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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. 25, anul 7, săptămâna 9 – 15 septembrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Fundația eMAG dă startul înscrierilor în programului Hai la Olimpiadă! pentru anul 

școlar 2019-2020 

 Seminarii informative regionale adresate entităților interesate să depună proiecte în 

cadrul apelului "Dezvoltare locală" și "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor" 

 Opționale moderne pe băncile elevilor 

 Peste 10.000 de elevi sunt așteptați la cursurile de programare Logiscool 

 Bullying. Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și intimidării 

 

 

                                                                

 Noutăți  

 
 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind 

aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie 

 
Data publicării: 22.08.2019 

 

În temeiul prevederilor art. 65, alin. (4) și ale art. 94, alin. (2) lit.e din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor ordinului de 

ministru nr. 3593/2014 care aprobă Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului 

școlar, planuri-cadru de învățământ și programe școlare, a fost elaborat și promovat, prin ordinul 

nr. 4.694/2.08.2019, Curriculumul pentru educaţia timpurie (0 - 6 ani).  

 

Acest nou curriculum, disponibil atașat, imprimă o viziune actualizată și îmbunătățită asupra 

educației timpurii, reflectată în Planul de învățământ pentru educație timpurie, Programa școlară 

pentru educație timpurie și Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educație 

timpurie, ținând cont de: 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbUIkd2UPMc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/U07-oLvJQEQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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- necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european 

privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, documente strategice 

ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie; 

- corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar pentru construirea unei 

concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele-cheie care determină 

profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011; 

- corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile recente care vizează 

domeniul educaţiei timpurii (ex., Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.1.252/2012 de aprobare a Metodologiei de 

organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară); 

- necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia 

antepreşcolară şi educaţia preşcolară, corectându-se abordarea lor fragmentată din practica de până 

acum. 

Curriculum este postat la adresa: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
sursa: https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-

aprobarea-curriculumului-pentru 

 

 

 Anunț privind lansarea procedurii de selecție a organizațiilor neguvernamentale ce 

urmează a fi propuse de către Ministerul Educației Naționale în vederea desemnării 

membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF) 
 

Data publicării: 03.09.2019 

 

Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor 

Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ, fără 

personalitate juridică, funcționând pe lângă prim-ministru, înființat în baza H.G. nr. 618/2005, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

În acest scop, Ministerul Educației Naționale lansează procesul de selecție a partenerilor, organizații 

neguvernamentale care activează în domeniul său de competență. Organizațiile neguvernamentale 

interesate sunt invitate să transmită documentele menționate pe adresa de e-

mail mihai.grancea@edu.gov.ro, până la data de 19 septembrie 2019.  

 

 Detalii sunt disponibile la: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/anunt%20MEN%20constituire%20CCAF.pdf 
 

CCAF este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ, numiţi prin decizie a 

primului-ministru, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere şi organizaţiile 

neguvernamentale din sfera lor de competenţă. 

CCAF a fost înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la elaborarea politicilor 

publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească. 
sursa: https://edu.ro/anun%C8%9B-privind-lansarea-procedurii-de-selec%C8%9Bie-organiza%C8%9Biilor-

neguvernamentale-ce-urmeaz%C4%83-fi-propuse 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-469402082019-privind-aprobarea-curriculumului-pentru
mailto:mihai.grancea@edu.gov.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/anunt%20MEN%20constituire%20CCAF.pdf
https://edu.ro/anun%C8%9B-privind-lansarea-procedurii-de-selec%C8%9Bie-organiza%C8%9Biilor-neguvernamentale-ce-urmeaz%C4%83-fi-propuse
https://edu.ro/anun%C8%9B-privind-lansarea-procedurii-de-selec%C8%9Bie-organiza%C8%9Biilor-neguvernamentale-ce-urmeaz%C4%83-fi-propuse
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 Concurs în domeniul educației digitale - DigiEduHack (3 octombrie 2019) 

 
Data publicării: 07.08.2019 

 

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) va organiza joi, 3 octombrie, în 

cadrul Planului de acțiune privind educația digitală al Comisiei Europene, un concurs în 

domeniul educației digitale (DigiEduHack) care va dura 24 de ore. 
Inițiativa se va axa pe viitorul educației în epoca digitală și va reuni echipe din domeniile educației 

și inovării pe parcursul unor serii de evenimente ce se vor desfășura simultan în Europa și în afara 

acesteia. 

Peste 50 de echipe vor avea ocazia de a identifica soluții la provocările specifice presupuse de cele 

trei priorități ale Planului de acțiune privind educația digitală: 

- O mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predare și învățare, 

- Dezvoltarea competențelor digitale, 

- Îmbunătățirea procesului educațional printr-o analiză mai eficientă a datelor. 

DigiEduHack este deschis tuturor celor interesați să se înscrie ca gazde ale 

evenimentului: ministere, școli, universități, ONG-uri și companii implicate în educație. 

Participanții pot fi: elevi, studenți, profesori, cercetători, antreprenori etc. 

Primele trei echipe care vor identifica cele mai bune soluții vor câștiga câte un premiu în valoare de 

5000 de euro. 

Înscrierile au loc până la 25 septembrie 2019, informații suplimentare fiind disponibile pe site-ul 

evenimentului: https://digieduhack.com/en/ 
sursa: https://edu.ro/concurs-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-digitale-digieduhack-3-octombrie-2019 

 

 
 

https://digieduhack.com/en/
https://digieduhack.com/en/
https://digieduhack.com/en/
https://edu.ro/concurs-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%9Biei-digitale-digieduhack-3-octombrie-2019
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 Fundația eMAG dă startul înscrierilor în programului Hai la Olimpiadă! 

pentru anul școlar 2019-2020 
 

Fundația eMAG continuă pentru al șaptelea an consecutiv programul Hai la Olimpiadă! și anunță 

începerea înscrierilor pentru anul școlar 2019-2020 în cadrul centrelor de pregătire pentru 

performanță în matematică, fizică și informatică. Față de anul trecut, rețeaua s-a extins de la 34 la 

52 de centre, aflate în 26 orașe - Alexandria, București, Baia Mare, Bârlad, Bistrița, Beclean, 

Brașov, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Hunedoara, Huși, Iași, Năsăud, 

Oradea, Piatra Neamț, Râmnicul Sărat, Rădăuți, Sângeorz-Băi, Suceava, Târgoviște, Târgu Mureș, 

Timișoara, Vatra Dornei și Vaslui. 

 

Înscrierea se poate face printr-un formular online, accesând www.hailaolimpiada.ro și se adresează 

tuturor copiilor din clasele V-XII care doresc să se pregătească la nivel competitiv.  

 

Perioada de înscriere este între 2 – 23 septembrie 2019, iar pentru admiterea în program, elevii 

înscriși vor susține o testare în perioada 27 septembrie – 1 octombrie.  

 

 

 
 

http://www.hailaolimpiada.ro/
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Cei 377 de profesori din centrele de pregătire Hai la Olimpiadă! (HLO) așteaptă și în acest an, un 

număr de 5.000 de elevi. În anul școlar 2018-2019, peste 5.000 de copii cu aptitudini la aceste 

materii s-au pregătit sub îndrumarea a 351 de profesori de elită timp de mai bine de 11.000 de 

ore. Rezultatele s-au concretizat prin obținerea unui număr de 274 medalii de aur, argint și bronz la 

Olimpiadele Naționale de matematică, informatică și fizică de către cei care au urmat cursurile de 

pregătire din cadrul programului Hai la Olimpiadă!. Un procent de 50 dintre elevii înscriși sunt 

participanți activi la etapele județene ale olimpiadelor, iar 50% dintre elevii care se califică în 

etapele naționale ale Olimpiadelor de matematică, fizică, informatică provin, de asemenea, din 

centrele de pregătire HLO.  

 

“Este impresionant că reușim prin acest program coagularea unor comunități conștiente de 

importanța susținerii educației, care vor dezvolta în timp, la un nivel performant, o altă comunitate. 

În 2018, peste 37.000 de clienţi eMAG au contribuit cu peste 120.000 de euro pentru proiectele 

fundaţiei eMAG. Per ansamblu, valoarea investiţiei în educaţia tinerilor care se pregătesc în centrele 

de performanţă totalizează aproximativ 500.000 de euro pe an”, a declarat Tudor Vlad, președintele 

fundației eMAG. 

 

Prin intermediul programului sunt totodată susținuți și cei 377 de profesori de elită din toată ţara, iar 

o parte din investiții sunt direcționate pentru dotarea laboratoarele de fizică şi de informatică ale 

liceelor în care se desfăşoară cursurile centrelor de pregătire Hai la Olimpiadă! 

În plus, pe parcursul acestui an școlar, ca o rezultantă directă a parteneriatului cu BCR, a fost 

susținut cursul de educație financiară „Școala de bani – Independența financiară se învață” în peste 

20 de centre, de care au beneficiat peste 1.400 de elevi. 

 

„Ne bucurăm să continuăm, alături de Fundația eMAG, să sprijinim tinerii pasionați de științele 

exacte să se pregătească pentru performanță. Credem că tinerii trebuie să fie susținuți și încurajați 

pe termen lung pentru ca efectele muncii și pasiunii lor să se răsfrângă, în timp, asupra întregii 

societăți. În plus, pentru noi este important nu doar să investim în pregătirea lor profesională, dar și 

să-i ajutăm să deprindă un comportament financiar responsabil, de aceea am extins programul 

nostru de educație financiară și către tinerii care se pregătesc în centrele Hai la Olimpiadă”, a 

adăugat Nicoleta Deliu – Head of Communication Banca Comercială Română. 

 

Fundația eMAG, alături de BCR, contribuie astfel la crearea unui climat favorabil creșterii nivelului 

de educație și la susținerea performanței școlare, cele mai bune rezultate ale copiilor la concursurile 

naționale și internaționale fiind premiate. 
sursa: www.stiriong.ro, 6 sept 2019 

 

 

 Seminarii informative regionale adresate entităților interesate să depună 

proiecte în cadrul apelului "Dezvoltare locală" și "Creşterea incluziunii şi 

abilitarea romilor" 

http://www.stiriong.ro/
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Seminarii informative regionale adresate entităților interesate să depună 

proiecte în cadrul apelului "Dezvoltare locală" 
 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator al Programului "Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locală), finanţat prin 

Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, organizează trei seminarii informative regionale adresate 

entităţilor interesate să depună proiecte în cadrul apelului de propuneri de proiecte "Dezvoltare 

locală". 

 

Apelul "Dezvoltare locală", care va fi lansat de FRDS în luna septembrie 2019, are o alocare 

financiară totală de 10.090.640 de euro şi vizează îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii 

sociale (educative, de sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate. 

Evenimentele regionale de informare îşi propun să ofere participanţilor informaţii specifice privind 

condiţiile de finanţare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul apelului şi vor 

avea loc în: 

 Cluj-Napoca (jud. Cluj), în dată de 11 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor 

interesaţi din regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest şi Centru. Persoanele interesate să participe 

la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere, disponibil până la data de 2 

septembrie 2019 

 Craiova (jud. Dolj), în dată de 12 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesaţi 

din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Bucuresti-Ilfov. Persoanele 

interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de 

înscriere, disponibil până la data de 2 septembrie 2019 

 Iaşi (jud. Iaşi), în dată de 16 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesaţi din 

regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est. Persoanele interesate să participe la seminar sunt 

rugate să completeze formularul de înscriere, disponibil până la data de 3 septembrie 2019. 

Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri 

disponibile, participanţii vor fi selectaţi în ordinea înscrierii lor, limitându-se participarea mai 

multor reprezentanţi ai aceleiaşi organizaţii/ instituţii. Doar persoanele selectate vor primi o 

https://forms.gle/rqtqRK1FmjjPKQ6eA
https://forms.gle/Gjup7cBsV3xZFYCj6
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invitaţie oficială, care va cuprinde informaţii detaliate privitoare la eveniment (locaţie, agenda 

etc.). Menţionăm că niciun cost aferent participării la eveniment nu este suportat de organizatori.  

 

Seminarii informative regionale adresate entităţilor interesate să depună proiecte 

în cadrul apelului "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor" 

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator al Programului "Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locală), finanţat prin 

Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, organizează trei seminarii informative regionale adresate 

entităţilor interesate să depună proiecte în cadrul apelului de propuneri de proiecte "Creşterea 

incluziunii şi abilitarea romilor" (Enhancing Roma Inclusion and Empowerment). 

 

Apelul "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor", care va fi lansat de FRDS în luna septembrie 

2019, are o alocare financiară totală de 16 milioane de euro şi vizează promovarea incluziunii 

sociale, combaterea discriminării şi a rasismului, promovarea schimburilor interculturale şi 

consolidarea capacităţii de sprijinire a dezvoltării în comunităţile cu procent mare de etnici romi. 

Evenimentele regionale de informare îşi propun să ofere participanţilor informaţii specifice privind 

condiţiile de finanţare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul apelului şi vor 

avea loc în: 

 Cluj-Napoca (jud. Cluj), în dată de 11 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor 

interesaţi din regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest şi Centru. Persoanele interesate să participe 

la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere, disponibil până la data de 2 

septembrie 2019 

 Craiova (jud. Dolj), în dată de 13 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesaţi 

din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Bucuresti-Ilfov. Persoanele 

interesate să participe la seminar sunt rugate să completeze formularul de înscriere disponibil  

până la data de 2 septembrie 2019 

 Iaşi (jud. Iaşi), în dată de 17 septembrie 2019 - seminar dedicat factorilor interesaţi din 

regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est. Persoanele interesate să participe la seminar sunt 

rugate să completeze formularul de înscriere, disponibil pana la data de 3 septembrie 2019. 

Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri 

disponibile, participanţii vor fi selectaţi în ordinea înscrierii lor, limitându-se participarea mai 

multor reprezentanţi ai aceleiaşi organizaţii/ instituţii. Doar persoanele selectate vor primi o 

invitaţie oficială, care va cuprinde informaţii detaliate privitoare la eveniment (locaţie, agenda etc.). 

Menţionăm că niciun cost aferent participării la eveniment nu este suportat de organizatori.  
sursa: www.stiriong.ro, 6 sept 2019 

 

 

 Opționale moderne pe băncile elevilor 

 
De 100 de ani în lume și de 26 de ani în România, Junior Achievement oferă gratuit programe și 

proiecte educaționale de educație antreprenorială, educație financiară și orientare profesională, 

prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și comunitatea de afaceri. Profesorii pot 

implementa gratuit și în acest an școlar programele și proiectele Junior Achievement. 

 

https://forms.gle/YhXTbxTzqGtaAoKAA
https://forms.gle/mpLfDCHNPWNXRTKA9
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/jbUIkd2UPMc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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De ce ar alege un profesor să predea la opțional un program internațional? 

 

1. Programe internaționale gratuite, aprobate și recunoscute 

Programele și proiectele Junior Achievement (JA) se bucură de recunoașterea a mii de profesori din 

întreaga țară și pot fi implementate gratuit la clasă. Curricula JA, permanent îmbunătățită, cuprinde 

programe în limba română de educație antreprenorială, educație economică, educație financiară, 

educație pentru orientare profesională și educație STEM, dezvoltate conform nevoilor tinerilor și 

adaptate fiecărui nivel de învățământ, de la clasa 0 până la clasa a XII-a și chiar universitate, în 

cazul programului de antreprenoriat. Toate programele includ metode și tehnici moderne de 

învățare learning by doing, project based și blended learning și se derulează cu ajutorul 

unor mijloace tehnologice moderne. Manualele și materialele sunt aprobate de Ministerul Educației. 

2. Flexibilitate. Kit cu materiale complet, inclusiv certificate 

Toate programele includ un kit complet, cu manuale pentru elevi, ghiduri pentru profesori, 

formulare de evaluare, fișe pentru activități, certificate pentru profesori și elevi, acces la platforma 

Learning Management System JA Inspire, traininguri și consultanță pentru profesori. Junior 

Achievement oferă și o mare flexibilitate privind modul de implementare al acestor programe. Prin 

forma de implementare Curriculum la Decizia Școlii, elevii primesc gratuit manuale tipărite și 

studiază săptămână de săptămână programul ales. Prin implementarea programelor ca activități 

extracurriculare, cerc, școală după școală ș.a. sau a proiectelor din Săptămâna Școala Altfel, clasa 

are la dispoziție resurse în format electronic și blended learning. Acestea sunt disponibile și pentru 

orele de Curriculum la Decizia Școlii. 

3. Burse pentru elevi și profesori și resurse de finanțare pentru școli 

Programele și proiectele Junior Achievement oferă acces la competiții și evenimente naționale și 

internaționale, prin care elevii și profesorii pot beneficia de premii și burse, iar școlile de finanțare. 

În ultimii ani, sute de elevi și profesori au fost beneficiari și zeci de instituții de învățământ 

câștigătoare au reușit să-și doteze și să-și modernizeze laboratoarele cu fondurile obținute, dar și să 

efectueze o serie de lucrări pentru îmbunătățirea bazelor didactice ale școlilor. 

4. Acces la rețeaua Junior Achievement 

Cadrele didactice apreciază în egală măsură accesul la rețeaua Junior Achievement. În funcție de 

implicarea acestora în programe și proiecte, profesorii și elevii pot interacționa cu tineri din rețeaua 

JA globală (40 de țări în Europa și peste 100 în lume). 

 

Cum se pot înscrie școlile și profesorii? 
Înscrierea la programele Junior Achievement este foarte ușoară: profesorii interesați trebuie doar să 

consulte broșura educațională, disponibilă la https://jar.ro/brosura, să își deschidă un cont de 

profesor pe platforma https://jaromania.org/hub, iar apoi, din cont, profesorii să încheie, cu 

aprobarea școlii, un acord pentru implementarea programelor Junior Achievement. Odată semnat 

acest acord, programele devin disponibile imediat în contul de profesor, iar manualele tipărite ajung 

la clasă în câteva zile. 

 

Despre Junior Achievement România: organizație nonprofit, fondată în anul 1993, parte a JA 

Worldwide® USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională 

de educație antreprenorială, economică, financiară și STEM, de orientare profesională, sănătate și 

dezvoltare a abilităților pentru viață, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 

100 din lume. În România, programele JA de tip „learning by doing” sunt urmate anual de peste 

https://jar.ro/brosura
https://jaromania.org/hub
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200.000 de elevi și studenți din peste 1.700 de instituții de învățământ și se desfășoară local în 

parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. În 

2019, Junior Achievement celebrează 100 de ani de existență. 
sursa: Romania pozitiva, 5 sept 2019 

 

 Peste 10.000 de elevi sunt așteptați la cursurile de programare Logiscool 
 

După doar un an și jumătate de la lansarea în România, Logiscool a ajuns în topul cursurilor 

extracurriculare preferate de copii, ajungând în toamnă la peste 10.000 de elevi care învață 

programare, robotică și alte competențe digitale. Cum inovează școala care pregătește viitoarele 

generații digitale și ce pregătește pentru noul semestru? 

 

 
 

Al doilea an școlar Logiscool în România pregătește pentru viitor peste 10.000 elevi 

Logiscool, școala de programare și robotică, începe din toamnă cursurile extracurriculare, pentru 

care optează din ce în ce mai mulți copii și adolescenți din întreaga țară. 

După lansarea primei școli pe piața românească în februarie 2018, interesul pentru acest tip ce 

cursuri a crescut exponențial, astfel că prin regimul de franciză, într-un interval de mai puțin de 2 

ani, Logiscool a ajuns la peste 25 de centre la nivel național. 

„Ne bucurăm că Logiscool România a înregistrat o creștere foarte rapidă, ceea ce arată un interes 

tot mai mare al copiilor dar și al părinților din România față de competențele digitale.”, transmite 

Dana Bănică, Manager Logiscool România. 

 

Curriculum și oferta educațională este constant actualizată conform standardelor internaționale 

și a preferințelor din rândul copiilor, de către o echipă de specialiști. Pentru semestrul care urmează 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/U07-oLvJQEQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.logiscool.com/ro
https://www.logiscool.com/ro/schools
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să înceapă, Logiscool a pregătit cursuri care combină armonios jocul cu principiile de 

programare și robotică. Logiscool nu este doar o școală care predă cursuri de programare și 

robotică. Misiunea de a facilita accesul la cursuri de programare pentru cât mai mulți 

copii urmărește ca elevii să devină din utilizatori pasivi ai tehnologiei cei care o vor duce mai 

departe, indiferent de domeniul pe care-l vor alege în viitor. 

  

Copiii care au peste 7 ani și își doresc să afle mai multe despre programare și robotică se pot 

înscrie din septembrie la cursurile de toamnă. Înainte de înregistrarea cursanților și începerea 

cursurilor, întreaga rețea de școli Logiscool organizează o serie de evenimente educative în care 

copiii pot participa la o lecție demonstrativă. 

 

Rolul jocurilor în programare 

Rezultatele sunt vizibile în scurt timp de la începerea cursurilor, în special datorită modului de 

predare și mediului demonstrativ creat de echipa de tineri și entuziaști care predau. Aceștia le pun la 

dispoziție elevilor toate informațiile și explicațiile necesare. Tot ei se asigură că fiecare elev ține 

pasul și asimilează cât mai ușor și natural conceptele predate. (...) 

 

ABCdarul viitorilor programatori 

Portofoliul cursurilor oferite de Logiscool este bogat și accesibil mai multor grupe de 

vârstă. Acestea sunt menite să-I ajute pe copii să devină creatori de conținut și tehnologie, nu doar 

simpli consumatori. 

  

Planuri Logiscool: Lansarea noului an școlar și extinderea în orașe noi 

Noul semestru școlar 2019-2020 va fi inaugurat printr-o petrecere de început de an școlar, în care 

elevii vechi vor intra în rolul de „scooleri” alături de colegii noi, vor face cunoștință, se vor juca și 

vor descoperi împreună ce a pregătit echipa Logiscool. Pe tot parcursul anului școlar, elevii 

Logiscool vor putea participa la zile tematice și concursuri. În continuare, Logiscool România 

urmărește să deschidă noi centre în orașe cu peste 70.000 de locuitori. 

Mai multe informații despre înscrierea la cursurile Logiscool: www.logiscool.com/ro 
sursa: Romania pozitiva, 29 august 2019 

 

 

 Bullying. Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și 

intimidării 
 

Pentru foarte mulţi copii interacţiunea cu alţi copii, în locuri în care supervizarea din partea unui 

adult este mai redusă (în curtea şcolii, pe terenul de sport, în pauze, în vestiare sau pe drumul spre 

casă), reprezintă o lecţie de viaţă foarte dureroasă.  

Toate aceste experienţe în care un copil este pus să facă anumite lucruri umilitoare pentru distracţia 

altor copii, este hărţuit, etichetat, ameninţat, deposedat de anumite bunuri etc., îşi pun amprenta 

asupra modului în care el se va percepe pe sine şi pe cei din jurul său. Unii dintre aceşti copii vor 

alege să adopte şi ei acelaşi comportament, exploatându-i pe cei pe care îi percep că sunt „mai 

slabi” decât ei sau mai lipsiţi de resurse (ex: nu au prieteni), alţii rămân „ciuca bătăii de joc” pentru 

că le este frică să vorbească. Mai există şi categoria copiilor care reuşesc să îşi înfrunte frica şi cer 

ajutorul unui adult.  

http://www.logiscool.com/ro
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Pentru că nu putem să ne însoţim permanent copiii în toate locurile în care aceştia sunt nevoiţi să 

meargă, mai ales la vârsta adolescenţei este foarte important să îi învăţăm cum să facă faţă acestor 

situaţii. 

Toate exemplele date mai sus sunt circumscrise fenomenului de bullying. Bullying-ul este un termen 

umbrelă care înglobează o serie de comportamente agresive prin intermediul cărora un copil 

încearcă să obţină unele beneficii cum ar fi: apreciere, valorizare, atenţie din partea celorlalţi colegi 

sau chiar o serie de bunuri. Se deosebeşte de celelalte tipuri de comportamente agresive (lovit, 

smuls, împins, înjurat) prin faptul că nu apare ca reacţie la anumite emoţii de disconfort (furie, 

tristeţe etc). 

 

Care sunt cele mai frecvente comportamente de bullying? 
Odată cu vârsta, creşte frecvenţa comportamentelor de bullying, iar formele de manifestare se 

accentuează. Astfel, dacă la grădiniţă copiii se etichetează sau îşi pun porecle, şcolaritatea mică 

aduce în prim plan forme mult mai accentuate. Cele mai frecvente forme de bullying din 

şcolaritatea mică sunt: tachinarea (ex. „aragaz cu patru ochi” pentru copiii care poartă ochelari, 

„balenă” pentru copiii care au o greutate mai mare, „girafă” pentru copiii mai înalţi, „sărac” pentru 

copiii cu posibilităţi financiare mai reduse, „căminist” pentru copiii care provin din sistemul de 

protecţie de stat), izolarea unui copil („Nu vorbiţi cu ea!”; „Nu ai ce căuta pe terenul de sport!”), 

împrăştierea de zvonuri false. 

 

 
Trecerea la gimnaziu se asociază cu forme din ce în ce mai complicate. La cele menţionate mai sus 

se adaugă: intimidarea, umilirea, distrugerea bunurilor personale (îi scuipă foile caietului sau îi rupe 

obiectele), deposedarea de bunuri (îi ia cu forţa banii, mâncarea, hainele). 

 

De ce unii copii aleg să se comporte aşa? 
Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii au învăţat să primească atenţie, chiar 

dacă într-un mod negativ. Alţi copii se manifestă astfel pentru că aşa au învăţat să se simtă puternici 

(când ceilalţi se tem de ei). Pentru alţi copii, comportamentul de bullying reprezintă o cale uşoară de 

a fi percepuţi de ceilalţi ca fiind „cool”. Nevoia de integrare este atât de mare, încât copiii pot să se 

comporte astfel pentru a fi acceptaţi de copiii cu o popularitate mai mare. Există şi situaţii când 

copiii imită modelele învăţate - ei acţionează în acelaşi mod în care au fost trataţi şi ei în contextele 
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lor de viaţă. Şi mai există şi categoria copiilor care interpretează greşit diferenţele culturale şi 

etnice. 

 

Cum le va fi afectată viaţa celor care manifestă frecvent comportamente de 

bullying. Bullyingul este un factor de risc pentru abandonul şcolar şi delincvenţă juvenilă. Elevii 

care agresează sunt de 5 - 6 ori mai predispuşi să se implice în acţiuni antisociale la vârsta adultă. 

(Olweus, 1991) 

 

Ce impact are bullying-ul asupra vieţii copilului care primeşte un astfel de tratament. Cel mai 

adesea, un copil care a fost sever agresat ajunge să întrerupă şcoala din teama că ar putea să fie 

agresat din nou. Chiar şi în cazul celor mai uşoare forme, expunerea repetată la o experienţă de 

agresare îi predispune pe copii la dezvoltarea a numeroase probleme de sănătate mentală: depresie, 

anxietate, tulburări de comportament alimentar, etc. (Limber şi Nation, 1998). 

 

Ce putem face? 
Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul 

dvs., copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult 

mai grave. Fiecare copil are nevoie să primească mesajul că aceste tipuri de comportamente sunt 

inacceptabile. Deoarece bullying-ul apare de obicei în comunităţile de copii, acest mesaj trebuie să 

fie promovat şi întărit atât la şcoală, cât şi acasă. Pentru că bullying-ul afectează pe toţi elevii din 

grup, nu se reduce doar la copilul care agresează şi la victimă, este important să îi învăţăm pe copii 

ce să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. Martorii bullying-ului, care sunt de obicei 

ceilalţi copii, de multe ori se simt în secret uşuraţi că nu sunt ei ţinta bullying-ului şi tind să evite 

agresorul, nefiind dispuşi să intervină în apărarea copilului agresat. Bullying-ul creează o atmosferă 

pervazivă şi nedefinită de intimidare, frică şi tăcere printre copii. 

 

Paşi în gestionarea comportamentului de tachinare. Tachinarea nu poate fi întotdeauna 

prevenită, iar noi nu putem controla ceea ce spun sau fac ceilalţi. Ce putem face într-o astfel de 

situaţie este să îl învăţăm pe copil cum să îşi controleze propriile reacţii. Aceasta, deoarece multor 

copii le lipsesc abilităţile sociale necesare pentru a face faţă glumelor, etichetărilor şi farselor 

colegilor lor. În momentul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac decât să îşi încurajeze colegii în a 

continua. 

 

Învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi spună în situaţia respectivă sau să o privească diferit. 
 Copilul poate să îşi spună: „chiar dacă nu îmi place cum mă porecleşte pot să fac faţă acestei 

situaţii “; poate să îşi pună o întrebare care să verifice valoarea de adevăr a celor spuse pe 

seama sa: „este adevărat ce spune … despre mine?” (de cele mai multe ori se dovedeşte că 

nu); poate să se gândească la calităţile sale care contravin remarcilor negative făcute la 

adresa sa. 

 

Învăţaţi copilul prin joc de rol să se comporte diferit: 
 Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să 

acţioneze ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. (Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns 

adesea accelerează comportamentele de tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în 
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situaţii în care cineva tachinează de foarte mult timp şi foloseşte comportamente de bullying 

cu scopul de a-l intimida). Dacă este posibil, este recomandat să plece din situaţie. 

 Transmiterea de mesaje la persoana I - acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună de 

exprimare a propriilor emoţii: „Sunt trist/nu-mi place când faci glume pe seama ochelarilor 

mei, aş prefera să încetezi”. Exersarea acestei tehnici presupune stabilirea contactul vizual şi 

folosirea unei ton ferm. Această tehnică funcţionează când este folosită într-un cadru 

controlat, în care există un adult, există nişte reguli, etc. (cum ar fi în clasă, la şcoală). 

Folosirea ei în recreaţie sau în curtea şcolii poate să ducă la agravarea situaţiei (copilul care 

tachinează face şi mai rău deoarece a observat că ceea ce face el, produce o emoţie sau a 

obţinut ceea ce şi-a dorit). 

  Răspunsul paradoxal. Această tehnică învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care 

vede sau înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. Astfel, el poate să schimbe 

cuvintele de tachinare în complimente. De exemplu, un copil face glume pe seama sa că 

poartă ochelari şi spune „aragaz cu 4 ochi”. În această situaţie, poate să răspundă politicos: 

„Mulţumesc că ai remarcat că am ochelari!” (copilul care a făcut remarca nepotrivită este de 

regulă confuz când nu primeşte reacţia obişnuită de furie sau de frustrare). Un alt tip de 

răspuns paradoxal este exprimarea acordului faţă de aspectele la care se referă cel ce 

tachinează. De exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care tachinează şi spune „Ai 

aşa de mulţi pistrui!” ar putea fi „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”. Acordul cu 

aspectele semnalate elimină dorinţa de a ţine ascuns pistruii, lasă agresorul fără replică 

deoarece conflictul este blocat. 

 Răspunsul cu un compliment este un alt tip de reacţie care descurajează tachinarea. De 

exemplu, dacă cineva râde de modul în care copilul aleargă, acesta ar putea răspunde cu un 

compliment „Tu eşti un bun alergător!”. Umorul este un alt tip eficient de reacţie deoarece 

este total diferit de răspunsul aşteptat şi subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil 

care să fi fost atins. În plus, râsul poate să schimbe o situaţie cu potenţial de rănire, într-una 

comică. 

Pentru situaţiile în care comportamentul de bullying se menţine şi nimic nu pare să funcţioneze, 

copiii au nevoie să solicite ajutorul unui adult: Primul pas în reducerea comportamentelor de 

bullying este să le recunoaştem şi să facem ceva pentru stoparea lor (ex. să semnaleze prietenilor, 

cadrelor didactice, părinţilor atunci când nu ştiu sau nu reuşesc să facă faţă singuri). 

 

În concluzie: 

Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 
 Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!). 

 Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv. 

 Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive). 

 Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului). 

Ce este important să evite un copil care este agresat: să se înfurie/să plângă; să se comporte 

agresiv (să lovească, să înjure etc.), să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să îşi facă 

dreptate, să răspundă cu tachinare. 

Important de reţinut! 
Toţi adulţii, cadre didactice şi părinţi, care au legătură cu şcoala trebuie să fie vigilenţi în a 

identifica acest fenomen şi a interveni. O dată identificat fenomenul este necesar ca adulţii să 

respecte cele 3 principii de intervenţie: 
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1. SĂ ACŢIONEZE IMEDIAT 

2. SĂ-I OFERE CREDIT COPILUL AGRESAT 

3. SĂ IA MĂSURI PENTRU A DIMINUA PUTEREA CELUI CARE AGRESEAZĂ. 
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