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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 16, anul 7, săptămâna 22 – 28 aprilie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Comunicat SGG - Chestionar pe tema uniformizării practicilor privind procesele de 

consultare publică 

 Dent Estet, în parteneriat cu Școala Americană Internațională, lansează programul 

educațional inovator care le va dezvălui elevilor provocările și satisfacțiile profesiei de 

medic 

 Olimpiada Inocentilor, editia a XIII-a 

 Apel de proiecte pentru fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit 

 Mai întâi joaca și apoi temele! Psihoterapeutul Lawrence Cohen: „Jocul îi dă copilului un 

sentiment de conexiune cu tine care îi crește dorința de a coopera” 

 

 

                                                                Noutăți  

 
 INFORMARE privind remedierea situației unităților de învățământ preuniversitar care 

dețin grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare 

 

Data publicării: miercuri, 17 aprilie, 2019 

 

Autorizarea sanitară a construcțiilor de învățământ preuniversitar de stat și îndeplinirea standardelor 

în vigoare pentru desfășurarea activităților școlare într-un cadru sigur și modern reprezintă, încă din 

anul 2017, două dintre prioritățile Executivului. 

 

În vederea asigurării unui sistem educațional de calitate, prin elaborarea de politici publice 

integrate, în acord cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Educației Naționale a 

întreprins următoarele demersuri în ultimii doi ani: 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/BbwF7qmnc9w/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XBBl4Gwjci4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 În anul 2019, în bugetul Ministerului Educaței Naționale la Capitolul Cheltuieli de capital, 

Titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice, a fost alocată suma de 65 

milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor în cele 1.180 de unități de învățământ care 

funcționează, în prezent, cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau 

amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ. 

 Este în curs de promovare o hotărâre de Guvern ce reglementează cadrul pentru repartizarea 

acestor fonduri unităților administrativ-teritoriale, prin intermediul inspectoratelor școlare 

județene, în anul 2019. 

 În anul 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități de 

învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. Dintre 

acestea, 730 de unități de învățământ au fost cuprinse în finanțare prin diferite programe 

gestionate de către MDRAP* (PNDL I și II), MF (POR) și MEN (PRET - program prin 

care au fost construite grădinițe noi dotate corespunzător). 

 Drept urmare, în anul 2018 au rămas 1.489 de unități de învățământ care funcționau cu 

grupuri sanitare în exteriorul construcțiilor. Pentru 309 dintre aceste unități de învățământ, 

situația neconformă a fost remediată. 

 De asemenea, în anul 2019 vor continua lucrările începute în anii trecuți la circa 5.095 de 

unități de învățământ preuniversitar cuprinse în programele derulate prin MDRAP - PNDL I, 

PNDL II, AFIR și prin POR. 

 Prin coordonarea Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei 

Şcolare si Universitare (UMPMRSU), Ministerul Educaţiei Naţionale derulează Proiectul 

privind Reforma Educaţiei Timpurii în România (PRET), ale cărui obiective sunt 

reabilitarea și construcţia de grădiniţe. De asemenea, este în derulare și Proiectul privind 

Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS), prin intermediul căruia sunt realizate reabilitarea 

și construcţia de unități din învăţământul preuniversitar. 

 În perioada 2017 - 2019 prin Proiectul Reforma Educației Timpurii în România au fost 

finalizate lucrările pentru 64 de grădinițe, iar prin Proiectul Reabilitarea Infrastructurii 

Școlare, pentru 32 de școli. În anul 2019, sunt în curs de execuție 96 de grădinițe și două 

școli. 

* În vederea îmbunătățirii condițiilor din aceste unități, Ministerul Educației Naționale a semnat un 

protocol de colaborare cu MDRAP, deoarece în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013, 

MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Național de Dezvoltare Locală și să 

finanțeze lucrările de construcții/intervenții la unitățile de învățământ pentru realizarea/extinderea/ 

reabilitarea/ modernizarea/dotarea acestora. În baza acestui protocol, MEN acordă sprijin pentru 

identificarea necesităților pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat 
sursa: https://edu.ro/informare-privind-remedierea-situa%C8%9Biei-unit%C4%83%C8%9Bilor-de-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar-care-de%C8%9Bin-grupuri 

 

 

 A fost semnat semnat Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate - 

învăţământ preuniversitar 

  

Data publicării: 12.04.2019 

 

Joi, 11 aprilie 2019, la sediul Ministerului Educației Naționale, a fost semnat Contractul colectiv de 

muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar. 

https://edu.ro/informare-privind-remedierea-situa%C8%9Biei-unit%C4%83%C8%9Bilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar-care-de%C8%9Bin-grupuri
https://edu.ro/informare-privind-remedierea-situa%C8%9Biei-unit%C4%83%C8%9Bilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar-care-de%C8%9Bin-grupuri
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Au participat ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, secretarii de stat Ionel Florian 

Lixandru, Petru Andea și Ioan Ștefan Groza, respectiv președinții federațiilor sindicale din 

învățământul preuniversitar: Simion Hăncescu (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) și 

Marius Nistor (Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”).   

 

Documentul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României (partea a V-a) și pe site-ul 

MEN.  
sursa:https://edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-

%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt 

 

 

 Ordin nr. 3860/4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului 

de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în 

management educaţional 

 

Data publicării: 11.04.2019 

 

Ordinul de ministru stabilește calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice 

pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 14-a).  
sursa: https://edu.ro/ordin-nr-38602019-din-4-aprilie-2019-privind-aprobarea-calendarului-

desf%C4%83%C5%9Fur%C4%83rii-concursului-de 

 

 
 Comunicat SGG - Chestionar pe tema uniformizării practicilor privind 

procesele de consultare publică 
  

 
  

Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu 

Societatea Civilă (D.G.D.R.S.C), a publicat un chestionar cu privire la Uniformizarea practicilor 

https://www.facebook.com/Fsli-Romania-215912532487137
https://www.facebook.com/FSESPIRUHARET
https://edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt
https://edu.ro/fost-semnat-semnat-contractul-colectiv-de-munc%C4%83-unic-la-nivel-de-sector-de-activitate-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt
https://edu.ro/ordin-nr-38602019-din-4-aprilie-2019-privind-aprobarea-calendarului-desf%C4%83%C5%9Fur%C4%83rii-concursului-de
https://edu.ro/ordin-nr-38602019-din-4-aprilie-2019-privind-aprobarea-calendarului-desf%C4%83%C5%9Fur%C4%83rii-concursului-de
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privind procesele de consultare publică, pentru identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la 

nivelul proceselor de consultare publică și prin care dorește să obțină un feedback real asupra 

proceselor de consultare atât de la reprezentanții instituțiilor, cât și de la reprezentații sectorului 

neguvernamental. 

 

În vederea continuării demersurilor anterioare în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, 

Secretariatul General al Guvernului și-a asumat prin Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația 

cu Societatea Civilă (D.G.D.R.S.C) două noi angajamente în Planul Național de Acțiune 2018-

2020, vizând Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică  și Extinderea 

standardelor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul autorităților publice locale. 

  

Reprezentând parte integrantă a angajamentului cu privire la Uniformizarea practicilor privind 

procesele de consultare publică, identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la nivelul 

proceselor de consultare publică este o activitate prin care D.G.D.R.S.C dorește să obțină un 

feedback real asupra proceselor de consultare atât de la reprezentanții instituțiilor, cât și de la 

reprezentații sectorului neguvernamental. 

  

Astfel, dacă reprezentați o organizație neguvernamentală și vă doriți să participați la crearea unui 

cadru optim și eficient pentru consultarea publică, vă invităm să vă exprimați punctul de vedere prin 

completarea chestionarului de mai jos, până la data de 25.05.2019. 
 

Chestionar pe tema uniformizării practicilor privind procesele de consultare publică – postat 

la adresa:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScenGWZmnJKK5ktrv8PSPJU-LwUjUgPjvrxRH9wBgqx3H5OtA/viewform 

 

sursa: www.stiriong.ro, 18 aprilie 2019 

 

 

 Dent Estet, în parteneriat cu Școala Americană Internațională, lansează 

programul educațional inovator care le va dezvălui elevilor provocările și 

satisfacțiile profesiei de medic 
 

Grupul de clinici Dent Estet, în parteneriat cu Școala Americană Internațională din București 

(AISB), lansează programul educațional „The Future of Dentistry. And Education.”, prin care elevii 

își pot descoperi abilitățile în medicina dentară și lua parte la provocările din activitatea de zi cu zi a 

unui medic stomatolog. Totodată, aceștia vor afla în ce constă activitatea de management al unei 

clinici de medicină dentară de succes. Programul se adresează elevilor din clasele X-XII, iar 

înscrierile au loc în perioada mai – iunie 2019. 

  

Această inițiativă face parte din seria de activități prin care Dent Estet sărbătorește cei 20 de ani de 

existență pe piața de servicii de medicină dentară din România. 

 

Elevii vor avea șansa de a-și descoperi și fructifica abilitățile în domenii precum medicina dentară, 

marketing, finanțe, resurse umane și managementul clinicilor dentare. Astfel, vor afla care sunt 

provocările din viața unui medic stomatolog specialist, ale unui CEO, Director Financiar sau 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScenGWZmnJKK5ktrv8PSPJU-LwUjUgPjvrxRH9wBgqx3H5OtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScenGWZmnJKK5ktrv8PSPJU-LwUjUgPjvrxRH9wBgqx3H5OtA/viewform
http://www.stiriong.ro/
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Director de Marketing și își vor dezvolta aria de cunoștințe cu informații utile pentru viitoarea lor 

carieră. 

 

„Suntem extrem de onorați să lansăm acest program alături de Școala Americană Internațională 

din București, o instituție care în cei aproape 60 de ani de activitate a devenit un reper de bune 

practici în ceea ce privește educația sănătoasă a elevilor. Dovadă stau reușitele academice de 

excepție și faptul că elevii sunt acceptați la universități de prim rang din întreaga lume. Demersul 

nostru de educare a pieței de profil, dar și a pacienților, este încununat prin acest program adresat 

elevilor, prin care le oferim o perspectivă unică, aceea de a descoperi lumea stomatologiei și a 

managementului unei clinici de medicină dentară de succes”, spune dr. Oana Taban, Fondator & 

CEO al grupului Dent Estet. 

 

Pentru a se înscrie în program, este necesar ca elevii să completeze formularul de înregistrare 

disponibil în cadrul AISB, să aleagă minimum trei departamente în care și-ar dori să lucreze 

(incluse în formularul de înscriere) și să redacteze o scrisoare de intenție în care să motiveze dorința 

de a participa în program. 

  

„Misiunea noastră este să le oferim elevilor perspective pentru a-și atinge potențialul maxim și să îi 

inspirăm în a se dezvolta din punct de vedere profesional și personal. Ne bucurăm că împărtășim 

valori comune cu Dent Estet și aceeași viziune cu privire la importanța educației continue pentru a 

evolua constant și a acumula experiențe. De aceea, suntem fericiți să fim parte din acest program 

educațional unic în România, prin care elevii pot deprinde adevărate calități de management, care 

să îi pregătească pentru un viitor în business”, spune Cătălina Gardescu, director de marketing al 

Școlii Americane Internaționale din București. 

 

Cea mai convingătoare scrisoare de intenție va fi premiată cu oportunitatea de a fi CEO pentru o zi. 

Elevul declarat câștigător va petrece o zi alături de dr. Oana Taban, CEO & Fondator al grupului de 

clinici Dent Estet, alături de care va descoperi secretele din spatele poveștii de succes a companiei. 

 

Grupul Dent Estet aniversează în acest an 20 de ani de existență pe piața de servicii de medicină 

dentară din România, perioadă în care a devenit cel mai mare operator din punctul de vedere al 

cifrei de afaceri, al numărului de unități, dar și al echipei. În prezent, la nivelul grupului, există un 

număr de 320 de specialiști, medici și reprezentanți ai managementului. 

Din Grupul Dent Estet fac parte DENT ESTET Clinic SA, Green Dental Clinic SRL, Dentist 4 Kids 

și Aspen Laborator. 
sursa: Romania pozitiva, 19 aprilie 2019 

 

 

 Olimpiada Inocentilor, editia a XIII-a 
 

Pentru al XIII-lea an consecutiv, Fundația Inocenți Bistrița organizează cel mai mare eveniment 

dedicat copiilor și tinerilor cu nevoi speciale din județ – Olimpiada Inocenților. Evenimentul va 

avea loc în data de 16 Mai 2019 în piațeta din fața Palatului de Cultură Bistrița și zona Parcului 

Municipal și vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a încuraja împreună și a aplauda la scenă 

deschisă adevărații eroi – copiii cu dizabilități. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/BbwF7qmnc9w/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Și în acest an, partenerii noștri sunt Primăria Municipiului Bistrița, unitățile de învățământ special 

de pe raza județului Bistrița-Năsăud, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului 

Bistrița – Năsăud, organizații, companii locale, licee. 

 

Ca de fiecare dată, ne așteptăm să avem înscriși peste 300 de copii și tineri, aceștia participând la 

probe sportive atât clasice, cât și adaptate nevoilor lor (baschet, tenis de masa, fotbal, jocuri, 

atletism). De asemenea, pentru ei am pregătit și activități artistice – dans, cântece, poezii, pictură, 

desen, precum și activități complementare (face painting). 

 

Scopul principal al evenimentului îl constituie combaterea riscului de excluziune socială a copiilor 

și tinerilor cu dizabilități și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la 

problemele, nevoile, dar și potențialul pe care îl au aceștia, prin implicarea lor în acțiuni cu caracter 

cultural și de petrecere a timpului liber. 
sursa: Romania pozitiva, 18 aprilie 2019 

 

 
 

 

Olimpiada Inocenților – o îmbrățișare de sute de suflete 
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Anual, Fundația Inocenți Bistrița sprijină zeci de copii cu dizabilități și depune eforturi pentru ca 

viitorul acestora să fie unul mai luminos, mai blând și mai plin de speranță. Activitățile pe care 

specialiștii Inocenți le desfășoară zilnic pentru acești copii îi ajută să se dezvolte, să își 

îmbunătățească abilitățile și competențele de viață independentă și facilitează integrarea lor socială. 

 

Ionuț este doar unul dintre copiii beneficiari ai programului “Eu și Familia Mea”, desfășurat de 

Fundația Inocenți Bistrița. Micuțul face parte din programul nostru de 4 ani, de când a fost 

abandonat de către mama lui. Diagnosticat cu autism și probleme cu vederea, precum și întârziere 

mentală, emoțională și de limbaj, Ionuț beneficiază zilnic de un program complex menit să îl ajute 

în dezvoltare, iar rezultatele pozitive nu au întârziat să apară ca urmare a intervenției constante a 

specialiștilor Inocenți. Și-a îmbunătățit vocabularul, acumulând peste 50 de cuvinte noi; este capabil 

să recunoască și să numească 5 animale, înțelege cuvintele pe care le spune și le folosește în mod 

corespunzător în conversație. Deși nu poate încă numi toate culorile, are capacitatea de a sorta 

lucrurile în funcție de culoare și continuă să facă progrese. Ionuț iubește muzica, iar terapia prin 

muzică l-a ajutat să dobândească mai mult auto-control, receptând și răspunzând instrucțiunilor 

specialiștilor. Din punct de vedere emoțional, multă vreme Ionuț nu a fost capabil să își identifice și 

exprime emoțiile, dar în ultimele luni a început să-și verbalizeze sentimentele și să ceară lucruri pe 

care le dorește, spre exemplu… îmbrățișări. Acum, este un copil curajos, iubește înotul, iubește 

animalele, iar noi ne bucurăm de fiecare pas pe care îl face, oricât de mic ar fi. 

Cu toate că rezultatele sunt vizibile, drumul lui spre recuperare este unul extrem de lung și 

provocator pentru noi toți. 

 

În acest moment, știm doar că vom depune toate eforturile pentru ca Ionuț și alte zeci de copii 

speciali să ducă o viață cât mai bună și să se bucure de copilărie… așa cum merită orice copil. 

Avem, însă, nevoie de sprijinul vostru, al tuturor pentru ca poveștile acestea să continue într-un mod 

fericit. (…) 
sursa: Romania pozitiva, 18 aprilie 2019 

 

 Apel de proiecte pentru fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit 
 

Fundația Comunitară București, împreună cu IKEA România, ING Bank și Lidl România, a lansat 

Bucureștiul Pregătit, fondul pentru cutremur și alte dezastre majore, prima rundă de finanțare fiind 

în valoare de 475.000 lei. 

 

Cele trei arii de interes ale primei runde de finanțare sunt cursurile de prim-ajutor și pregătire pentru 

dezastre, informarea și simularea pentru cutremur și pregătirea câinilor de căutare-salvare. Tema 

transversală a tuturor ariilor de interes este educația pe tema conștientizării riscului de cutremur. 

 

 
 

Finanțările vor fi acordate pe o perioadă de maxim 12 luni și pot aplica organizații non-

guvernamentale, neafiliate politic, sau echipe compuse din minimum trei persoane constituite ca 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/XBBl4Gwjci4/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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grupuri de inițiativă, fără personalitate juridică, care vor desfășura activitățile propuse în București 

sau în județul Ilfov. 

Propunerile de proiect vor putea fi trimise prin intermediul 

platformei www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro până pe 13 mai 2019. 

 

Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu independent, din care fac parte Georgiana Ilie, redactor-

șef Școala9 și senior editor DoR, autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil, Alexandra 

Călin, Operations Analyst World Bank, Ela Bălan, Coordonator programe fundații 

comunitare, ARC, Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România, Mihaela Bîtu, Director 

General Adjunct, ING Bank, Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România.  

 

Proiectele câștigătoare vor fi anunțate la finalul lunii iunie 2019. 

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, procesul de selecție, formularele de aplicație și 

exemple de proiecte care pot aplica sunt disponibile pe site-ul fondului: 
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-bucurestiul-pregatit/ 
sursa: Romania pozitiva, 18 aprilie 2019 

 
 Mai întâi joaca și apoi temele! Psihoterapeutul Lawrence Cohen: „Jocul îi 

dă copilului un sentiment de conexiune cu tine care îi crește dorința de a 

coopera” 

 
Pentru copii, jocul este mediul natural în care învață și de dezvoltă din punct de vedere cognitiv și 

emoțional, spune psihologul și psihoterapeutul american Lawrence Cohen, autor al cărții „Rețete de 

jocuri. De ce și cum să te joci cu copilul tău”.  

 

 
Foto: Guliver/Getty Images 

 

http://www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro/
https://scoala9.ro/
https://www.decatorevista.ro/author/oana-sandu/
https://www.decatorevista.ro/cutremur-orasul-vulnerabil-dor-28/
https://www.worldbank.org/en/country/romania
http://arcromania.ro/content/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-bucurestiul-pregatit/
https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-bucurestiul-pregatit/
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Acest lucru are, în opinia sa, la bază trei motive. „1. Toată această dezvoltare se întâmplă cel mai 

bine când întregul creier al copilului este activ în același timp. Să comparăm un copil care face o 

fișă la școală, folosindu-și o parte foarte limitată a creierului și a corpului, cu un joc în care își 

folosește întregul creier și întregul corp - limbă, emoții, activitate fizică, interacțiune socială etc. Cel 

de-al doilea mod construiește conexiuni cerebrale 2. Copiii învață mai bine când experimentează 

bucurie și angajament total. Urmăriți un copil la joacă și un copil făcând ceva ce este forțat să facă. 

Veți vedea diferențe enorme în ceea ce privește bucuria și angajamentul în aceste două situații. 3. 

Jocul presupune angajament social, până și un copil care se joacă singur este capabil să facă asta 

pentru că simte siguranță, securitate, apartenență. Dezvoltarea are nevoie de context social, de un 

context social cald și iubitor. Nu suntem șerpi care începem să lunecăm spre independență imediat 

ce ieșim din ou!”, spune psihologul. 

 
„Pune-ți ceasul să sune și joacă-te într-un fel entuziast și concentrat vreme de 10 minute” 
Pe 16 martie, Lawrence Cohen s-a aflat, la invitația Parenting Academy, la București, unde a 

susținut o conferință în timpul căreia le-a arătat părinților cum să se conecteze cu copiii lor prin joc. 

Cohen îi sfătuiește pe cei mari să lase seriozitatea deoparte și să își regăsească copilul pe terenul pe 

care acesta se simte cel mai fericit și puternic - cel de joacă. Însă se întâmplă de multe ori ca adulții 

să fie prea obosiți sau prea împovărați de grijile zilnice ca să se mai poată juca. În acest caz, 

psihologul îi sfătuiește să își facă un program strict în care să lase grijile deoparte cel puțin 10 

minute pe zi. „Pune-ți ceasul să sune și joacă-te într-un fel entuziast și concentrat vreme de 10 

minute. Crește apoi, încet încet, la o jumătate de oră sau o oră. Nu te chinui prea tare să inventezi 

jocul. Exagerează-ți emoțiile, chiar și plictiseala și faptul că nu știi să te joci sau că trebuie să 

termini ceva. Dacă faci asta într-un mod amuzant, primești un bonus dublu - copiii tăi nu sunt 

speriați sau supărați de emoțiile tale, dar ai ocazia să fii și cinstit în legătură cu ele. Iar copiii învață 

că emoțiile pot fi gestionate mai ușor dacă sunt discutate”, crede Lawrence Cohen. Dacă nu le iese 

din prima, nu este nicio problemă: copiii sunt iertători, iar mâine este o nouă zi în care o pot lua de 

la capăt. 

 

„Nu certa sau critica. Gândește-te la ce nevoi neîmplinite îl împiedică pe copil să își facă 

temele cu ușurință”  
De multe, motivul pentru care părinții nu știu să se joace se regăsește în propria lor copilărie. 

„E foarte bine să spui unui prieten în care ai încredere, soțului sau unui terapeut ce simți. 

Povestește-le amintirile din copilărie în detaliu, pentru a înțelege ce te împiedică să fii jucăuș. Caută 

acele amintiri în care te jucai, în special acelea pline de bucurie. Dacă ai avut traume în copilărie, 

spune poveștile cuiva care poate fi cald și înțelegător cu tine. Împreună, tu și prietenul tău, puteți 

ajuta copilul rănit dinăuntru să se recupereze după traumă și să simtă abilitatea de a se juca. Dacă nu 

trauma este problema, ci viața ta de adult este prea serioasă, atunci trebuie să ai grijă de tine și să 

găsești ceva precum yoga, meditația sau activitățile amuzante să ieși din seriozitate și să poți să îți 

întâlnești copilul într-un mod jucăuș”, explică el. Sunt câțiva pași pe care un adult îi poate urma, 

continuă Cohen: „Fii dispus să te joci! Privește-ți copilul! Fii dispus să înveți de la copil! Copiază-ți 

copilul! Fii gata să te porți prostește! Fii gata să pierzi un joc sau o luptă în joacă pentru ca copilul 

tău să se simtă încrezător!” 

 

Printre jocurile favorite ale lui Lawrence Cohen se numără cel de-a școala, în care copilul este 

profesorul, iar părintele, elevul neastâmpărat, bătaia cu pernele, alergatul de colo-colo prin casă, 

http://www.parenting-academy.ro/eveniment/9/dr-lawrence-cohen-in-romania
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urcatul în copaci, săritul în bălți, săpatul prin noroi. Copiii au nevoie de joacă mai ales înainte de 

sarcinile care îi solicită, precum temele. „Înainte de teme, joacă-te energic! Acest lucru îi dă 

copilului un sentiment de conexiune cu tine care îi crește dorința de a coopera și de a face ceva 

care-i pune probleme. Ia pauze de frustrare, la fiecare 10-15 minute poți să alergi prostește sau să te 

prefaci că rupi tema și că o pui pe foc. Nu certa sau critica. Gândește-te la ce nevoi neîmplinite îl 

împiedică pe copil să își facă temele cu ușurință. Poate are nevoie de o mai bună conexiune cu tine, 

poate are nevoie de mai multă joacă sau mai multă joacă liberă, poate are nevoie de mai multă 

autonomie în ceea ce privește alegerile referitoare la viața lui. Împlinește aceste nevoi și totul va 

merge mult mai ușor”, este de părere Lawrence Cohen. 

 

O problemă pe care multe familii au au în prezent este dependența de tehnologie, care pleacă de 

multe ori chiar de la părinți. Aceasta are ca rezultat îndepărtarea, avertizează psihologul, care dă 

câteva soluții pentru eliminarea gadgeturilor. „Aruncă toate dispozitivele electronice din vârful 

muntelui, începând cu al tău. Vorbesc serios! Producătorii acestor dispozitive și jocuri sunt experți 

în a le face adictive. Contracarează cu exerciții din viața reală, precum aventurile, luptele jucăușe. 

Puneți în scenă împreună secvențele din jocuri. Roagă-l pe copil să te învețe jocul favorit”. 
https://republica.ro/mai-intai-joaca-si-apoi-temele-psihoterapeutul-lawrence-cohen-zjocul-ii-da-copilului-un-

sentiment-de-conexiune? 

 
 

Cu sfială-n ochi și pași 
A sosit un iepuraș 

Îmbrăcat în haină nouă 

Și în brațe-un coș cu ouă! 

 
Pentru toți prietenii RENINCO, Paște bun și în lumină! 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://republica.ro/mai-intai-joaca-si-apoi-temele-psihoterapeutul-lawrence-cohen-zjocul-ii-da-copilului-un-sentiment-de-conexiune?
https://republica.ro/mai-intai-joaca-si-apoi-temele-psihoterapeutul-lawrence-cohen-zjocul-ii-da-copilului-un-sentiment-de-conexiune?

