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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. 23, anul 8, săptămâna 15 – 21 iunie 2020 

 

Cuprins: 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 Un pas important în educația copiilor surzi din România 

 Carta Diversității din România prezintă publicația „Managementul Diversității în 

Organizațiile din România” 

 Ca de la părinte la părinte: câteva idei de parenting din cărți, dar care chiar funcționează și în 

realitate 

tuturor elevilor de clasa a VIII-a pentru a trece pragul evaluării naționale 

2020! 

 

                                                                             Noutăți  

 

 Normele metodologice de aplicare a Legii împotriva violenței 

psihologice-bullying au fost publicate în Monitorul Oficial 

  

Data publicării: 11 iunie, 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării și specialiștii cooptați în grupul de lucru de profil au elaborat 

normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combătut 

bullying-ul în spațiile destinate învățământului. 

Normele au fost aprobate prin ordin de ministru (Ordin nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020) și publicate 

în Monitorul Oficial din 10 iunie 2020, intrând în vigoare odată cu publicarea acestuia. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/r3uGItoF_2s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/P6znXqHliXA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/P6znXqHliXA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_3019_grup_lucru_norme_anti_bullying.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4343_2020_norme%20antibullying.pdf
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Obiectivul normelor metodologice este să faciliteze crearea unui climat sigur și pozitiv în unita tea 

de învățământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și 

asigurarea stării de bine a antepreșcolarului/preșcolarului/elevului în unitatea de învățământ.  

 

De asemenea, normele metodologice oferă un instrument de lucru pentru profesioniștii care 

desfășoară activități cu antepreșcolarii/preșcolarii/elevii din sistemul educațional, familiile copiilor, 

autoritățile responsabile cu protecția copilului împotriva violenței, inclusiv a violenței psihologice-

bullying și cu furnizorii de servicii specializate pentru reabilitarea copiilor-victime, martori și/sau 

copiilor cu un comportament agresiv. Promovarea activităților de prevenire și combatere a tuturor 

formelor de bullying și cyberbullying în sistemul educațional preuniversitar este un alt obiectiv 

urmărit, dublat de identificarea, semnalarea și intervenția, în echipă multidisciplinară, în situațiile de 

violență psihologică-bullying și cyberbullying. 

 

Astfel, pentru prevenirea violenței psihologice-bullying, în fiecare unitate de învățământ va fi 

înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri. Între aceștia 

se vor regăsi directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice 

formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți 

reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale. Rolul 

acestui grup este prevenirea, identificarea și soluționarea faptelor de bullying comise între elevi, 

prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice. 

 

Fiecare unitate de învățământ are obligația de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară 

(ROI) obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”. În plus, pentru a veni în sprijinul cadrelor 

didactice, în perioada următoare, Ministerul Educației și Cercetării va realiza Ghiduri de bune 

practici pe cicluri de învățământ, privind modul de interacțiune și de intervenție în situațiile de 

violență psihologică-bullying. 

 

Mai mult, implementarea planului anti-bullying, la nivelul fiecărei unități școlare, presupune:  

a) activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul școlii, 

copii și părinți;  

b) măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învățământ, cu privire la 

procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul 

școlar;  

c) proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying; 

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate în cazurile de bullying 

semnalate sau identificate;  

e) organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul încurajării respectării 

valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea 

situațiilor de bullying;  

f) atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu privire la bullying; 

g) activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti-bullying și ale eficienței 

grupului de acțiune. 

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullying-ul. 

(…) 

Background: 
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Legea de prevenire și combatere a bullying-ului, completată de normele metodologice, este rodul 

unei colaborări susținute, timp de 3 ani, a tuturor stakeholder-ilor existenți în România, 

reprezentanți ai statului și ai societății civile: Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Serviciul de 

Analiză şi Prevenire a Criminalității din Poliția Capitalei, CMBRAE, Colegiul Psihologilor, 

Consiliul Național al Elevilor, Organizația Salvați Copiii, Asociația Părinților Isteți, Itsy Bitsy și 

Simona Ciff. 

 

Specialiști in problematica bullying-ului și reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai 

societății civile implicați în procesul de elaborare a normelor metodologice: 
 Adina Codreș: psiholog clinician, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) 

 Grațiela Văduva: comisar-şef la Poliţia Capitalei - Serviciul de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii 

 Bogdan Ion: psihoterapeut și psiholog principal, președintele Filialei București a Colegiului 

Psihologilor din România 

 Rareș Voicu și alți reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor  

 Aura Stănculescu: director al Centrului Municipiului București de 

Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) 

 George Roman: jurist, Organizația Salvați Copiii România 

 Simona Ciff: doctor în științele educației, psiholog, trainer 

 Nadia Tătaru: președinte Asociația Părinților Isteți și cofondator Itsy Bitsy, inițiator al 

demersului strategic naționa 
sursa: https://edu.ro/normele-metodologice-de-aplicare-legii-%C3%AEmpotriva-violen%C8%9Bei-psihologice-

bullying-au-fost-publicate-%C3%AEn 

 

 

 CNRED implementează alături de alte centre europene 

ENIC/NARIC proiectul DEQAR CONNECT 

 

Data publicării:  vineri, 29 mai, 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (CNRED), a devenit partener în proiectul european Enhancing the Coverage and 

Connectivity of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), finanțat prin programul 

Erasmus PLUS, proiect destinat rețelelor Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC și 

Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. 

 

Coordonatorul proiectului este Registrul European de Asigurare a Calității pentru Învățământul 

Superior (EQAR), iar perioada de implementare este de 24 de luni, începând cu luna martie a.c. 

 

Scopul proiectului DEQAR CONNECT este acela de a extinde implicarea agențiilor de asigurare a 

calității în învățământul superior din Spațiul European al Învățământului Superior și de a îmbunătăți 

conectivitatea prin explorarea de noi oportunități de utilizare a datelor DEQAR direct în fluxul de 

lucru de recunoaștere, acreditare digitală etc. 

 

https://edu.ro/normele-metodologice-de-aplicare-legii-%C3%AEmpotriva-violen%C8%9Bei-psihologice-bullying-au-fost-publicate-%C3%AEn
https://edu.ro/normele-metodologice-de-aplicare-legii-%C3%AEmpotriva-violen%C8%9Bei-psihologice-bullying-au-fost-publicate-%C3%AEn
https://www.eqar.eu/deqar-connect/
http://www.enic-naric.net/
https://www.eqar.eu/
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Prin acest proiect, Ministerul Educației și Cercetării urmează să utilizeze datele preluate din baza de 

date DEQAR în cadrul platformelor electronice proprii, în vederea eficientizării procesului de 

evaluare a dosarelor de recunoaștere și echivalare. 

CNRED a participat recent, alături de centrele din Italia, Olanda și Franța, la videoconferința de 

lansare a proiectului DEQAR CONNECT (disponibilă la https://www.facebook.com/ENIC-

NARIC-France-329758790776067/) 
sursa: https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-enicnaric-proiectul-deqar-

connect 

 

 

 Un pas important în educația copiilor surzi din România 

 
Teoretic, în planul-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial al elevilor 

surzi sunt prevăzute ore de limbaj mimico – gestual. Practic însă, nu există un manual de limba 

semnelor române adaptat, motiv pentru care profesorii își creează propriile materiale, existând 

riscuri destul de mari de a preda greșit limba semnelor în clasă. 

 

Pornind de la această nevoie concretă a celor peste 2.000 de elevi cu deficiențe de auz din România, 

în anul 2019 s-a conturat un proiect inovator, ce sprijină integrarea acestor copii în societate. 

Proiectul se numește Manual în limba semnelor române, va fi implementat de Asociația Națională a 

Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) și este câștigătorul unui grant de 

94.400 lei, oferit în cadrul ediției Lumea prin Culoare și Sunet, program anual de finanțare derulat 

de Fundația Orange, în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România. 

 

Elevii surzi prezintă dificultăți de exprimare în scris și oral, fapt ce duce la carențe grave în educația 

lor școlară. Mai mult, nevoia de comunicare este cea mai importantă în viața unui copil cu 

deficiențe de auz deoarece prin comunicare acesta se dezvoltă armonios, își descoperă identitatea 

culturală, își formează propria personalitate, socializează și se integrează cu ușurință în societate. 

 

Manualul va putea fi folosit la clasă începând cu anul școlar 2020 – 2021, fiind avizat de către 

Ministerul Educației Naționale. În prezent, echipa ANIALMG a demarat toate procedurile pentru a 

obține acreditarea tuturor aplicațiilor dezvoltate de-a lungul timpului, sub umbrela programului 

„Lumea prin Culoare și Sunet”: Aplicație în Limbajul Semnelor, Dlmg.ro – primul dicționar de 

limbaj mimico-gestual online din România și Colecția de povești și opere literare traduse în LMG. 

Această acreditare va oferi profesorilor posibilitatea să utilizeze la clasă aceste resurse gratuite și 

accesibilizate pentru copiii cu deficiențe de auz. De asemenea, toate aceste materiale educaționale 

vor putea fi utilizate și pentru studiul de acasă, sub îndrumarea părinților. 

Proiectul „Manual în limba semnelor române” va avea un impact pozitiv major prin creșterea 

nivelului de comunicare între elevii surzi și cadrele didactice, creșterea ratei de promovare a 

elevilor surzi la testele și examenele naționale, dar și creșterea implicării elevilor surzi în activități 

școlare și extrașcolare. Aflăm mai multe detalii de la Violeta Cuc, manager de proiect în cadrul 

ANIALMG. 

1.Dragă Violeta, bine te-am găsit. Te rugăm să ne spui pe scurt, cine este Asociația Națională a 

Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico – Gestual (ANIALMG)? 

https://www.facebook.com/ENIC-NARIC-France-329758790776067/
https://www.facebook.com/ENIC-NARIC-France-329758790776067/
https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-enicnaric-proiectul-deqar-connect
https://edu.ro/cnred-implementeaz%C4%83-al%C4%83turi-de-alte-centre-europene-enicnaric-proiectul-deqar-connect
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/r3uGItoF_2s/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/manual-de-limba-semnelor-romane-pentru-elevii-surzi/
https://www.facebook.com/ANIALMG/
https://www.facebook.com/ANIALMG/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/aplicatie-in-limba-semnelor/
http://dlmg.ro/
http://ailg.ro/povesti/
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ANIALMG este o asociație care a fost fondată de către un grup de persoane surde în anul 2008. De 

la înființare până în prezent, misiunea noastră constă în respectarea drepturilor persoanelor surde, 

adulți și copii, prin asigurarea accesului la informații și educație, a incluziunii și a serviciilor de 

interpretare în Limba Semnelor Române (LSR). Toate aceste servicii contribuie la o viață mai bună, 

reprezentând un pas important către recunoașterea LSR. 

Puțini știu faptul că majoritatea echipei ANIALMG este formată din persoane surde; pot să estimez 

că suntem aproximativ 80% surzi și 20% persoane auzitoare. Suntem o echipă de lucru ce realizează 

filmări video și materiale informative. Avem chiar și interpreți surzi care lucrează în echipă cu 

interpreții auzitori. Asociația are multe activități, proiecte, cursuri, evenimente și conferințe. 

 

2. Cum ați aflat despre programul Lumea prin Culoare și Sunet? 

Îmi amintesc de anul 2014 și de momentul în care am văzut un anunț pe Facebook despre Fundația 

Orange, care organiza un concurs de proiecte pentru a ajuta persoanele nevăzătoare și surde. Am 

discutat cu echipa despre concurs și ne-am ambiționat să facem un proiect pe care le-am depus cum 

mult entuziasm. După un timp de așteptare, am primit un răspuns negativ, de la organizator, nu 

fusesem selectați, lucru ce ne-a întristat, dar am mers înainte. 

Abia în anul 2015, am văzut din nou anunț pe Facebook despre o nouă linie de finanțare. Ne-am 

strâns cu țoții, am discutat și ne-am gândit mai bine la nevoile persoanelor surde, rezultând o nouă 

idee de proiect. După câteva luni, am primit răspunsul pe care ni-l doream: ,,Felicitări, sunteți 

printre câștigătorii LCPS!’’. Nu ne-a venit să credem că am reușit, am fost extrem de bucuroși. 

În aceea ediție, am câștigat finanțare pentru a dezvolta proiectul ,,ACCES LA INFORMAȚII 

PENTRU SURZI’’, un proiect scris de persoane surde pentru persoanele surde. Am reușit să creem 

o platformă online cu peste 60 de informații traduse pentru surzi și un dicționar online în limba 

semnelor. Am fost o echipă de surzi care a lucrat la acest proiect cu mult drag, fiind susținuți de 1-2 

persoane auzitoare care ne-au ajutat la elaborarea materialelor scrise și feedback. 

A urmat o nouă ediție a programului Lumea prin Culoare și Sunet în anul 2016, moment în care noi 

ne-am gândit dacă să mai scriem un proiect sau nu. Ne-am ambiționat și mai tare știind că surzii au 

nevoie de mai mult ajutor. Am analizat cu mai multă atenție nevoile lor și împreună cu o echipă de 

surzi, am scris proiectul pe care l-am depus și l-am câștigat. Din nou, am rămas fără cuvinte, iar 

bucuria noastră a fost enormă. Am lansat atunci APLICAȚIE ÎN LIMBA SEMNELOR ROMÂNE, 

proiect în cadrul cărui  am creat în premieră în România o aplicație mobilă – un dicționar LSR și 20 

de povești traduse în limbaj mimico-gestual. 

Împreună cu Fundația Orange, noi am efectuat multe vizite în școlile speciale și am donat tablete 

pentru dezvoltarea lor. Am avut numeroase discuții cu profesorii ca să vedem cum putem să ajutăm 

copii surzi în aceste proiecte pe care le-am finalizat cu succes. În continuare am avut alte activități 

în asociație, iar în anul 2019 am descoperit un nou concurs de proiecte organizat de Fundația 

Orange. Împreună am decis să facem acest proiect tot în același format: echipa de surzi. Numele 

acestui ultim proiect câștigător este ,,Manual de Limba Semnelor Române’’ la care lucrăm în 

prezent. Mulțumim încă o data Fundației Orange pentru încredere și oportunitate! 

 

3. Așadar, după primul dicționar în limbaj mimico-gestual, lucrați acum la primul manual digital în 

limba semnelor române. Cum v-a venit această idee? 

După ce s-au lansat rezultatele proiectelor și aplicația în limba semnelor române, s-au efectuat vizite 

în școli pentru promovarea proiectelor realizate în parteneriat cu Fundația Orange. Ce am descoperit 

atunci ne-a inspirat să gândim acest proiect: faptul că nu există un manual de Limba Semnelor 

https://www.facebook.com/anialmg.romania
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/acces-la-informatii-pentru-persoane-cu-deficiente-de-auz-2/
https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/acces-la-informatii-pentru-persoane-cu-deficiente-de-auz-2/
http://ailg.ro/
http://dlmg.ro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=wip.ro.dlmg&hl=ro
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Române în școli pentru elevii surzi, nu există un manual standardizat după care profesorii să poată 

preda corect la clasă LSR. Așadar, ne-am decis să acoperim această nevoie importantă de 

comunicare între copiii surzi, profesori și părinți pentru că limba semnelor române este limba lor 

maternă. Am studiat problematică împreună cu echipa asociației și am scris acest proiect inovator. 

La momentul actual, lucrăm intens la acest manual digital LSR pe care ne dorim să îl introducem la 

clasă chiar din acest an. 

Manualul va putea fi folosit la clasă începând cu anul școlar 2020 – 2021, fiind avizat de către 

Ministerul Educației și Cercetării. 

 

La fel ca acest Manual în limba semnelor române, există și alte proiecte inovative, ce fac lumea mai 

accesibilă pentru toate persoanele cu deficiențe de vedere/auz din România. În această lume, 

deficiența nu înseamna limitare, iar tehnologia creează punți de comunicare între oameni.  

Descoperă soluţiile asistive în cultură, educație, sănătate și mobilitate din e-book-ul Lumea prin 

Culoare si Sunet - https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-

sunet/primul-ebook-lumea-prin-culoare-si-sunet/ 

 

Împreună, construim o lume a șanselor egale! 
sursa: Romania pozitiva, 9 iunie 2020 

 

 

 Carta Diversității din România prezintă publicația „Managementul 

Diversității în Organizațiile din România” 
 

Carta Diversității din România lansează un proiect editorial unic care reunește sub aceeași 

umbrelă concluziile primei cercetări locale privind managementul diversității, bune practici de 

management al diversității și incluziunii (D&I) din România, interviuri cu experți români și 

internaționali și o serie de mesaje de susținere din partea mediului instituțional și de afaceri pentru 

promovarea principiilor egalității și nediscriminării în societatea românească. 

 

 
 

https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/manual-de-limba-semnelor-romane-pentru-elevii-surzi/
e-book-ul%20Lumea%20prin%20Culoare%20si%20Sunet%20-%20
e-book-ul%20Lumea%20prin%20Culoare%20si%20Sunet%20-%20
e-book-ul%20Lumea%20prin%20Culoare%20si%20Sunet%20-%20
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/P6znXqHliXA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/P6znXqHliXA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Publicația, în limba engleză, este un efort colaborativ al Cartei și explorează conceptul de 

management al diversității la locul de muncă, cu accent deosebit pe mediul privat local. Obiectivul 

său principal a fost să dezvolte o viziune mai structurată a inițiativelor de diversitate și incluziune în 

mediul organizațional românesc, examinând în același timp motivațiile care îi determină pe liderii 

de afaceri să perceapă managementul diversității ca fiind un diferențiator important în mediul 

economic și social de astăzi. 

 

Publicația recuperează 15 programe de diversitate și incluziune (D&I) realizate de organizațiile 

semnatare, o sursă de inspirație extrem de utilă pentru toate organizațiile din România care vor să 

valorizeze diversitatea forței de muncă și să contribuie la consolidarea unui ethos incluziv în 

societatea românească. 

„Consider că politicile și inițiativele autohtone de management al diversității pot fi îmbunatățite 

printr-un plus de analiză și cercetare. Până la această publicație, nu aveam o cunoaștere 

structurată a inițiativelor concrete de D&I din România. Existau frânturi de informații despre 

organizațiile care își asumă principii de diversitate și incluziune, dar nu se cunoșteau motivațiile, 

mecanismele și instrumentele concrete, abordările de succes, precum și neajunsurile demersurilor 

autohtone de D&I”, a declarat Dana Oancea, Project Manager al Cartei Diversității din România. 

  

În paginile acestei publicații un rol central îl ocupă primul studiu referitor la managementul 

diversității și incluziunii în organizațiile din România. Studiul a fost realizat cu sprijinul MKOR 

Consulting și permite o fotografie realistă a activităților de management al diversității în 

organizațiile din România. Ne-am propus să aflăm cum este abordată diversitatea și incluziunea în 

organizații, care sunt principalele beneficii, dar și bariere ale implementării principiilor de D&I, 

care sunt metodele și instrumentele de evaluare a rezultatelor politicilor de D&I și cum comunică 

organizațiile aspectele legate de D&I în interiorul și exteriorul lor. Datele au fost colectate în 

perioada august-decembrie 2019, eșantionul fiind format din 77 de respondenți, responsabili cu 

aspectele privind diversitatea și incluziunea în organizațiile din România. Iată cele mai importante 

rezultate: 

•    Peste 70% dintre respondenți consideră că managementul diversității și incluziunii are un impact 

direct în creșterea motivației și satisfacției în muncă. În plus, mediul incluziv creat, atent la nevoile 

fiecărui individ, se reflectă în îmbunătățirea calității vieții și a stării mintale și fizice a angajaților 

(51% dintre respondenți). 

•    35% dintre participanții la studiu sunt de părere că managementul diversității și incluziunii 

conduce la creșterea bunăstării angajaților, datorită creării unui unui climat de colaborare. 

•    29% cred că echipele diverse înseamnă o mai mare diversitate de idei, reprezentând astfel un 

potențial de creștere pentru organizații. 

•    45% dintre organizațiile participante la studiu adoptă o abordare informală, punctuală a 

practicilor referitoare la diversitate și incluziune. Totodată, mai mult de jumătate dintre organizațiile 

participante la studiu alocă bugete pentru activitățile ce sprijină diversitatea și incluziunea doar la 

nevoie, când sunt propuse și aprobate proiecte concrete. 

•    36% dintre organizații au strategii bine definite, cu practici specifice de abordare a diversității și 

incluziunii. Cu cât sunt mai mari, companiile tind să includă principiile D&I în strategiile și core 

values și să aloce mai multe resurse financiare și umane pentru implementarea practicilor de D&I. 

•    60% dintre companiile mari au strategii de D&I și 33% alocă bugete anuale pentru acestea. Pe 

de altă parte, 47% dintre IMM-uri și 44% dintre microîntreprinderi au o abordare punctuală și doar 

https://cartadiversitatii.us10.list-manage.com/track/click?u=0fde3a33afd930058f746b51f&id=6e616c4388&e=e7b0cc234e
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6% dintre IMM-uri alocă bugete pentru D&I. Majoritatea instituțiilor publice participante la studiu 

au o abordare punctuală a practicilor de D&I (86%). 

•    86% dintre organizațiile care abordează D&I au drept focus diversitatea de gen. Cele mai atente 

la aspectele legate de egalitatea de gen sunt companiile mari și IMM-urile. 

•    63% dintre organizații abordează incluziunea persoanelor cu dizabilități și 54% dintre ele includ 

incluziunea grupurilor etnice sau religioase. Acestea sunt, în general, instituții publice. 

•    54% dintre organizații sunt preocupate de îmbătrânirea forței de muncă, acordând atenție 

echilibrării balanței dintre angajații tineri și seniori. 

•    78% dintre organizațiile care au participat la studiu acordă salarii și beneficii egale pentru 

muncă de valoare egală. 

•    69% dintre organizații integrează principiile incluziunii în procesul de recrutare. 

•    77% dintre organizații promovează un stil de leadership care cultivă diversitatea și incluziunea. 

În plus, 57% aplică politici de formare a managerilor, astfel încât să poată identifica nevoile 

angajaților și să pună în valoare calitățile fiecăruia. Formarea managerilor este focusul principal al 

companiilor mari (80% dintre ele). 

•    57% dintre organizațiile participante la studiu adoptă practici menite să dezvolte un stil de 

gândire bazat pe empatie, reflecție și autoapreciere, cele mai multe dintre acestea fiind 

microîntreprinderi. 

 

Publicația poate fi descărcată la https: //tinyurl.com/ycphs9ne 

Raportul complet al studiului poate fi consultat 

https://www.cartadiversitatii.ro/images/diversity/resurse/Raport_Cercetare_Managementul_D

iversitatii_Organizatiile_din_Romania_Carta_Diversitatii.pdf 

 

În alcătuirea acestui proiect editorial au fost implicate companiile semnatare ale Cartei, 

reprezentanți al Platformei Europene de Diversitate, lideri de business, editorialiști valoroși și 

experți locali și internaționali în managementul diversității. Le mulțumim tuturor! Li se cuvin 

mulțumiri călduroase colegilor de la MKOR Consulting pentru sprijinul generos în realizarea 

cercetării și partenerilor acestui demers – BCR, OMV Petrom, Vodafone, Raiffeisen Bank, Sanofi, 

IBM, Michelin, Mahle și Publicis. 

Publicația este o lectură recomandată pentru toți cei interesați să cunoască stadiul la care a ajuns 

practica locală de management al diversității – antreprenori, manageri, specialiști D&I, HR și CSR, 

cadre didactice, studenți și aspiranți la o carieră în managementul diversității. 

 

Despre Carta Diversității din România 
Lansarea oficială a Cartei a avut loc pe 18 aprilie 2018, România devenind astfel a 21-a țară din 

Uniunea Europeană cu o Cartă a Diversității și beneficiind de statutul de membru în cadrul 

Platformei Europene de Diversitate. Carta Diversității reunește la aceeași masă 110 semnatari (…). 

Detalii la www.cartadiversitatii.ro 
sursa: 09 iunie 2020 

 

 

 Ca de la părinte la părinte: câteva idei de parenting din cărți, dar care 

chiar funcționează și în realitate 
 

https://cartadiversitatii.us10.list-manage.com/track/click?u=0fde3a33afd930058f746b51f&id=02d16cbeaf&e=e7b0cc234e
https://www.cartadiversitatii.ro/images/diversity/resurse/Raport_Cercetare_Managementul_Diversitatii_Organizatiile_din_Romania_Carta_Diversitatii.pdf
https://www.cartadiversitatii.ro/images/diversity/resurse/Raport_Cercetare_Managementul_Diversitatii_Organizatiile_din_Romania_Carta_Diversitatii.pdf
http://www.cartadiversitatii.ro/
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Sunt părinte de aproape trei ani, deci ideile prezentate mai jos se potrivesc mai degrabă copiiilor 

mici. Dar, sunt convinsă că pot fi folositoare inclusiv părinților de adolescenți, dacă vă folosiți 

intuiția sau înțelepciunea de părinte. 

Câți dintre părinți își iubesc copiii? Toți (sau aproape toți), veți spune. Dar câți părinți își plac 

copiii? La fel de mulți? Nu cred. Am văzut mulți părinți aproape terorizați la gândul că trebuie să 

iasă afară singuri cu copilul lor (în special tații) sau care se bucură la maximum când „au scăpat” de 

copilul lor pentru o oră sau jumătate de zi (în special mamele). Zilele trecute eram afară cu copiii, 

când o mamă îmi mărturisește, în timp ce își legăna în brațe copilul de câteva luni, iar fiica ei de 

aproape 3 ani avea o criză de plâns: „Nu mai pot. Câteodată așa-i urăsc!”. Oare câți părinți nu și-au 

spus în gând măcar o dată vorbele acestea? 

Majoritatea cărților de parenting te învață ce să faci sau ce să nu faci în relație cu copilul tău, dar 

uneori sunt prea multe sfaturi, prea complicat de aplicat sau prea greu de ținut minte. Ideile de mai 

jos m-au ajutat și mă ajută constant să mă recalibrez în relația cu cei doi copiii ai mei (2 ani și 9 

luni, respectiv 5 luni). 

 

Alege-ți bătăliile. Cum aplici regula aceasta: gândește-te de două ori înainte să spui „Nu”. Spre 

exemplu, copilul începe să scoată hainele din dulap ca să-și facă el o căsuță. Care este reacția ta? 

Poți să nu-l lași, iar copilul face o criză de plâns, iar tu cedezi (și-i transmiți mesajul că te poate 

manipula prin plâns). Sau poți să-l lași de la început, spunându-ți în gând că efortul de a pune 

hainele la loc este mai mic decât să te cerți cu copilul. În plus, activitatea îi stimulează creativitatea. 

Astfel, uneori, este mai ușor să-l lași pe copil să facă ce vrea (dacă nu este în pericol sau nu distruge 

ceva scump). 

Acceptă-i plânsul. Lasă-l să-și exprime emoțiile. Am văzut mulți părinți care în timp ce copilul lor 

are o criză de plâns încearcă să-i explice de ce nu se poate ceea ce dorește acesta. De multe ori am 

făcut și eu aceeași greșeală. A încerca să explici ceva rațional unui copil care plânge și urlă este ca 

și cum ai încerca să-i vorbești unui chinez în română și să aștepți să te înțeleagă. Pe de altă parte, 

prin faptul că îi vorbesc constant copilului, de fapt, încearcă în subconștient să-i acopere plânsul. 
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Pur și simplu, mulți părinți nu suportă să-și audă copilul plângând. Cum fac eu când copilul meu are 

o criză? Îi explic o dată sau de două ori de ce nu are voie sau de ce nu se poate ceea ce vrea el. 

Apoi, pur și simplu, stau pe lângă el și-l observ în tăcere. Mă cobor la nivelul lui și-i întind brațele. 

Uneori, vine la mine în brațe și continuă să plângă. Când se liniștește îi mai explic o dată și atât, 

trecem la următoarea activitate.  

Time out pozitiv. Poate unii părinți sunt familiarizați cu ideea de time out când, dacă copilul 

greșește, acesta este trimis într-un loc sau la el în cameră să stea singur câte un minut pentru fiecare 

an pe care îl are. Multe creșe și grădinițe îl practică. Nu înțelegeam de ce copilul meu se oprește și 

se întoarce cu spatele și stă câteva clipe nemișcat atunci când îl certam. M-am lămurit pe urmă când 

am întrebat la creșă și am început să mă documentez și să înțeleg că în casa noastră acest concept de 

time out nu-și are locul. Asta până am citit despre time out-ul pozitiv. Time out-ul pozitiv reprezintă 

un timp special de descărcare, de ventilare emoțională pe care îl au părintele și copilul, de preferință 

împreună. În loc să-i spui copilului: „Du-te în camera și gândește-te la ceea ce ai făcut.” (care nu 

cred că funcționează niciodată), mai bine spune-i: „Hai să stăm aici și să ne liniștim puțin împreună. 

Pe urmă vedem ce mai este de făcut.” 

Copiii învață ceea ce trăiesc. Acesta este poate cel mai bun sfat pe care ar trebui să-l aplicați în 

relație cu propriul copil. „Copilul face ce vede în casă”, are mama o vorbă. Degeaba vreți să 

coopereze cu voi, dacă voi sunteți obișnuiți să țipați să vă impuneți părerea. 

Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși. 

Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători. 

Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească. 

Acestea sunt de fapt câteva versuri din poezia pe care Dorothy Law Nolte a compus-o și care este 

inclusă în cartea acesteia, Copiii învață ceea ce trăiesc. 

Orice comportament poate fi corectat. Important este să fiți consecvenți. Majoritatea părinților se 

așteaptă ca după două-trei zile copiii să fie schimbați. Poate dura o săptămână sau o lună sau două 

luni. Important este să nu renunțați până când comportamentul nu este schimbat. Și să nu faceți prea 

multe excepții în ceea ce privește noul comportament. Spre exemplu, nu ai voie să mănânci dulciuri 

înainte de masă, dar azi accept, pentru că sunt bunicii în vizită. Mâine, că e sărbătoare, poimâine că 

a văzut un alt copil mâncând dulciuri și tot așa. De asemenea, dacă vă doriți mai multe schimbări în 

comportamentul copiiilor voștri, luați-le pe rând.  

Râzi și joacă-te împreună cu copilul tău. Conectează-te cu el. Cum vrei să te asculte copilul, dacă 

tu nu-l asculți? Cred că este foarte important să petreci timp cu el. Am citit într-o carte că este 

important să petreci cel puțin câte 15 minute legate cu copilul tău ca să-și umple rezervorul 

emoțional, iar în familia noastră chiar funcționează acest lucru. 

Însă, nu știu cum aș reuși să fiu o mamă bună, fără implicarea totală a soțului meu. Mereu suntem 

un sprijin unul pentru celălalt, mai ales când unul dintre noi își pierde răbdarea sau acționează 

irațional în relația cu copiii, în special cu cel mare. Astfel că cel mai bun sfat de parenting este ca și 

tatăl să fie implicat 100% în educația copiiilor atunci când este prezent. 

Să știți că în familia noastră aplicăm toate aceste idei, dar să știți că de multe ori o dăm în bară. Așa 

că o luăm de la început cu respectatul lor. Ceea ce vă doresc și vouă.  
sursa: www.republica.ro, 9 iunie 2020, autor Ana-Maria Coatu  

    

                                                                   Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

