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 Copilul din noi învață și muncește încă prea mult pentru note, pentru bani sau pentru funcții 
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A început vara! 
 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/f0PLpF0vPfs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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                                                                             Noutăți  

 

 Procedură privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu 

deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de 

învățare care susțin examenele naționale în anul 2020 
 

Data publicării: 9 iunie, 2020 
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sursa: https://www.edu.ro/procedura%20egalizare%20%C8%99anse%20examene%202020 

 

 

 Locuri distincte pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) din școlile speciale 

și cele de masă 

 

Data publicării: vineri, 19 iunie, 2020 

 

În contextul parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Monica Anisie, ministrul 

educației și cercetării, a emis ordinul care reglementează acordarea locurilor distincte pentru 

elevii cu CES din școlile speciale și de masă, peste numărul de locuri din unitățile respective 

de învățământ = Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4532/2020 pentru modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 

2021, publicat în MO nr. 521 din 18 iunie 2020. 

 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate se realizează de către Comisia de admitere 

județeană/a municipiului București. 

 

https://www.edu.ro/procedura%20egalizare%20%C8%99anse%20examene%202020
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
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Elevii cu CES din învățământul special și de masă, care au absolvit clasa a VIII-a, au la dispoziție 

locuri distinct alocate. Aceștia vor depune, în perioada 30 iunie - 5 iulie, la Comisia de admitere 

județeană/Comisia de admitere a municipiului București, cererile de înscriere pentru admiterea pe 

locurile distinct alocate. 

Pe 6 iulie 2020, Comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București va 

efectua repartizarea acestor candidați pe locurile distinct alocate. Totodată, elevii cu cerințe 

educaționale speciale pot participa la etapa de repartizare computerizată din data de 10 iulie. 

De asemenea, elevii cu CES din învățământul special și de masă, absolvenți ai claselor a VIII-

a, se pot înscrie la etapa a doua de repartizare pe locurile distinct alocate, în perioada 30 iulie 

- 3 august 2020. 
Elevii cu CES care, din anumite motive, nu au avut posibilitatea să participe la examen și care 

totuși doresc să susțină probele în perioada 22 - 26 iunie 2020, se pot înscrie la etapa specială de 

Evaluare Națională, în conformitate cu prevederile legale. Înscrierea se realizează în baza 

certificatului de orientare școlară și profesională a elevului. 
Mai multe detalii privind înscrierea pot fi obținute de la unitățile de învățământ și de la 

inspectoratele școlare. 
sursa: https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-

%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de 
 

 

 Beneficiile tehnicilor de mindfulness în procesul de învățare 
 

POV Shakespeare School: Beneficiile tehnicilor de mindfulness în procesul de învățare 

“Mindfulness este despre viață și dragostea de viață. Atunci când cultivăm această dragoste, 

ea ne aduce claritate și compasiune față de viață”, Dr. Jon Kabat-Zinn, parintele practicii de 

mindfulness moderne. 
 

V-ați confruntat vreodată cu întrebări și nelămuriri referitoare la cele mai eficiente modalități prin 

care îi puteți ghida pe copiii voștri în viață? Poate v-ați dorit să fi avut, în anumite momente, o mai 

bună înțelegere a nevoilor și reacțiilor lor. 

De ce au făcut acele gesturi, ce anume le-a provocat dezamăgirea, ce emoții i-a cuprins și de ce? Ați 

înțeles poate atunci că cei mici nu sunt pe pilot automat și nu își doresc să fie. Copiii sunt autentici, 

sinceri și au emoții la fel de puternice ca cele pe care le experimentează adulții. 

Astăzi vom face o incursiune în lumea magică a minții jucăușe și a emoțiilor pure ale copiilor. 

Împreună, vom înțelege cum gândesc cei mici, ce simt și cum îi putem ajuta să gestioneze 

multitudinea de emoții noi și diverse, care le invadează universul copilăriei, cu ajutorul exercițiilor 

de Mindfulness. 

 

Ce este Mindfulness? 

Termenul de mindfulness se referă la cultivarea stării de prezența conștientă, la integrarea în 

propriile noastre vieți și la abilitatea de a fi în contact cu ce se întâmplă atât în interiorul nostru 

(gânduri, emoțîi), cât și în exterior (mediu, relații interpersonale). 

“Exercițiile de Mindfulness pot îmbunătăți în mod direct funcționarea corpului și a creierului, viață 

psihică subiectivă cu sentimentele, gândurile și relațiile sale interpersonale” Dr. Daniel J. Siegel. 

https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de
https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/f0PLpF0vPfs/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Prin implementarea tehnicilor de Mindfulness, îi ajutăm pe copii să conștientizeze ceea ce simt, să 

își liniștească mintea, să își gestioneze emoțiile și să găsească echilibrul de care au nevoie. Prin 

intermediul acestora, avem șansa de a consolida obiectivele educației secolului XXI, de adaptare a 

copiilor la o lume aflată în schimbare. 

 

Tehnicile de mindfulness și educația 

Direcțiile culturale ale societățîi moderne determină reducerea capacității de concentrare și apariția 

disocierii emoționale (fuga de emoții). Învățământul tradițional se concentrează exclusiv pe livrarea 

unidirecțională de informații și nu ii învață pe copii să cunoască și să folosească toate resursele de 

care dispun ca ființe umane: minte, corp, emoții. 

Cadrele didactice și părinții trebuie să le arate copiilor că inima colorează cu emoții ceea ce mintea 

pictează doar în alb și negru. Trebuie să îi învățăm că puterea de a trăi propriile emoții reprezintă o 

virtute și nu o slăbiciune. 

Starea sistemului nervos al copiilor determină succesul procesului de învățare. Atunci când copiii 

sunt stresați, agitați, nervoși sau speriați, ei nu se pot concentra cu adevărat și dezvoltarea cognitivă 

nu se defășoară la un randament optim. 

Noi trebuie să îi ajutăm pe copii să învețe cum își pot regla emoțiile în orice situație, în special 

atunci când se află într-o ipostază dificilă. Cei mici trebuie să descopere felul în care își pot păstra 

puterea de concentrare, în momente cheie din viața lor. 

 

Cum influențează tehnicile de Mindfulness atenția copiilor? 

ATENȚIA reprezintă abilitatea de recunoaștere a felului în care mintea noastră funcționează și 

dispune de resursele ei. Practicarea conștientizării depline este asociată cu schimbări benefice la 

nivelul creierului, capabile să susțină autoreglarea. 

 Exercițiile de Mindfulness ajută sistemul nervos al copiilor să direcționeze și să mențină 

atenția în mod susținut în momente consecutive, concentrându-se pe simțurile omenești 

(auz, văz, miros, gust și simțul tactil) și pe senzațiile din propriul corp (respirația și 

întregul registru de manifestare a emoțiilor în corp). 

 Tehnicile de Mindfulness îi ajută pe copii să recunoască mult mai ușor momentele în care le 

zboară mintea și le dă ocazia să decidă ce vor să facă cu atenția lor. 

 Exercițiile de Mindfulness îi ajută pe copii să facă distincția între un moment de reverie 

(care este de fapt o activitate foarte benefică și productivă a minții) sau o simplă pierdere 

de concentrare și îi ajută să își redirecționeze atenția către ceea ce consideră că este 

important. 

Așadar, prin canalizarea atenției, cu ajutorul respirației mindful, copiii își vor întări puterea de 

concentrare. Astfel, comportamentele bazate pe tipare de reactivitate emoțională vor fi considerabil 

diminuate. 

 

Cum influențează tehnicile de mindfulness reglarea emoțiilor? 

Reglarea emoțională reprezintă abilitatea unui om de a cultiva stabilitate emoțională și auto-control 

prin recunoașterea întregului spectru de emoții și trăiri omenești. 

Noi, adulții știm că miliardele de gânduri care ne trec prin minte creează emoții, care la rândul lor 

dau naștere unor sentimente, ce devin sursă de inspirație a comportamentelor noastre. Așadar, este 

foarte important ca gândurile noastre să fie pozitive, pentru a atrage persoanele, evenimentele și 

circumstanțele potrivite în viețile noastre. 
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Cei mici însă nu au experiență noastră de viață, motiv pentru care aceștia trăiesc emoțiile în forma 

lor brută, dacă nu sunt ghidați de părinți și educatori. 

 Exercițiile de Mindfulness le oferă copiilor șansă de a conștientiza momentul prezent care îi 

ajută să își recunoască emoțiile. În felul acesta, le dă ocazia să decidă cum să răspundă la 

ceea ce se întâmplă, în loc să reacționeze automat (într-un mod pe care apoi l-ar putea 

regreta). 

 În lipsa practicării tehnicilor de Mindfulness, orice copil răspunde direct printr-o reacție la 

orice stimul din exterior. Prin Mindfulness, copilul își acordă câteva minute pentru a-și 

analiza emoțiile înainte de a reacționa la factorii externi. 

 

Cum practică Mindfulness profesorii de la Shakespeare School? 

Profesorii Shakespeare School folosesc diverse activități de Mindfulness adaptate vârstei 

cursanților, precum: 

 Mindful Breathing (Exerciții de Respirație Mindful); 

 Mindful Listening (Exerciții de Ascultare Mindful); 

 Mindful Gratitude (Exerciii de Recunoștință Mindful). 

Shakespeare School - informații suplimentare: shakespeare-school.ro 
sursa: Romania pozitiva, 19 iunie 2020 

 

 

 

 Copilul din noi învață și muncește încă prea mult pentru note, pentru bani 

sau pentru funcții sau imagine. Despre farmecul interzis al disciplinei 
 

 
Foto: Franck Sauvaire/ Cultura RF/ Profimedia 

 

https://www.shakespeare-school.ro/
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Disciplina e un lucru, în general, apreciat de stăpâni și urât de supuși. Iubim libertatea. Dar mai ales, 

ideea de libertate. Chiar și fără să ne dăm seama, bolim, în continuare, încercând să ne vindecăm de 

moștenirea unei culturi a iluziilor, care ne-a obișnuit să ne ascundem de propriile gânduri și de 

propriile simțiri, să ne înhămăm (cu mândrie), zi de zi, la jugul unei idei de libertate, ce ne otrăvește 

(dulce) libertatea însăși. 

Pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu, nu aveai voie să te plimbi în afara țării, decât în anumite 

condiții speciale, foarte restrictive și la intervale mari de timp; dacă îți dădeai demisia de la job, erai 

suspectat, ba chiar acuzat și pedepsit pentru sabotaj împotriva statului; la fel și dacă te adunai cu 

prietenii într-un grup mai mare; sau dacă îndrăzneai să spui că ceva nu e în regulă cu sistemul. Pe 

vremea lui Ceaușescu, te încălzeai destul de mult cu aragazul, ca să nu îngheți, învățai învelit în 

pleduri, la lumina lumânării sau a lămpii cu petrol (nu pentru că nu se inventase curentul, ci fiindcă 

economia fiind în floare, trebuia s-o protejezi, făcând... economie); aveai șansa de a socializa la 

cozi, la 4 dimineața, unde puteai obține – dacă aveai noroc – și cele 10 ouă, și kilogramul de făină, 

de zahăr și ulei la care aveai dreptul, în fiecare lună, ca cetățean raționalizat al statului comunist. 

Era Epoca de Aur. 

 

Și câte și mai câte ne mai putem aduce aminte, dacă vrem, despre o perioadă pe care, totuși, o mai 

deplâng mulți – iată – căci, cu un singur preț numai, puteai câștiga privilegiul de a fi un tovarăș bine 

văzut, cu multe uși deschise. 

Un sistem totalitar, indiferent că e o formă de organizare pentru o țară întreagă sau pentru un grup 

restrâns, presupune trădarea adevărului real al vieții în slujba unui „adevăr” teoretic și subiectiv, a 

unei prejudecăți izvorâte dintr-o neîncredere fundamentală în viață, ce generează ură, discriminare 

și nevoia de control a „tot ce mișcă” în exterior. Un sistem totalitar își împarte membrii în „noi” - 

stăpânii care dictează, din înălțimile lor „perfecte” - și „ceilalți”, supușii care execută și care sunt, 

prin definiție ”defecți”, într-un fel sau altul.  

 

Într-un sistem totalitar, puterea, drepturile și obligațiile se deplasează și se polarizează în mod 

abuziv și fiecare e dezumanizat, într-o formă sau alta: stăpânul, fiindcă dobândește o putere 

nelimitată și coruptă, ”drepturi strâmbe” ce îi distorsionează personalitatea, făcându-l să respecte 

frica și nu viața; iar supusul fiindcă își pierde calitatea fundamentală și necondiționată de ființă 

umană legitimă, devenind un obiect a cărui valoare se măsoară prin lentilele sumbre ale 

discriminării. Într-un sistem totalitar, nu ai dreptul să exiști ca individ cu propria-ți identitate; 

„identitatea” ți-e dictată de prejudecățile ce oglindesc „adevărul” absolut și inflexibil al sistemului.  

Un sistem totalitar e un sistem la baza căruia se află ideea fundamentală cum că „viața trebuie 

corectată”, „purificată”, conform unor viziuni subiective, variabile de la un sistem la altul, ale unui 

individ sau grup de indivizi. Într-un sistem totalitar, cineva știe mai bine cum trebuie să fie viața, în 

general, dar și în mod particular, viața ta, ca individ. Și acest cineva se crede dumnezeu, iar tu 

trebuie să-l crezi pe cuvânt, pe el, chiar dacă și ochii, și urechile, și viscerele tale detectează (și 

strigă) „fals”. Un sistem totalitar e cea mai pură manifestare a relațiilor toxice, a proiecțiilor și a co-

dependențelor. Puterea se clădește și se menține prin dominarea abuzivă a celor în slujba cărora este 

desemnată. Puterea este oarbă față de ea însăși, și pentru a-și menține imaginea de perfecțiune 

intangibilă, trebuie să înăbușe în fașă orice umbră de faptă sau gând ce ar putea susține sau 

reprezenta ceva diferit. De aceea, toate intențiile, eforturile și resursele sunt investite și epuizate în 

controlul spre exterior, cu artileria grea, dacă trebuie. Performanța, într-un astfel de sistem, se 

măsoară în magnitudinea efectului acestui control, în gradul de subminare a autonomiei, libertății, 
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inițiativei și creativității individuale, în reprimarea identității membrilor săi. Iar acesta este prețul, 

dacă vrei să supraviețuiești (eventual, confortabil, într-un sistem totalitar). 

 

Ne e tot mai familiară sintagma „copilului interior” despre care psihologia ne învață că e acea „parte 

din noi” care s-a format în ipostazele noastre de copil, prin experiențele avute - modele de gândire și 

simțire, pattern-uri fiziologice și de relaționare -, și începem să ne obișnuim cu ideea că el e 

omniprezent în viața noastră, influențându-ne – conștient sau nu – alegerile și modurile de reacție. 

Dar noi nu suntem doar copiii părinților noștri (discipolii dascălilor noștri etc.), ci suntem cu toții și 

„copiii societății” în care trăim. Încercăm să construim democrația de puțin mai bine de 30 de ani 

încoace. Diferența dintre lumea comunistă și cea de azi e de la cer la pământ, să recunoaștem, cu 

toate neajunsurile. Dar, adânc în psihologia noastră, urmele sistemului totalitar sunt prezente, și nu 

mă refer aici la nivelul politic.  

Am învățat că – chiar dacă nu ne e foame – trebuie să mâncăm tot din farfurie (fiindcă „mâncarea 

nu se aruncă”) sau că, dimpotrivă – chiar dacă ne e foame – trebuie să răbdăm și să ne abținem, 

fiindcă nu e încă ora, sau fiindcă suntem grași; sau cel puțin, fiindcă am putea deveni. Am învățat că 

nu trebuie să ne fie frică de moarte și nici nu trebuie să ne gândim la ea, fiindcă asta înseamnă că nu 

suntem destul de „pozitivi”, nici măcar atunci când ne aruncăm, cu capul înainte, în cele mai 

riscante comportamente; că nu avem voie să ne simțim, nici măcar uneori, revoltați, triști sau 

dezamăgiți de ceilalți, ori de noi înșine (fiindcă asta înseamnă că suntem nerecunoscători, ori nu 

avem suficientă încredere în noi); că nu trebuie să ne simțim prost, atunci când se ridică vocea la 

noi, ori se manifestă vreo altă formă a lipsei de respect (suntem prea sensibili); că nu avem voie să 

deschidem gura, sau să întoarcem spatele, atunci când suntem abuzați (de fapt, nu ne dăm seama, 

cât de mult bine ni se vrea, chiar cu forța); că nu trebuie să ne simțim prost, să deschidem gura sau 

să întoarcem spatele nici atunci când asistăm la abuzul exercitat asupra unei alte ființe (din nou, 

suntem prea sensibili, nu trebuie să punem la suflet).  

În schimb, am învățat că trebuie să ne fie frică să spunem ce gândim sau ce simțim, ba chiar să ne 

fie frică să gândim cu capul nostru și să simțim cu propriul nostru trup și suflet, fiindcă asta ar putea 

periclita ideea despre viața care „ar trebui să fie”, imaginea binelui din capul stăpânilor noștri. 

Copilul din noi știe în continuare prea puțin să își fie propriul stăpân, să respecte și să se încreadă în 

autoritate (în primul rând, în autoritatea propriei sale experiențe). Copilul din noi învață și muncește 

încă prea mult pentru note, pentru bani sau pentru funcții, pentru imagine ori alte recompense 

externe. 

Copilul din noi trăiește și încă prea mult într-o realitate scindată, în care imaginea e una, iar 

realitatea, cu totul altceva. Copilul din noi știe încă prea puțin cine este el sau cine vrea să fie și încă 

și mai puțin, cum să facă asta. Copilului din noi îi este încă interzisă bucuria devotamentului, 

mândria disciplinei față de sine și față de ceilalți, fiindu-i încă interzisă încrederea în dreptate. 

Crescând într-un sistem totalitar, în care regulile nu au legătură cu viața, singurul mod în care îți 

poți manifesta – nespecific, e drept, dar totuși – afirmarea identității, e să te opui la tot ce ți se 

impune, ba chiar la tot ce ți se propune, iar mai apoi, chiar la tot ce încerci să-ți impui, sau să-ți 

propui chiar tu. Crescând într-un sistem totalitar, ești lipsit, în bună măsură, de șansa de a-ți însuși 

arta limitelor, fiindcă nu ești învățat, ba chiar nu ți se permite să fii atent la tine. Atunci când ești 

atent la tine, descoperi ce simți, ce gândești, ce ai nevoie, ce îți dorești, ce e prea mult pentru tine, 
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sau prea puțin, cu ce poți trăi și cu ce nu poți, cum te ajută sau nu te ajută ceea ce faci etc. Când ești 

atent la tine, descoperi bucuria firească a efortului investit într-o viață care e despre tine și pentru 

tine: propria ta viață, în primul rând. 

Dar într-un sistem totalitar ești învățat să fii atent în exterior. Să-ți stabilești repere în exterior, să fii 

motivat din exterior. Să gândești cu capul ... „lor”. Un sistem totalitar e despre victime și asupritori 

și ești condamnat să te opui ție însuți, indiferent de care parte ești: dacă ești de partea puterii, ești 

condamnat să îți renegi umanitatea, compasiunea, dragostea pentru viață (cu toate formele ei), în 

timp ce victimă fiind, trebuie să îți renegi, în primul rând, puterea asupra propriei vieți. Astfel, în 

cele din urmă, într-un sistem totalitar, purtăm cu toții, adânc în psihologia noastră, atât victima, cât 

și agresorul; cu cât mai intens, cu cât mai dur a fost controlul, oprimarea, cu atât mai scindată e și 

lumea interioară, fiind o chestiune de context alunecarea involuntară în câte o „transă a neputinței”, 

ori într-o „transă a biciuirii” (puterea lipsită de iubire, în general, o formă a agresivității), chiar și 

atunci când controlul și oprimarea din exterior au încetat de mult.  

 

De unde și cum o să vină salvarea? Ar fi simplu să putem arăta cu degetul și să spunem: de aici, din 

interior sau de acolo, din exterior. Cum ziceam, suntem cu toții copiii societății noastre. Și suntem și 

părinții ei, deopotrivă. Ca ființe relaționale ce suntem, vom reuși doar foarte puțini să rămânem 

devotați adevărului vieții și adevărului din noi, pe termen lung, dacă trăim acolo unde ni se cere, 

constant, altceva. 

 

Salvarea, dragii mei, ar putea veni de la dumnezeu; nici într-un caz nu de la dumnezeul aroganței, al 

discriminării și al puterii corupte, ci de la dumnezeul din noi, fiecare, în fiecare moment în care 

avem curajul de a ne încrede în bine, în fiecare moment în care îl vom face. 

 

...Și ce e binele? Binele e stăpânul care slujește viața din noi. 

Să ne vedem și să ne auzim cu bine! 
sursa: www.republica.ro, autor Krisztina Gabriella Szabo, doctor în psihologie, psihoterapeut și trainer în 

psihoterapie/dezvoltare personal 

 

 
                                                                 

   Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

