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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. 21, anul 5, saptamana 5 - 11 iunie 2017 

 

 

 

Cuprins: 

 

 5 iunie – Ziua Invățătorului 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale înființează anul acesta Avocatul Copilului 

 Guvernul lansează, de 1 Iunie, Concursul „Desenează România” 

 Scrisoarea de 1 Iunie a Mariei, elevă în clasa a șaptea, adresată adulților din această țară: 

„Îmi doresc o Românie de oameni mari” 

 În contextul scăderii cheltuielilor cu educația, experţi în învăţământ din șase țări vin cu 

soluții de secol XXI 

 Împachetează cauzele în care crezi și înscrie-ți organizația la ONGFest București! 

 ONGurile ar putea fi obligate să își publice sursele de venit în MO, semestrial 

 Spinner-ul, jucăria care face furori 

 

 

 

 

 5 iunie  - Ziua Învăţătorului 

 
Ziua Învăţătorului a fost instituită ca manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic 

si cultural, anual, pe data de 5 iunie, conform Legii nr. 289/2007 privind instituirea Zilei 

Învăţătorului, in vigoare de la 8 noiembrie 2007. 

 

 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale înființează anul acesta Avocatul 

Copilului 
  
Considerând că investiția în copii reprezintă o investiție în viitor, programul de guvernare pentru 

perioada 2014 – 2020 cuprinde printre măsurile destinate acestora și înființarea instituției Avocatul 

Copilului, până la sfârșitul anului, cu mandatul de a promova drepturile copilului și a apăra 

respectarea acestora. 
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Dreptul la participare, asigurat prin lege fiecărui copil, îi conferă acestuia posibilitatea de a avea un 

cuvânt de spus în procesul adoptării tuturor deciziilor care îl privesc. 

 

Vocea copiilor trebuie să se facă auzită, iar prin înființarea Avocatului Copilului ne dorim ca 

drepturile și interesele copiilor să fie apărate și promovate în fața tuturor, fie că vorbim de 

instituțiile de la nivel central sau local sau orice alți factori de decizie, ale căror hotărâri au impact 

asupra vieții acestora. 

Avocatul Copilului va acționa în scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de 

până la 18 ani, va susține și încuraja respectarea și promovarea drepturilor copiilor în vederea 

îmbunătățirii atitudinii publice față de copii. 

 

Acesta va colabora cu organizațiile copiilor și va transmite informațiile primite de la acestea către 

factorii de decizie și autoritățile competente, având posibilitatea de formula și propuneri de măsuri, 

menite să încurajeze participarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc.  
sursa: www.mmuncii.ro/comunicat de presa 

 

 

 

 Guvernul lansează, de 1 Iunie, Concursul „Desenează România” 
 

Guvernul a lansat, joi, de 1 Iunie, concursul „Desenează România”, care constă în invitaţia 

adresată copiilor de a desena România aşa cum o văd ei, 100 dintre desenele trimise pe adresa 

Executivului urmând a fi afişate public pe 1 Decembrie, de Ziua României. 

 

 
 

„Dragi copii, astăzi, de ziua voastră, vă invităm să desenaţi România, aşa cum o vedeţi voi. 

Desenele voastre sunt aşteptate, până pe 1 noiembrie 2017, pe adresa Guvernului României, Piaţa 

http://www.mmuncii.ro/comunicat
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Victoriei nr. 1, Departamentul Centenar. Dintre ele, vor fi selectate 100 de desene care vor fi 

afişate public chiar pe 1 Decembrie 2017, de Ziua României. Vă rugăm ca, pe spatele desenului, să 

treceţi numele vostru, vârsta şi titlul lucrării, se menţionează în comunicatul de presă. Inspiraţia şi 

creativitatea ştim că nu vă lipsesc, aşa că suntem nerăbdători să primim desenele voastre! La mulţi 

ani de 1 iunie!” 

 

Concursul are şi un logo care constă în conturul geografic al României colorat în culorile naţionale. 
sursa: www.gov.ro 

 

 

 Scrisoarea de 1 Iunie a Mariei, elevă în clasa a șaptea, adresată adulților din 

această țară: „Îmi doresc o Românie de oameni mari” 

 

 
 

N.R. Maria este elevă în clasa a șaptea și publicăm astăzi, de 1 Iunie, scrisoarea sa despre felul în 

care și-ar dori să arate România.  

 

Întrebându-mă cum ar arăta țara în care aș vrea să trăiesc, m-au năpădit alte atâtea întrebări: Oare 

vreau eu cu adevărat să trăiesc într-o Românie altfel? De ce nu aș trăi într-o țară aidoma celei de 

azi, cu toate avantajele sau dezavantajele pe care le presupune această viață? Iar dacă îmi doresc 

o schimbare, pot eu schimba ceva? Și de ce aș face-o? De ce m-aș implica în reorganizarea 

industriei, pentru schimbarea Constituției sau pentru modificarea sistemului de învățământ? Sunt 

oare acestea schimbări care ar face mai bună viața oamenilor? 

Din start vreau să menționez că nu cred că goana după confort, distracție, lux și o viață așa-zis 

„bună” îi ajută prea mult pe oameni. Dimpotrivă. Părerea mea e că îi secătuiește de puteri și nu le 

aduce nicidecum mulțumire cu adevărat. De aceea, nu cred că progresul științei sau al tehnicii îi va 

salva din criza economică, socială, familială. Poate nici informația, mai precis accesul necondiționat 

la informare, nu are capacitatea de a schimba mare lucru.  

 

Da, e adevărat, progresul științei aduce după sine, de cele mai multe ori, progresul tehnologiei și al 

omenirii. Datorită unei invenții sau unei descoperiri au putut fi salvate nenumărate vieți, se poate 

comunica mai ușor și mai rapid decât în urmă cu 20 de ani și exemplele pot continua. Oricine se 

poate gândi la ele pentru că au influențat, cred, orice domeniu de activitate. 

Oamenii s-au așteptat ca inovațiile tehnologice le vor face viețile mai ușoare, scutindu-i de treburi 

care cereau mult timp și care nu erau foarte importante. Sperau că vor putea petrece mai mult timp 

făcând ceea ce era mai important pentru ei. 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bO5A3dhuRwx4SZgz5XhL4WXFzSuN5_cqIS948oj6fPH.P7/stparam=pjorbjsigr/fastid=lqqmbvogyznudoifqqxxtzwmthpb/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D21555520%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bO5A3dhuRwx4SZgz5XhL4WXFzSuN5_cqIS948oj6fPH.P7/stparam=pjorbjsigr/fastid=lqqmbvogyznudoifqqxxtzwmthpb/sarg=58B6DC91A4382D44/url=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D21555520%26PluID%3D0%26ord%3D%5Btimestamp%5D
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Ceva ce poate le plăcea sau îi relaxa. Ceva pentru ei, pentru sufletul lor. 

Totuși, parcă au tot mai puțină vreme pentru a trăi. Sunt ocupați, foarte ocupați. Prea ocupați de 

când au realizat că mulțumită mașinăriilor au posibilitatea de rezolva mai multe treburi în aceeași 

unitate de timp. De aici și graba cu care se mișcă, mănâncă,vorbesc. În loc să trăiască cu adevărat se 

ocupă cu orice altceva. Își neglijează sufletul, singurul în care ar putea găsi răspunsul,singurul cu 

adevărat important. Problemele lor se trag de cele mai multe ori din lăuntrul lor. De acolo de unde 

poate nici nu se așteptau. 

Cât despre informație, abia după ce o valorifici te ajută. Nu e negativă sau pozitivă. Datorită ție 

capătă aceste valențe. Acesul la informație nu înseamnă că ea ajunge la tine. De fapt, trebuie să o 

cauți. Tu ajungi la ea . 

De aceea, oricât de mult ar evolua știința și tehnologia, dacă oamenii vor continua să ignore nevoile 

sufletului lor, dacă nu vor relaționa cu alți oameni, dacă nu vor înțelege cât de simplu e trăiești cu 

adevărat bucurându-te de orice floare, de orice tril, de faptul că trăiești făcându-i și celuilalt loc în 

inima ta, le va fi in continuare greu. Nu vor reuși să depășească momentul sau momentele de criză. 

 

Cu toate astea, eu sunt adepta schimbării. Iar dacă ar fi să argumentez de ce, primul lucru pe care l-

aș pomeni ar fi că altfel nu este posibil. Atât eu cât și țara mea ne vom schimba. Numai de la 

venirea mea pe lume și până acum s-au petrecut atât de multe încât lumea și fiecare stat al ei nu a 

putut rămâne la fel de atunci. S-a inventat, descoperit, reactualizat, înnoit, progresat. Și, bineînțeles, 

s-a uitat, dar nu despre asta doresc a scrie aici. S-a avansat. Acest lucru e sigur, nu te poți îndoi de 

el, pentru că așa cum într-un sistem de axe ortogonale se poate avansa în mai multe sensuri 

simultan, respectiv negativ și pozitiv, așa, orice “înaintare”, sau de ce nu, „întoarcere”, s-a produs în 

ambele sensuri. 

 

În al doilea rând, pentru că există șanse ca aceste modificări să nu fie unele imediate sau foarte 

vizibile dar să aibă eficiență și urmări pozitive. Asta înseamnă că, deși e mai simplu să organizezi o 

lovitură de stat sau să te implici în vreo campanie electorală, schimbarea pe care poate o așteptăm 

sau o dorim e mai complexă. E o modificare de atitudine, de viziune care presupune să te vezi pe 

tine, nu pe cei din jur. Adică să încerci să deții controlul asupra ta, mai puțin a celorlalți din 

exterior. 

 

Îmi doresc o schimbare, e adevărat, o schimbare care ar putea face România diferită de modul în 

care este. Și nu mă refer la România ca republică, ca stat democratic, ca denumire geografică, ca 

spațiu. Schimbarea de care vorbesc este mai degrabă una de viziune. 

 

Din toate peregrinările mele prin această țară, m-am întors acasă simțind nu că pământul ăsta e al 

meu (țara mea), ci că eu îi aparțin. Că fac parte pe deplin din această țară, că nu sunt un element 

rătăcit care a nimerit vrând-nevrând, undeva. Totodată, m-am convins cât de frumoasă e. 

Nu aș putea spune că e cea mai cea, deoarece nu am trecut dincolo de granițele sale. Nici cea mai 

bogată fiindcă nu cunosc resursele fiecărei țări de pe glob. Nu are insule pierdute prin cine știe ce 

mări, nici munți prea înalți și împarte cu alte țări vecine apele Mării Negre. 

Dar e binecuvântată: viața aici nu e sufocantă precum în marile și fierbințile deșerturi ale lumii, nici 

rece, prea puțin însorită ca țările nordice. Pămânul e roditor și principalele forme de relief coexistă 

într-un mod armonios. 
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De aceea, nu visez un progres spectaculos al economiei sau industriei, nici extinderea teritoriului 

statului român dincolo de hotarele actuale. Ceea ce îmi doresc este ca noi, românii, să apreciem 

ceea ce avem, această țară cu bogățiile ei, acești oameni care o locuiesc de atâta timp. Îmi doresc ca 

acest pământ să nu se înstrăineze de oameni și nici oamenii de el. Fără oamenii ei, România ar fi la 

fel de sălbatică precum Atacama, Polul Sud sau vârful Everest. Și cel mai mult aș vrea ca oamenii 

acestei țări să fie oameni, cu tot ce presupune această dimensiune umană a unui individ. 

 

Am tot auzit expresii ca: „Ăsta da om!”, „Așa om să tot întâlnești!” sau „Om ca el/ea, mai rar!”. 

Consider că acele persoane apreciau generozitatea, altruismul, înțelegerea, dăruirea de care 

respectivii dau dovadă. Desigur, se puteau referi și la inteligența, dexteritatea, priceperea sau 

posibilitățile materiale ale acelor persoane dar, la orice s-ar referi aceste expresii, asta îmi doresc eu 

pentru noi, românii. Să fim oameni. 

Nu degeaba s-a zis că a fi om e lucru mare. Poate cel mai mare. Iar eu asta îmi doresc. O Românie 

de oameni mari. 

Maria Preoteasa 
https://republica.ro/scrisoarea-de-1-iunie-a-mariei-eleva-in-clasa-a-saptea-adresata-adultilor-din-aceasta-tara, 1 

iunie 2017 

 

 

 

 În contextul scăderii cheltuielilor cu educația, experţi în învăţământ din 

șase țări vin cu soluții de secol XXI 

 

Pe 10 şi 11 iunie 2017, Ploieștiul va găzdui, pentru al doilea an la rând, Festivalul 

Internaţional de Educaţie – FIEdu, în cadrul căruia experţi în educaţie din toate 

colţurile lumii vor prezenta soluții găsite de alte state la problemele cu care se 

confruntă în prezent educația românească. 

Evenimentul internaţional, organizat de Asociația Iubesc Ploieștii, în parteneriat cu Centrul 

Educațional de Inspirație Finlandeză Yuppy Koti și Fundația Seeding Knowledge, are loc în 

contextul în care, în România, cheltuielile cu educația (7%) sunt pe ultimul loc în clasamentul 

cheltuielilor publice (Eurostat 2016). 

 

 
„Studiile arată că majoritatea sistemelor de învăţământ din lume fac eforturi semnificative pentru a 

reuşi să satisfacă nevoile actuale ale generaţiei tinere și ale pieței muncii. Pentru a evolua, trebuie 

să ne actualizăm în permanenţă metodele de predare-învăţare şi să integrăm inteligent noile 

https://republica.ro/autor/mariapreoteasa
https://republica.ro/scrisoarea-de-1-iunie-a-mariei-eleva-in-clasa-a-saptea-adresata-adultilor-din-aceasta-tara
https://www.facebook.com/fiedu/
https://www.facebook.com/fiedu/
https://www.facebook.com/iubescploiestii/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
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inovaţii tehnologice. Ca să le capteze atenţia elevilor, profesorii trebuie să fie mereu actuali şi să le 

ofere informaţii relevante şi practice. Când dispunem de resurse financiare limitate, e cu atât mai 

important să facem investiții susținute în alegerea celor mai eficiente mijoace care să-i ajute pe cât 

mai mulți copii să-și atingă potențialul”, susține Alexandra Anton, CEO al Festivalului 

Internaţional de Educaţie - FIEdu. 

 

Până în prezent și-au confirmat prezența reputaţi experţi din Republica Moldova (Maia Sandu – 

Fost ministru al educației), Finlanda (Jukka Kangaslahti – Consultant finlandez în Parlamentul 

Europei), Suedia (Johan Wendt – Fondator Mattecentrum), Regatul Unit (Lisa Vernon – Manager la 

Historic Royal Palaces), Statele Unite (Nancy Commins, Profesor în educație la Universitatea 

Colorado) şi Singapore (Lim Ai Hong – Profesor). 

 

La dezbatere vor participa şi directori de şcoli publice și private, cercetători din domeniul educaţiei, 

profesori şi elevi din România. Aceştia vor discuta despre teme importante pentru educaţie 

viitorului, precum: combaterea analfabetismului și scăderea abandonului școlar, colaborarea dintre 

părinți-copii-profesori, modalități de reducere a birocrației în sistemul de învățământ, dobândirea și 

îmbunătățirea continuă a inteligenței emoționale, experiențe de învățare în afara școlii, importanța 

viziunii liderilor din educație, educația financiară și metode moderne de predare. 

Programul festivalului include ateliere practice pentru profesori și părinți, smart gallery sau 

expoziția de soft-uri educaționale și festivalul în aer liber pentru copii. 

Pentru înscrieri şi programul integral al evenimentului, accesaţi site-ul www.fiedu.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 30 mai 2017 

 

 

 

 Experti in educatie de pe trei continente vin cu solutii 
 

 
Programul Festivalului Internaţional de Educaţie – FIEdu: 

 Sesiuni în plen la Sala Europa – Palatul Administrativ Ploiești 

 Ateliere practice pentru profesori și părinți la Sala Marii Uniri din Palatul Culturii Ploiești și 

Sala de Studiu a Muzeului Omului 

 Smart Gallery – Galeria de materiale si soft-uri educaționale din România și din străinătate 

la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești 

 Kids Outdoor Festival – Festivalul în aer liber pentru copii – eveniment organizat de 

Fundația Seeding Knowledge, la care copiii care își însoțesc părinții la festival și nu numai 

pot participa gratuit – se va desfășura la Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești și pe 

esplanada Palatului Culturii 

http://www.fiedu.ro/
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/YHdbQQdGhks/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Pentru înscrieri şi programul integral al evenimentului, accesaţi site-ul www.fiedu.ro 
sursa: Romania pozitiva, 30 mai 2017 

 

 

 

Împachetează cauzele în care crezi și 
înscrie-ți organizația la ONGFest București! 

 

Pe 17 şi 18 iunie ONG-uri din toate domeniile sunt invitate să îşi susţină cauzele la București, 
la Civic Break-ul din ONGFest! Să stea de vorbă cu oamenii şi să le spună cum se pot implica, să 
înceapă conversaţia despre spiritul civic. Tema acestui an, Civic Break, invocă spiritul civic al 
fiecărui ONG şi cetățean și îl invită într-o excursie printre cauzele prezentate în cadrul 
festivalului. Ca într-un City Break, vizitatorii vor ieşi din rutina zilnică şi vor avea ocazia să 
descopere cum au construit ONG-urile o Românie mai bună pentru fiecare. Vor interacționa 
direct cu organizaţiile participante, vor descoperi ce lucruri noi se întâmplă în țară şi cum se pot 
implica. 
  
Aflat la a 8-a ediție, evenimentul are loc în acest an în trei orașe: București  (17 – 18 
iunie), Iași (24 iunie) și Cluj-Napoca (1 iulie). Înscrierile pentru Iaşi şi Cluj vor fi deschise 
în curând. Fiecare expozant înscris are la dispoziție un cort în care își poate promova organizația, 
dar și opțiunea de a-și face cunoscute programele prin organizarea de activități dedicate 
publicului în parc, prin susținerea de momente artistice la scenă sau prin organizarea de 
seminarii, dezbateri sau ateliere interesante, atât pentru vizitatori, cât și pentru sectorul 
neguvernamental. 
  

Vă invităm să împachetați cauzele în care credeți și să vă alăturați nouă în 
Civic Break-ul de la București, între 17 – 18 iunie! 

 

Înscrierile au loc în perioada 22 – 31 mai 2017 
prin completarea formularului de înscriere (http://inscrieri.ongfest.ro/) 

Expozanții pot fi: asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc (CAR-uri, CARP-uri), 
grupuri civice neînregistrate, cu sediul în România, care asigură respectul pentru diversitate, 
pentru valorile democratice şi drepturile omului și sunt independente politic (organizarea, 
conducerea și administrarea nu se află sub influența unui partid politic). 

 

http://www.fiedu.ro/
http://ong.us16.list-manage.com/track/click?u=97c4d27d1a4c13d9c46b0f1f8&id=86d977172f&e=9b82396798
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 ONGurile ar putea fi obligate să își publice sursele de venit în M.O. 

semestrial 

 

În 21 martie 2017, deputatul PSD Liviu Plesoianu a depus la Senat o propunere 

de modificare a Ordonanței 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, introducând 

obligativitatea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor de a publica semestrial, în 

Monitorul Oficial al României, o declarație de venituri și cheltuieli, 

menționând sursa fiecărui venit (persoana sau activitatea). Nepublicarea 

declarației va atrage, dupa 30 de zile de întârizere, încetarea de îndată a activității organizației, prin 

dizolvare sau lichidare.   

  

De asemenea, propunerea vizează modificări  semnificative ale criteriilor de acordare a statutului 

de utilitate publică, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta. Notăm una dintre 

interdicțiile atrase de acest statut: “obligația de a nu desfășura activități politice de orice natură: 

activități de strângere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opoziție față de un partid politic 

sau un candidat pentru o funcție publică în care acesta poate fi numit ori ales”. 

  

Explicând necesitatea acestor modificări, deputatul Plesoianu declară în expunerea de motive și că 

„formule vagi, cu caracter general, în privința domeniului de activitate, de tipul “civic”, în 

condițiile în care societatea civilă este identificată ca ansamblu al tuturor acestor organizații 

neguvernamentale, pot duce la opinia că, în realitate, asociația sau fundația nu au nimic concret 

în activitate prin care să își dovedească utilitatea publică”. 

  

Termenul de adoptare tacită în Senat este de 27 zile de la reluarea activității Senatului dupa 

vacanța parlamentară, urmând apoi dezbaterea în forul decizional, Camera Deputaților. 

  

Pentru informații detaliate, expunerea de motive și forma inițiatorului se regăsesc pe pagina 

Senatului României: https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20411.  
sursa: www.stiriong.ro, 30 mai 2017 

 

 
 

 STUDIU Nivelul păcii în lume, creștere ușoară în ultimul an! Care e cea mai 

pașnică regiune 
 

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20411
http://www.stiriong.ro/
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Nivelul păcii pe plan mondial s-a îmbunătăţit uşor pentru prima dată de la izbucnirea 

războiului din Siria, dar armonia este în scădere, iar riscurile teroriste s-au accentuat, arată 

un raport al Institutului pentru Economie şi Pace, cu sediul în oraşul australian Sydney. 

 

Potrivit cercetătorilor, nivelul păcii a crescut puţin în ultimele 12 luni, dar costurile asociate 

conflictelor au un impact enorm asupra economiilor lumii. 

 

În pofida amplificării riscurilor teroriste, Europa rămâne cea mai paşnică regiune a lumii. Potrivit 

studiului, 60% dintre ţări se confruntă cu riscuri teroriste mai mari decât în urmă cu zece ani. 

 

Populismul este în creştere în Europa, afectând nivelul păcii, accentuând inegalităţile, deteriorând 

libertatea presei şi acceptarea de către cetăţeni a drepturilor altora. 

 

La fel ca în ultimii cinci ani, Siria este cea mai violentă ţară din lume, urmată de Afganistan, Irak, 

Sudanul de Sud şi Yemen. Orientul Mijlociu şi nordul Africii sunt cele mai violente regiuni ale 

lumii. 

 

Cea mai paşnică ţară continuă să fie Islanda, urmată de Noua Zeelandă, Portugalia, Austria şi 

Danemarca. 
sursa://www.realitatea.net/28 mai 2017 

 
 Spinner-ul, jucăria care face furori 

 

 

 

O jucărie aparent nouă, numită ''spinner'', un fel de titirez cu două sau trei petale, face furori 

în rândul copiilor. Tinde să fie jucăria acestei generaţii. 

 

Spinner-ul a fost creat în urmă cu 20 de ani de Catherine Hettinger din Florida, pentru a o distra pe 

fiica ei de șapte ani. Nu și-a putut permite brevetul pentru jucăria devenită în zilele noastre exterem 

de populară, așa încât nu primește niciun bănuţ din vânzări. Cu toate acestea, spune că este 

"mulțumită" de popularitatea ei bruscă. Ea a deținut brevetul timp de opt ani, dar l-a predat în 2005 

pentru că nu-și putea permite taxa de reînnoire de 400 de dolari. 
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Hettinger declară că originea spinner-ului se află într-o "vară oribilă” la începutul anilor 1990, când 

suferea de miastenia gravis, o tulburare autoimună care provoacă slăbiciune musculară și avea grijă 

și de fiica ei, Sara, acum în vârstă de 30 de ani. 

 

Această nouă modă ar putea să dispară în câteva luni, la fel de brusc cum a apărut. Dar ea a relansat 

dezbaterea privind problemele de concentrare ale copiilor. 

 

''Spinner-ele au venit de nicăieri: dintr-o dată, toți copiii păreau să aibă unul, spunând mă ajută să 

mă calmez '', povestește Meredith Daly, profesoară într-o școală publică de la periferia orașului 

Phoenix, în Arizona.  "Copiii din clasă nu-și mai luau ochii la titirezul lor sau al colegilor'', făcând 

imposibil orice proces de învățare. Așa că împreună cu alți profesori am decis să nu le mai 

permitem copiilor să le scoată din ghiozdan în timpul orelor, mai spune profesoara. 

Alte școli din Statele Unite ale Americii, Franța sau Anglia le-au interzis categoric, inclusiv în 

timpul pauzelor. 
sursa: https://www.realitatea.net/spinner-ul-jucaria-care-face-furori-tu-stii-cu-ce-se-joaca-de-fapt-copilul-

tau_2069051.html#sthash.I5hqcGI6.dpuf 

 

 

 

 

 

Toti pentru unul, unul pentru toti! 


