2016, promovează și susține educația cu ajutorul 

mijloacelor digitale. Platforma de Testare și Învățare a fost adăugată în Digitaliada în toamna 

anului trecut, la cererea profesorilor cu care lucrăm în program și este adaptată și îmbunătățită 

continuu. Pe perioada suspendării cursurilor, acest Learning Management System s-a dovedit 

http://www.purpleday.org/
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
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foarte util, ajutând profesorii, elevii și părinții să rămână conectați și să parcurgă lecții, teme și 

teste online.” – Amalia Fodor, Director Fundația Orange. 

 

Soluția de Learning Management System lansată de Digitaliada din noiembrie 2019 este în limba 

română, este permanent gratuită și poate fi utilizată pe orice tip de echipament. La acest moment, pe 

platformă există deja peste 84 de lecții și 1000 de exerciții pentru matematică, iar platforma 

înregistrează timpul petrecut de fiecare elev la fiecare lecție și numărul de erori, informații pe care 

profesorul și părintele le primesc în mod automat. De asemenea, în Biblioteca virtuală, profesorii, 

părinții și elevii pot parcurge peste 200 de probleme de matematică pentru clasele a VI-a, a VII-a și 

a VIII-a, demonstrate în GeoGebra și în Librăria de teste pot utiliza peste 220 de teste pentru 

diverse materii.  

În prezent, platforma este utilizată deja de către peste 430 de școli din mediul urban și rural, 2100 

de profesori, 6200 de elevi și 2300 de părinți. Profesorii și învățătorii creează online teste și teme, 

elevii parcurg materia, primesc teste și le rezolvă, iar părinții primesc programarea cerințelor și 

rezultatele obținute de elevi. 

 

Odată cu suspendarea cursurilor, platforma a început să fie folosită de multe școli interesate să-și 

țină elevii aproape. Cosmina Tudose, profesor de matematică la școala Gimnazială Șăulia, județul 

Mureș, unul dintre noii utilizatori înregistrați pe platformă, a spus: „Școala Gimnazială Șăulia este 

prezentă pe platforma Digitaliada din prima zi de suspendare a cursurilor. Elevii sunt activi, 

primesc zilnic teme, le încarcă, astfel încât regresul la noi la școală este minimizat. Elevii sunt 

încântați de posibilitatea împletirii tehnicii moderne cu materiile școlare și de ușurința cu care pot 

folosi platforma. Vom continua activitatea școlară în platforma de Învățare și testare online până 

la întoarcerea la școală.”  

 

În afara platformei de Învățare și Testare online, pe platforma națională Digitaliada sunt disponibile 

peste 1000 de alte resurse educaționale digitale. Acestea au fost create pentru dezvoltarea și 

evaluarea competențelor elevilor pentru învățământul gimnazial și primar și pot fi folosite în mod 

gratuit de orice elev, părinte sau profesor:  

 peste 500 de teste și evaluări semestriale în format digital, dezvoltate cu ajutorul aplicațiilor 

Kahoot!, Quizizz și Socrative 

 peste 200 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației 
GeoGebra 

 25 de tutoriale video pentru predarea matematicii 

 peste 500 de resurse digitale pentru învățământul primar și gimnazial, înscrise de profesori din 
toată țara în concursul #Digitaliada 

 

Resursele educaționale deschise pot fi accesate în mod gratuit, pot fi filtrate pe categorii de interes 

după disciplină, clasă, tipul de lecție și gradul de dificultate dorit. Pentru a fi la curent cu ultimele 

materiale și resurse încărcate pe platformă, peste 2.300 de părinți, elevi și profesori au creat în 

ultima săptămână conturi de abonați, ce le oferă posibilitatea de a fi notificați prin e-mail, de fiecare 

dată când un material din clasa sau materia care îi interesează este încărcat. 

 

Hub-ul digital educațional de pe  www.digitaliada.ro mai conține  Ghidul Școlii 

Digitale, cu recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada în 

https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada
https://www.digitaliada.ro/econtinut?categoria=7&filtreaza=Filtreaz%26%23259%3B#rezultate
https://www.digitaliada.ro/econtinut?categoria=8&filtreaza=Filtreaz%26%23259%3B#rezultate
https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-matematica-demonstrate-i%CC%82n-aplicat%CC%A6ia-GeoGebra-td304
https://www.digitaliada.ro/Probleme-de-matematica-demonstrate-i%CC%82n-aplicat%CC%A6ia-GeoGebra-td304
https://www.digitaliada.ro/Tutoriale-VIDEO-pentru-Predarea-Matematicii-cu-instrumente-digitale-td264
https://www.digitaliada.ro/materiale-validate
https://www.digitaliada.ro/concurs
http://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/Ghidul-S%CC%A6colii-Digitale-a1644239897067558
https://www.digitaliada.ro/Ghidul-S%CC%A6colii-Digitale-a1644239897067558
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perioada 2016-2019, Ghidul de utilizare a Tablei interactive care conține îndrumări pentru profesori 

privind utilizarea tablei interactive în școală si 8 ghiduri pentru predarea matematicii și informaticii 

și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de gimnaziu. Pentru anul școlar 2019-2020, echipa 

Digitaliada recomandă 35 de aplicații digitale gratuite. Acestea urmăresc dezvoltarea gândirii 

algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile 

de matematică. 
www.stiriong.ro, 19 martie 2020 

 

 

 IBM România invită școlile să se înscrie în inițiativa „Clasa mea de 

acasă”, prin care profesorii vor primi de la Cisco, gratuit, licențe 

individuale 
 

IBM România invită școlile să se înscrie în inițiativa „Clasa mea de acasă”, prin care 

profesorii vor primi de la Cisco, gratuit, licențe individuale și membru al personalului 

administrativ timp de 180 de zile pentru soluția de teleconferință Webex. 

 

Atenție, nu e platformă care să expire după câteva minute, are polls, whiteboard, recording, 

prezență, meeting rooms, standarde de securitate si criptare. 

Astfel, Cisco Romania pune la dispozitia scolilor in mod GRATUIT solutia de videoconferintă 

Webex pentru derularea de lectii la distantă, iar IBM Romania si-a mobilizat angajatii pentru 

sprijinierea cadrelor didactice in lucrul pe platforma. 

 

Daca sunteti interesati de accesarea acestei solutii pentru scoala in care predati, va rugam sa 

completati formularul online: https://ibm.biz/BdqihE 
sursa: Romania pozitiva, 18 martie 2020 

 

 

 Propuneri pentru perioada în care școlile sunt închise: lecții online de 

programare pentru cei mici 

 

   Școlile s-au închis și vor rămâne așa până cel puțin pe 21 
aprilie, după vacanța de Paște a elevilor. Cursurile la care copiii mergeau după școală nu se mai țin, 

excursiile au fost anulate, iar cei mici au mai mult timp de petrecut în casă ca niciodată.  

Există însă o serie de resurse educaționale online care îi pot ajuta să își dezvolte competențele 

digitale și abilități precum gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme. 

Coder Dojo București, o asociație care organizează cursuri de progamare pentru elevi cu ajutorul 

voluntarilor, și-a anulat atelierele. Însă îi invită pe părinții care doresc să îi ajute pe copiii lor să 

https://www.digitaliada.ro/Ghid-de-utilizare-Tabla%CC%86-Interactiva%CC%86-a1644236666140398
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=5&filtreaza=Filtreaz%26%23259%3B#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?disciplina=8&categoria=5&filtreaza=Filtreaz%26%23259%3B#rezultate
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?disciplina=8&categoria=5&filtreaza=Filtreaz%26%23259%3B#rezultate
https://www.digitaliada.ro/Aplicatiile-Digitaliada-pentru-anul-scolar-2019-2020-td266
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/UGTXpsmUuKY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/UGTXpsmUuKY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/UGTXpsmUuKY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://ibm.biz/BdqihE?fbclid=IwAR3V1nrToOSpE0RX6io4XKP7A7xBBRlmKiJw8N5fLBbMmfSDiC4Sm31KelY
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deprindă abilități digitale să intre pe platforma Academia Coder Dojo, unde au la dispoziție lecții 

online de programare pentru cei mici. 

 

Aici găsesc cursuri de programare pentru diferite vârste - de la clasa I, când copiii de abia au învățat 

să citească, până la liceu. „Pe Academia Coder Dojo, sunt materialele pe care noi le folosim în 

predarea atelierelor noastre. Sunt organizate astfel încât copiii să învețe nu dar programare, ci să își 

dezvolte și alte abilități”, explică Oana Vasilache, președinte al Coder Dojo București. 

Platforma de educație a fost dezvoltată de CoderDojo Bucureşti în parteneriat cu Școala de Valori, 

și face parte din AltViitor, un program educațional susținut de Microsoft România. 

Copiii din clasele primare pot urma cursurile de Scratch pentru începători. Scratch este un limbaj de 

programare interactiv, în care copii transpun propriile idei folosind animații sau creează jocuri și 

muzica pe care le pot împărtăși între ei. Lecțiile de pe Academia Coder Dojo le permit părinților și 

copiilor să realizeze împreună proiecte.  

 

 
 

„Lecțiile sunt în limba română și, dincolo de faptul că îi învață pe cei mici noțiuni de programare, îi 

învață și cum să își organizeze un proiect, să își formuleze de la început scopurile, să lucreze 

structurat, în etape”, explică Oana Vasilache.  

Pe platformă se mai găsesc clipuri video traduse, quiz-uri și linkuri către resurse cu ajutorul cărora 

copiii pot face proiecte în Scratch.  

Părinții nu au nevoie de cunoștințe de programare pentru a parcurge împreună cu copiii lecțiile. 

Copiii ceva mai avansați pot învăța câte ceva despre bazele programării Micro:bit, un 

minicalculator de mărimea unui ceas mai mare. Dotat cu procesor, accelerometru, magnetometru, 

conectivitate Bluetooth și USB și două butoane, dispozitivul are lumini LED pot fi programate să 

indice diverse mesaje. Limbajul care pune luminile în mișcare se numește Make Code, iar copiii 

învață să scrie linii de cod care le determină parcursul. Pe platforma Micro:bit este reprodus online 

și un astfel de dispozitiv pe care copiii pot să îl programeze. Însă Oana Vasilache este de părere că 

este mai interesant pentru copii să primească dispozitivul fizic cu care pot să lucreze. „Există site-

uri care îl vând online, costă în jur de 100 de lei. Este foarte interesant pentru copii să vadă cum 

ceea ce scriu ei în cod devine realitate”, spune ea. 

 

Adolescenții, care au deja cunoștințe de informatică, găsesc pe platforma Academia Coder Dojo 

cursuri de HTML și JAVA. Ca lucrurile să fie mai interesante, elevii învață să programeze pentru a 

crea extensii pentru Minecraft. 

Coder Dojo este o mișcare de programare începută în Irlanda care s-a extins la nivel internațional cu 

ajutorul voluntarilor pasionați de programare. Un mare eveniment pentru elevii din toată lumea, 

https://www.academiacoderdojo.ro/coder/proiectul-coderdojo-tech-academy/
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care trebuia să aibă loc la Dublin s-a anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Un concurs, cu 

aproape 300 de participanți, ce ar fi trebuit să se țină la București pe 28 martie s-a amânat pentru un 

termen nedefinit. 

Însă resurse ce le permit copiilor să învețe există. Și pot fi accesate oricând, în siguranță. 
sursa: https://republica.ro/porpuneri-pentru-perioada-in-care-scolile-sunt-inchise-lectii-online-de-programare-pentru-

cei-mici? 

 

 

 Noi materiale de informare utile pentru copii și părinți despre COVID-19 

 

 
 

Împreună cu partenerii săi, UNICEF continuă să dezvolte noi materiale de informare utile 

pentru copii și părinți privind măsurile de prevenție față de noul coronavirus care pot fi 

accesate online pe site-ul UNICEF (https://www.unicef.org/romania/). Iată cateva dintre ele: 

 

1.       Cum vorbim cu copiii de vârste mici despre noul coronavirus (articol nou) 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-vorbim-cu-copiii-de-v%C3%A2rste-mici-

despre-noul-coronavirus 

2.   Jurnal de copil în timpul pandemiei de COVID-19 - Materiale semnate de Boardul 

Copiilor (blog nou) 

3.       Cum sa vorbiti cu copilul dumneavoastra despre boala cauzata de noul coronavirus  - video 

cu Andreea Marian, Ambasador National pentru UNICEF în România 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/st%C4%83macas%C4%83-jurnal-de-copil-

%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-covid-19 

4.       Cum sa vorbiti cu copilul dumneavoastra despre boala cauzata de noul coronavirus (COVID-

19) 

5.       Noul coronavirus: intrebari si raspunsuri pentru copii si tineri 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/noul-coronavirus-%C3%AEntreb%C4%83ri-

%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-copii-%C8%99i-tineri 

6.       Cum sa-ti petreci timpul daca trebuie sa stai acasa din cauza noului coronavirus 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-%C8%9Bi-petreci-timpul-

dac%C4%83-trebuie-s%C4%83-stai-acas%C4%83-din-cauza-noului-coronavirus 

https://republica.ro/porpuneri-pentru-perioada-in-care-scolile-sunt-inchise-lectii-online-de-programare-pentru-cei-mici?
https://republica.ro/porpuneri-pentru-perioada-in-care-scolile-sunt-inchise-lectii-online-de-programare-pentru-cei-mici?
https://www.unicef.org/romania
https://www.unicef.org/romania/
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-vorbim-cu-copiii-de-v%C3%A2rste-mici-despre-noul-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-vorbim-cu-copiii-de-v%C3%A2rste-mici-despre-noul-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-vorbim-cu-copiii-de-v%C3%A2rste-mici-despre-noul-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/st%C4%83macas%C4%83-jurnal-de-copil-%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/st%C4%83macas%C4%83-jurnal-de-copil-%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.facebook.com/UNICEFRomania/videos/197329458226428/?t=2
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/st%C4%83macas%C4%83-jurnal-de-copil-%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/st%C4%83macas%C4%83-jurnal-de-copil-%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-vorbi%C8%9Bi-cu-copilul-dumneavoastr%C4%83-despre-boala-cauzat%C4%83-de-noul-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-vorbi%C8%9Bi-cu-copilul-dumneavoastr%C4%83-despre-boala-cauzat%C4%83-de-noul-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/noul-coronavirus-%C3%AEntreb%C4%83ri-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-copii-%C8%99i-tineri
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/noul-coronavirus-%C3%AEntreb%C4%83ri-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-copii-%C8%99i-tineri
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/noul-coronavirus-%C3%AEntreb%C4%83ri-%C8%99i-r%C4%83spunsuri-pentru-copii-%C8%99i-tineri
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-%C8%9Bi-petreci-timpul-dac%C4%83-trebuie-s%C4%83-stai-acas%C4%83-din-cauza-noului-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-%C8%9Bi-petreci-timpul-dac%C4%83-trebuie-s%C4%83-stai-acas%C4%83-din-cauza-noului-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cum-s%C4%83-%C8%9Bi-petreci-timpul-dac%C4%83-trebuie-s%C4%83-stai-acas%C4%83-din-cauza-noului-coronavirus
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7.       Epidemia provocata de noul coronavirus: ce trebuie sa stie parintii 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/epidemia-provocat%C4%83-de-noul-

coronavirus-ce-trebuie-s%C4%83-%C5%9Ftie-p%C4%83rin%C8%9Bii 

8.       Ce ajutor ofera UNICEF in contextul noului Coronavirus (nou) 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/ce-ajutor-ofer%C4%83-unicef-%C3%AEn-

contextul-noului-coronavirus 

 

De asemenea, pe acest link: http://bit.ly/MaterialeCruceaRosieUNICEF, sunt disponibile o serie 

de materiale în format pdf. și jpg, landscape și portrait: 

1.       Ce să fac dacă (poster nou) 

2.       Diferența dintre carantină și izolare (poster nou) 

3.       Mesaje și acțiuni esențiale privind prevenirea și controlul COVID-19 în școli (ghid) 

4.       Cum să te protejezi de coronavirus - sfaturi pentru copii (poster) 

5.       Cum să-ți petreci timpul acasă - sfaturi pentru copii (poster si flyer) 

6.       Cum să vorbim despre noul coronavirus (poster) 

7.       How to protect yourself from coronavirus - tips for children (poster) 

8.       How to spend your time at home - tips for children (poster)  

 

În parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopție am dezvoltat un  Ghid pentru angajatii din serviciile sociale in contextul noului 

coronavirus (nou). 

 

Copiii sunt creativi, energici și știu cel mai bine ce îi preocupă! De aceea, oaspeții speciali pe noul 

cont de TikTok UNICEF România sunt copiii. Prin dansuri despre spălarea mâinilor și sfaturi utile 

pentru cei care stau acasă, ei se alatură demersului UNICEF de informare și educare privind 

#coronavirus, într-un mod inedit, responsabil și optimist. 

 #KidsTakeOver Fiți la curent cu toate clipurile și urmăriți contul de 

TikTok ???? https://www.tiktok.com/@unicefromania/ 
sursa:www.stiriong.ro 

 

 

 

 Ce este şi, mai ales, ce nu este parentingul 
 

 
(Foto Guliver/Getty Images) 

 

https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/epidemia-provocat%C4%83-de-noul-coronavirus-ce-trebuie-s%C4%83-%C5%9Ftie-p%C4%83rin%C8%9Bii
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/epidemia-provocat%C4%83-de-noul-coronavirus-ce-trebuie-s%C4%83-%C5%9Ftie-p%C4%83rin%C8%9Bii
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/epidemia-provocat%C4%83-de-noul-coronavirus-ce-trebuie-s%C4%83-%C5%9Ftie-p%C4%83rin%C8%9Bii
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/ce-ajutor-ofer%C4%83-unicef-%C3%AEn-contextul-noului-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/ce-ajutor-ofer%C4%83-unicef-%C3%AEn-contextul-noului-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/ce-ajutor-ofer%C4%83-unicef-%C3%AEn-contextul-noului-coronavirus
http://bit.ly/MaterialeCruceaRosieUNICEF
https://www.unicef.org/romania/ro/documents/ghid-pentru-angaja%C8%9Bii-din-serviciile-sociale-%C3%AEn-contextul-noului-coronavirus
https://www.unicef.org/romania/ro/documents/ghid-pentru-angaja%C8%9Bii-din-serviciile-sociale-%C3%AEn-contextul-noului-coronavirus
https://www.tiktok.com/@unicefromania/
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Mi-ar fi plăcut să încep acest articol folosind în loc de “parenting” un cuvânt românesc, însă în 

limba romană nu avem aşa ceva. Aşa că îmi permit, sub rezerva celor care vor spune că folosim 

cuvinte împrumutate “de la alţii” să mă refer mai mult la conţinut, decât la formă. Sunt convinsă că 

cei interesaţi vor fi mai îngăduitori şi mai curioşi să afle cum ne putem îmbunătăţi comportamentele 

de părinţi ai zilelor noastre. Pentru că nu este nici uşor, nici simplu, iar dacă nici nu ştii exact despre 

ce este vorba şi mergi pe ghicite, ai toate şansele să cazi în tot felul de capcane educaţionale. 

Ştiu că nu pentru toţi cititorii acest articol va fi confortabil, însă consider că este mult mai corect să 

poţi lua decizii pentru familie cât mai în cunoştinţă de cauză, cu argumente validate ştiinţific de 

către psihologie. 

 

A creşte şi a educa copiii a fost treaba părinţilor dintotdeauna, deci nu este ceva nou. Ce este diferit 

este felul în care se face acest lucru. Şi la fel de important este faptul că neurostiintele, epigenetica 

şi psihologia dezvoltării au făcut progrese uriaşe în ultimii 25 de ani şi ne arată că în multe 

comportamente ale noastre confundăm abuzul cu educaţia, iar violenţa domestică este “în numele 

iubirii” pe care o purtăm copiilor. Dar facturile prin care plătim costul acestei păcăleli pe care ne-o 

autoadministrăm vin atât de rapid ! Şi au nişte dobânzi şi penalităţi uriaşe, emoţional vorbind… 

stimă de sine redusă, timiditate, depresie, anxietate, atacuri de panică… pe scurt nefericire! 

Deşi pare doar o simplă modă parentingul, el este o necesitate ce decurge din aplicarea 

aprofundarea psihologiei copilului. Mâine începe azi mereu, iar a face educaţie după ureche sau 

după “gura lumii” este ca şi cum ai vrea să câştigi un joc fără să îi cunoşti regulile, când miza 

jocului este chiar fericirea copilului nostru, deci implicit şi a noastră. 

 

Dar nu este de ajuns că ştiinţa îşi spune cuvântul şi ne arată unde este necesar să facem schimbări , 

mai intră în joc şi marketingul: apar tot felul de “guru” şi pseudo-experti care ne învaţă “cum să fim 

părinţii perfecţi în 5 şedinţe on-line” sau în 2 workshopuri pe tema “cum să fie bine şi la vară 

cald”… şi uite aşa creşte vinovăţia adulţilor şi şansele copiilor la o relaţie parentală de calitate scad 

direct proporţional. 

 

Adesea conceptul de parenting este asociat cu o serie de acţiuni specifice: citirea unor articole sau 

cărţi de parenting, participarea la cursuri sau seminarii de parenting, familiarizarea cu existenţa unor 

tehnici de parenting care funcţionează … întotdeauna . Acesta este şi motivul pentru care este 

necesar să ne uităm cu maximă atenţie în profunzimea acestor aspecte şi să vedem ce capcane avem 

de evitat. De altfel, nu puţine la număr! 

Este un fapt extraordinar de sănătos pentru noi, părinţii, să citim sau să participăm la cursuri de 

parenting şi lucrurile bune trebuie continuate pe viitor. Doar că în multe situaţii se pune semnul egal 

între ele şi relaţia parentală şi acest lucru ne face să credem că acum cunoaştem ce avem de făcut pe 

mai departe. Punem în practică, aşa cum ne pricepem mai bine şi vedem că nu se întâmplă nimic, ba 

uneori lucrurile se înrăutăţesc şi fără să vrem începem să ne gândim „oare ce cursuri de parenting a 

făcut mama să mă crească?” 

 

Să începem cu ceea ce nu este parentingul: 

1. Parentingul nu este despre a citi cărţi 

Cititul în sine este foarte bun, păcăleala apare atunci când “traducem” informaţiile pe care le 

obţinem prin lentilele propriei noastre istorii emoţionale şi nici măcar nu suntem conştienţi că facem 

acest lucru. Putem citi oricât de mult, însă doar a ne informa nu înseamnă că vom reuşi să punem în 
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practică ceea ce aflăm. Mai mult, există riscul să devenim foarte pricepuţi la copiii …altora. Adică 

este ca atunci când citim despre o dietă, nu vom slăbi nici un gram doar pentru că ştim că ea există, 

mai trebuie adăugat ceva! 

2. Parentingul nu este despre a merge la cursuri şi la conferinţe 

A cumpăra cărţi costă, însă a merge la cursuri şi conferinţe este mai scump. Le recomand cu căldură 

(e drept că nu pe toate, depinde cine le facilitează), unele chiar aduc un plus de cunoaştere, însă nici 

de acesta dată nu trebuie să credem că după participarea la un astfel de eveniment vom fi mai 

pregătiţi pentru momentele de criză în relaţia cu copiii noştri. Pentru perioadele în care lucrurile 

sunt „zen” acasă nu avem nevoie de nici o pregătire! 

3. Parentingul nu este despre a lăsa copilul să facă ce vrea oricând 

Există părinţi care au înţeles că acea „ a face parenting” se referă la a-ţi lăsa copilul liber, să facă 

ceea ce îi trece prin minte, la orice vârstă, oricând , oriunde şi cu oricine. Nu este nici pe departe 

vorba de a creşte un copil antisocial, căci aici va ajunge mai devreme sau mai târziu” ci de a-i oferi 

libertate emoţională, în contextul în care acceptăm sau nu anumite comportamente ale copilului. De 

aceea a apărut este un nou curent anti-parenting, care este de fapt un non-sens ştiinţific. 

4. Parentingul nu este despre cine este şeful în casă sau cine are dreptate 

În multe familii echilibrul este foarte greu de găsit în contextul unei societăţi tot mai caracterizate 

de „criză de timp” în care ne desfăşurăm vieţile. Pe acest fond este destul de uşor să cazi în capcana 

de a fi un părinte autoritar, pe alocuri agresiv cu consecinţele nedorite incluse, sau să îţi transformi 

copilul în micul tiran veşnic nemulţumit şi cu pretenţii de la toţi ceilalţi. O relaţie corectă ne permite 

să facem diferenţa şi să ţinem minte că fiecare om are demnitatea lui, indiferent ce ar fi şi ce vârstă 

ar avea. 

5. Parentingul nu este despre faptul că îţi iubeşti copilul 

Faptul că ne iubim copiii ne ajută, este necesar dar nu şi suficient. Mai important decât faptul că 

sunt în sufletul şi mintea noastră mereu, este că această iubire să ajungă corect la ei astfel încât şi ei 

să se simtă iubiţi. Mai ales atunci când greşesc, când fac năzbâtii sau au comportamente nepotrivite 

au nevoie să le fim alături într-o manieră corectă emoţional. Adesea le trimitem mesaje ambivalente 

de genul „te iubesc, însă îţi trag vreo două de nu te vezi!” învăţându-i astfel să asocieze iubirea cu 

suferinţă. 

6. Parentingul nu este despre câte fotografii postez cu copilul pe Facebook 

Unii părinţi dau raportul zilnic despre copilul lor pe Facebook sau alte reţele de socializare, de parcă 

ar avea normă de postări. Nu înseamnă că sunt un părinte mai bun sau îmi iubesc copilul mai mult 

dacă îi fac viaţa lui privată, publică. Dacă el ar face la fel ca mine, nici măcar nu m-ar întreba dacă 

vreau să mă vadă toată lumea, oare m-aş simţi confortabil? 

7. Parentingul nu este despre copii 

Parentingul nu este despre copii, este despre noi, părinţii. Este despre felul în care reacţionăm la 

modul lor de a fi, la aşteptările lor, la problemele specifice nivelului lor de dezvoltare şi vârstei, la 

ceea ce le place şi ce nu. Parentingul este despre povestea copilăriei şi adolescenţei noastre, despre 

lecţiile de viaţă învăţate sau în curs de învăţare… Copiii noştri doar vin să ne ofere o a doua şansă la 

autonomia noastră emoţională, în cazul în care am ratat-o pe prima în copilărie. 

 

Atunci ce este parentingul: 

1. Parentingul este despre ceea ce faci 
Parentingul este despre creşterea conştientă a copiilor în contextul dezvoltării lor psihologice 

sănătoase, adică despre faptul că întotdeauna comportamentele noastre au consecinţe asupra lor şi 
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lucrurile se întâmplă într-un fel sau altul pentru că se poate. Copiii de astăzi nu mai sunt crescuţi în 

frică, ne pot valida la un click distanţă şi au învăţat să vorbească. Avem mult mai multe repere decât 

în trecut despre educaţie, despre ce funcţionează, şi ce nu. Ştim multe lucruri despre creştere, 

nevoile copilului, despre creier, despre psihologia copilului. În laboratoare sunt spulberate vechile 

credinţe nesănătoase despre creşterea copiilor. Dar nu ne interesează să auzim noile informaţii şi 

cercetări care ne contestă obişnuinţele şi ne fac să ne simţim părinţi răi. Adesea este o prăpastie 

între ceea ce susţinem şi ceea ce facem. 

Aşadar, iată ce avem de dezvoltat: 

Competenţa parentală reprezintă un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi susţinute 

de trăsături de personalitate specifice, ce îi permit părintelui să îndeplinească cu succes 

responsabilităţile parentale, să prevină şi să depăşească situaţiile de criză în favoarea dezvoltării 

copilului 

ACEASTA SE ÎNVAŢĂ când devenim părinţi pas cu pas !!! 

2. Parentingul este despre pregătirea copiilor pentru viaţă, când vor fi pe cont propriu 
“Copiii de azi trebuie să fie pregătiţi pentru lumea de mâine. Schimbările rapide în tehnologie şi 

cunoştinţele avansate au afectat modul în care gândim, simţim şi acţionăm. Tradiţia şi valorile sunt 

deseori pierdute. În aceste circumstanţe, părinţii au o şi mai mare obligaţie: Să ajute copii să înveţe 

să supravieţuiască şi să reuşească în această societate. Să-i pregătim să-şi găsească locul şi rolul, în 

lumea de mâine”, spunea Betty Lou Bettner 

Dacă reuşim să-i facem să se simtă legaţi de primul grup – familia lor- reuşim să le dăm o bază de 

pornire pentru viaţă. Aşa cum se simt în familie în primii ani de viaţă, aşa se vor simţi în societate, 

pentru toată viaţa. 

Cum putem face asta: 

Cu toţii suntem dependenţi unii de alţii pentru a supravieţui, dar toţi ne dorim să ne dezvoltăm şi să 

devenim independenţi. Alfred Adler a spus că această combinaţie de nevoi, sunt dorinţele de bază 

ale tuturor oamenilor. 

Aşadar aceste nevoi sunt de fapt cei 4 C cruciali : 

 să fi CONECTAT cu ceilalţi, 

 să te simţi CAPABIL, 

 să ştii că fiecare CONTEAZĂ şi este valoros, 

 şi să ai CURAJ. 

Aceste nevoi este necesar să le cultivăm şi să nu le lăsăm la voia întâmplării. 

Aceste patru nevoi de bază, să fii conectat, să te simţi capabil, să contezi şi să ai curaj, sunt baza 

unei stări de bine, din punct de vedere emoţional. 

3. Parentingul este lecţia de dezvoltare personală “obligatorie”a părinţilor 
Când vorbim despre dezvoltare personală ne putem referi la foarte multe aspecte, de aceea pentru a 

simplifica lucrurile, consider că atunci când suntem în măsură ca ceea ce gândim să fie în armonie 

cu ceea ce gândim, cu ceea ce spunem şi cu ceea ce facem am ajuns în postura de a oferi copilului 

un model corect de viaţă. 

Oricât de mult ne iubim copiii nu le putem oferi decât ceea ce suntem noi cu adevărat, doar atât. 
https://republica.ro/ce-este-si-mai-ales-ce-nu-este-parentingul, autor Mirela Horumba, articol publicat pe blogul 

autorului, 16 iulie 2019 

 

 

https://republica.ro/ce-este-si-mai-ales-ce-nu-este-parentingul,
https://republica.ro/autor/mirelahorumba
https://www.mirelahorumba.ro/ce-este-si-mai-ales-ce-nu-este-parentingul/
https://www.mirelahorumba.ro/ce-este-si-mai-ales-ce-nu-este-parentingul/
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Toți pentru unul, unul pentru toți! 


