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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. 28, anul 7, săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 1 Octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice 

 5 Octombrie - Ziua Internaționala a Educației 

 Proiect unic în educație, pornit din Turda: prima școală mobilă din România 

 Samsung lansează noi experiențe în realitate augmentată: „Selfie cu elfii”, prima carte de 

poezii augmentate pentru copii 

 Edu Networks transformă educația pentru 260.000 de elevi din România 

 De Ziua Educației, ,,exploratorii” se adună în Călărași! 

 BASME NEROSTITE – spectacol de teatru în limbaj nonverbal, proiect pentru copiii 

hipoacuzici 

 Metoda prin care o profesoară de română din Vâlcea își convinge elevii să citească, să 

scrie articole și să vorbească despre ei înșiși 

 

 

                                                                

 Noutăți  

 
 Ce este EU Code Week - Săptămâna Uniunii Europene a programării? 

EU Code Week - Săptămâna Uniunii Europene a programării este o inițiativă care celebrează 

creativitatea, rezolvarea de probleme și colaborarea prin programare și alte activități din domeniul 

tehnologiei. 

 

Activitățile sunt organizate în regim de voluntariat în cadrul şcolilor de toate nivelurile în perioada 

desemnată, la nivel European acțiunile fiind sprijinite de Comisia Europeană. 

 

Obiectivul EU CodeWeek este de a promova utilizarea programării (coding) în rândul tinerilor și 

adulților de toate vârstele. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/9VA-nhEWSDQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/9VA-nhEWSDQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Site oficial https://codeweek.eu 

 

Cine poate participa? 
Participarea este deschisă tuturor cetățenilor din țările Uniunii Europene, indiferent de vârstă. 

De ce să particip? 
Îți vei descoperi aptitudini în a programa și a folosi informatica pentru a-ți aduce propriile idei la 

viață, vei lucra cu oameni motivați și alături de ei vei învăța. 

Cum poți participa? 
Școlile de orice nivel și profesorii de toate materiile sunt invitați în mod deosebit să participe la 

Săptămâna UE a programării și să le ofere, astfel, elevilor ocazia de a explora creativitatea 

digitală și programarea. Mai multe informații despre inițiativă și cum să vă organizați activitatea 

prin intermediul paginii web dedicate profesorilor sunt disponibile - https://codeweek.eu/schools 

 

Cum mă pregătesc pentru a participa la EU CodeWeek  - EU Romania CodeWeek? 
Accesează acest link: https://codeweek.eu/training. Aici vei găsi resurse gratuite şi materiale de 

instruire, precum și exemple de proiecte derulate sau în derulare. 

 

IMPORTANT! 
Pentru a veni în ajutorul învățătorilor și profesorilor, Europe Code Week, în parteneriat 

cu European Schoolnet Academy, a dezvoltat cursul online gratuit EU CODE WEEK Deep Dive 

MOOC.  

Cursul online oferă profesorilor din ciclul primar și gimnazial atât idei, cât și materiale și resurse 

gratuite de învățare, precum și planuri de lecții gata de aplicat la clasă. Toate acestea îi vor ajuta 

să aducă programarea și gândirea computațională la clasă. 

 

Te poți înscrie la curs la https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:CodeWeek+CWDive+2019/about 
 

Dacă ești pregătit și hotărât să participi la EU CodeWeek, atunci adaugă-ți activitatea 

pe harta Săptămânii programării accesând acest link: https://codeweek.eu/events. Astfel,  

activitatea ta și a școlii va fi vizibilă în toate ţările din Uniunea Europeană. 
sursa: https://edu.ro/info-eu-romania-code-week 

 

 

  1 Octombrie – Ziua internaţională a 

persoanelor vârstnice 
 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/schools
https://codeweek.eu/training
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:CodeWeek+CWDive+2019/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:CodeWeek+CWDive+2019/about
https://codeweek.eu/events
https://edu.ro/info-eu-romania-code-week
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În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat ziua de 1 octombrie ca Zi 

internaţională a persoanelor în vârstă. 

 

Pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 46/91 cu titlul  

“Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine  

în anii câştigaţi”.  

Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire 

medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de 

a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare 

adecvate vârstei. 

     5 Octombrie - Ziua Internațională a Educației 

 
Ziua de 5 octombrie a fost stabilită de UNESCO drept Ziua Internațională a Educației sau Ziua 

Internațională a Profesorului și este sărbătorită în fiecare an încă din 1994. 

Conform MEN, tinand cont de prevederile contractului colectiv de munca unic, incheiat intre 

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si federatiile sindicale reprezentative din invatamant, "partile 

(semnatare) convin sa sarbatoreasca pe 5 Iunie - Ziua invatatorului si pe 5 Octombrie - Ziua 

Internationala a Educatiei, organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari 

specifice dedicate acestor evenimente". 

 

 

 Proiect unic în educație, pornit din Turda: prima școală mobilă din 

România 
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Municipiul Turda (județul Cluj) a lansat un proiect educațional unic în România, menit atât 

să combată fenomenul abandonului școlar, cât și să îi conștientizeze pe cetățeni asupra 

importanței educației. Parte a acestui proiect este și conceptul care se bazează pe ideea unui 

“atelier de școală mobilă”. 

 

Implementarea acestui proiect are scopul de a reduce și preveni abandonul școlar, precum și 

promovarea accesului egal la învățământ, prin organizarea de programe after-school (inclusiv 

catering) pentru elevi din ciclul primar, meditații pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat 

de tip „A doua șansă”, grădinițe estivale, consilierea părinților, dezvoltarea unor mecanisme locale 

de susținere a procesului educațional și acțiuni de tip „școala mobilă” – o inovație în România. 

 

“Acest „atelier mobil” funcționează deja în Turda. Școala mobilă este un punct de atracție în 

comunitățile vizate. Este într-un microbuz de mari dimensiuni, care oferă o prezență vizibilă și 

atractivă. Această inovație este o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu 

frecventează școala și la părinții acestora. Microbuzul este dotat cu băncuțe și masă de lucru pentru 

mentorat sau consiliere, birou de lucru cu 2 laptop-uri, imprimantă A3, aer conditionat, TV led 

interior, TV led în exterior pentru rularea de documentare, marchiză laterală pentru umbră, scaune 

de exterior, dozator de apă, mini-frigider, cuptor cu microunde, cafetieră, sistem suplimentar de 

iluminat exterior, scară suplimentară pentru acces ușor, generator de curent, opțiuni de alimentare 

cu curent direct la priză externă etc”, declară Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Turda. 

 

Școala Mobilă este o componentă a proiectului CEPS Turda - Calitate, egalitate și prietenie în 

școlile din Turda. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare”. Valoarea totală a proiectului este de 6.172.973,41 lei. 

Proiectul se adresează unui grup-țintă format din: 60 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani și 

200 de copii de vârstă preșcolară care provin din grupuri vulnerabile, 480 de elevi din ciclul primar 

și gimnazial de la 4 școli din Turda, 50 de tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu și 260 

de părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii din Turda. 

 

În 2018, România a înregistrat un nivel îngrijorător al abandonului școlar timpuriu, de 16,4%, fiind 

devansată în acest clasament negativ realizat de Eurostat în rândul țărilor membre ale Uniunii 

Europene doar de Malta și Spania. Totodată, până în anul 2020, țara noastră și-a propus să reducă 

abandonul școlar timpuriu la 11,3%, în contexul în care media Uniunii Europene, în 2018, era de 

10,6%. 
sursa: www.stiriong.ro, 27 sept 2019 

 

 

 Samsung lansează noi experiențe în realitate augmentată: „Selfie cu elfii”, 

prima carte de poezii augmentate pentru copii 
 

Realitatea augmentată și noile tehnologii sunt din ce în ce mai prezente în lumea editorială, 

multiplicând modurile în care putem citi și întelege un text, prin care putem pătrunde în lumea unor 

personaje și a unor povești. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/vGvGx87q6CI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/vGvGx87q6CI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Noua carte, semnată de Carmen Tiderle, este o inițiativă de susținere a consumului isteț de 

tehnologie, care demonstrează că universul cărților printate nu se pierde în lumea internetului și a 

multitudinii device-urilor, ci dimpotrivă, tandemul carte-tehnologie poate funcționa armonios, într-o 

manieră complementară și inovatoare. 

 

 
 

Fiecare ilustrație din carte poate fi scanată cu dARe by Samsung, îmbogățind experiența de lectură 

pentru cei mici și cei mari și încurajând, astfel, apropierea între copii și părinți, prin intermediul 

tehnologiei, dar și dezvoltarea relației dintre copii și cărți. 

Bucuria de a citi și de descoperi noi aventuri virtuale poate fi experimentată cu ajutorul aplicației 

dARe by Samsung, un partener pentru evenimente urbane, culturale și facilitator al experiențelor 

augmentate, care ilustrează cum arta și tehnologia se pot îmbina și crea experiențe în realitate 

augmentată. (...) 

 

Selfie cu elfii este un proiect de imaginație inițiat de Samsung România. Cartea a apărut la 

Editura Vellant, sub semnătura lui Carmen Tiderle, ilustrația și layout-ul sunt create de Vali 

Petridean, cu un conținut de realitate augmentată facilitat de aplicația dARe by Samsung, iar 

animațiile, amplificate de One Night Gallery, sunt opera lui Tudor Calnegru. 

 

„Când am primit de la Samsung propunerea de a scrie «poezii pentru copii, cu rime, funny, în stilul 

tău», dar despre tehnologie, mi-a fost puțin teamă că e un subiect despre care știu mai puține decât 

publicul meu: copiii. Am depășit-o, însă, rapid căci am făcut ce fac mereu: încerc să privesc orice 

temă din perspectiva lor. Adaug, apoi, din experiența mea de om mare. Așa au ieșit motanul Zet 
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pentru care tehnologia nu mai e un secret, elanul Moose care trimite mașini electrice în spațiu, leii 

care își comandă mâncare online, unicornii și elfii doritori de selfie… Cât despre wow-ul acestei 

cărți, faptul că putem vedea ilustrațiile augmentate cu ajutorul aplicației dARe by Samsung, el nu e 

doar un artificiu, ci un mod de a-i face pe copii să se apropie de citit prin tehnologie. E OMG! ca-n 

timp ce citești o carte să poți vedea și filmul!”, a afirmat Carmen Tiderle. 

 

Aplicația dARe by Samsung poate fi descărcată gratuit din Google Play și Apple Store, iar cartea 

poate fi cumpărată din librariile Carturești, fie comandată direct din aplicație sau de pe site-

ul Editurii Vellant. 

Urmărește pagina de event Selfie cu elfii, iar dacă vrei să descoperi primele poezii augmentate 

pentru copii, te invităm la evenimentul de lansare a cărții, sâmbătă, 12 octombrie, începând cu ora 

11.00, la demisolul librăriei Cărturești Verona. 
sursa: Romania pozitiva, 26 septe 2019 

 

 Edu Networks transformă educația pentru 260.000 de elevi din România 
 

 
  

Edu Networks, cel mai mare proiect național de transformare a educației, a fost lansat oficial 

de Asociația pentru Valori în Educație, alături de alte 8 organizații din educație, precum și de 

partenerii fondatori și strategici – Bitdefender și Lidl. Proiectul va fi derulat pe o perioadă de 

patru ani și își propune să reducă abandonul școlar, absenteismul, analfabetismul funcțional, 

precum și să crească promovabilitatea la testele naționale și examenul de bacalaureat. 

 

Proiectul Edu Networks va fi implementat, timp de 4 ani consecutivi, în 500 de grădinițe, școli și 

licee, cu rezultate slabe sau medii, din mediul rural și urban, în care învață aproape 260.000 de 

elevi. 

În acest an, sunt vizați 65.000 de copii din 114 grădinițe, școli și licee din regiunile București-Ilfov, 

Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Olt și Valea Jiului. Fiecare instituție 

de învățământ va beneficia de un plan de dezvoltare și de resurse personalizate, în funcție de 

propriile nevoi și probleme cu care se confruntă. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inobi.dare&hl=ro
https://apps.apple.com/ro/app/dare-by-samsung/id1453202670
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8984735489902848026_descriere
https://www.facebook.com/events/392881624973324/
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Din octombrie, cele 9 organizații, peste 68 de experți educaționali și peste 50 de mentori din mediul 

de business, experimentați în dezvoltarea abilităților de leadership, vor lucra cu profesorii, părinții, 

administrația și comunitatea locală, pentru a îmbunătăți calitatea educației și a crește performanțele 

școlare. 

,,Edu Networks este cel mai mare proiect colaborativ pentru educație susținut privat. Vom 

ajuta profesorii, directorii și părinții să transforme grădinițele, școlile și liceele din comunitățile 

lor. Peste tot vom forma clustere a câte minimum 10 grădinițe, școli și licee, care vor lucra și vor 

învăța împreună cum să îmbunătățească actul educațional și rezultatele școlare. Vrem să arătăm că 

educația din România poate fi schimbată prin implicare și invităm și alte companii să ni se alăture 

în construcția sănătoasă a următoarelor generații,” declară Andreea Nistor, Director Executiv 

Asociația Pentru Valori în Educație. 

 

Partener fondator al Edu Networks este compania Bitdefender, care a demarat în 2018 investiția 

într-un prim cluster, la Brad, în județul Hunedoara. (...) Compania LIDL a devenit în acest an 

partener strategic al proiectului, investind 620.000 de euro. 

 

Pe termen lung, proiectul își propune să urce sistemul educațional din România în top 10 Europa 

până în 2035. În prezent, țara noastră se situează pe locul 31 din 34, potrivit unu studiu efectuat de 

The Economist. 
sursa: www.stiriong.ro, 27 sept 2019 

 

 

  De Ziua Educației, ,,exploratorii” se 

adună în Călărași! 
 

http://www.stiriong.ro/
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Aflată la a doua ediție, Conferința ,,Explorator în educație” oferă formare educațională, într-

un mod interactiv și accesibil, pe parcursul unei zile întregi. Profesori din județul Călărași și 

împrejurimi sunt așteptați să participe la 5 training-uri ce explorează strategii și metode 

didactice inovatoare. Evenimentul are loc la Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea din județul 

Călărași și marchează într-un mod inedit Ziua Internațională a Educației, 5 octombrie 2019. 

 

,,Explorator în educație” este o inițiativă dedicată comunității didactice, care asigură un context real 

de învățare și se concentrează să aducă un impact la nivel local. Un eveniment creativ și accesibil, 

acesta vine ca răspuns al unei nevoi reale de formare continuă a cadrelor didactice din România și 

susține colaborarea la nivelul comunității de profesori din școli. Perspectiva construirii unei 

adevărate rețele educaționale a luat naștere în Brașov anul acesta, când a avut loc prima ediție, ce a 

adunat peste 100 de participanți din toată țara. 

 

Cele cinci ateliere abordează teme importante în creșterea calității actului educational, bazate pe 

învățare experiențială și educație nonformală. Metode de combatere ale anlfabetismului functional, 

crearea unui spațiu securizant în clasă, strategii de comunicare, literația și gestionarea emoțiilor sunt 

subiectele de actualitate pe baza cărora s-au construit trainingurile. Fiecare atelier vine cu abordări 

cât mai practice. Noutatea acestei ediții este că o parte dintre ateliere sunt deschise și părinților, iar 

elevii vor pregăti și ei surprize destinate participanților. 

 

Dacă vă întrebați cu ce au plecat în sălile de clasă profesorii de la primul eveniment, vocile lor se 

aud în nenumărate forme, iar aici redăm câteva dintre ele: „Am învățat o nouă abordare a procesului 

de învățare pe care o voi aplica în calitate de cadru didactic, dar și de părinte”, „pot să îmi apropii 

emoțional elevii prin metode învățate azi”, „exemple practice, concrete, ancorate în realitatea 

școlii”. 

 

Evenimentul este susținut de CEC Bank. 

Acest proiect n-ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor: Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea, 

Asociația Ascendis, Asociația Insight Architect, Cărturești, Editura Humanitas, Editura Publica și 

Tymbark România. 
sursa: www.stiriong.ro, 27 sept 2019 

 

 

 BASME NEROSTITE – spectacol de teatru în limbaj nonverbal, proiect 

pentru copiii hipoacuzici 
 

Asociația Beneva construiește proiecte în care socialul reușește să se îmbine perfect cu 

educaționalul și cultura. În zece ani de experiență am identificat diverse grupuri vulnerabile și 

situații pe care le-am abordat eclectic reușind să schimbăm situații și percepții. 

 

Proiectul BASME NEROSTITE s-a născut din dorința de a aduce în viețile copiilor hipoacuzici, 

prin teatru, personajele basmului românesc. Teatrul ca formă de artă și ca parte integrantă a 

dezvoltării noastre este definit adesea prin cuvânt. Însă noi, prin poetica limbajului non-verbal, am 

transformat cuvântul și l-am dus dincolo de sfera sunetului rostit – prin dans, pantomimă, mișcare și 

culoare – dându-i forme nebănuite și imaginând lumi noi, oferind personajelor din basme 

http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/9VA-nhEWSDQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/9VA-nhEWSDQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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mobilitate și versatilitate. Nerostit, este adevărat, nu se aude, dar nerostit este de multe ori plin 

de înțelesuri. 

 

Spectacolul BASME NEROSTITE, după două luni de studiu și lucru, este acum gata de turneu! 

 

 

În perioada 10 – 30 octombrie peste 1000 de copii hipoacuzici se vor întâlni cu basmul românesc 

participând la cele 10 reprezentații teatrale din București, Cluj, Brașov, Craiova, Focșani și 

Bivolărie – Vicovu de Sus. Spectacolele vor fi completate cu sesiuni de dezvoltare prin limbaj 

teatral non-verbal susținute de actori și special concepute pentru copiii hipoacuzici. 
 

BASME NEROSTITE este un spectacol în regia lui Vadim Rusu, cu Daniela Niculae, Lavinia Pop 

Coman, Petru Ciobanu, Silviu Man și Vadim Rusu. Decorul și costumele sunt semnate de Anca 

Cernea, iar Radu Barbu și Adrian Petrariu asigură suportul video al spectacolului. 
 

Hipoacuzia în cifre: 500 de milioane de oameni suferă de o formă de hipoacuzie și se 

preconizează că acest număr va crește până în 2025 cu peste 200 milioane. În România 23.000 de 

persoane se află în evidențe. Se estimează că numărul acestora este, de fapt, dublu. 

 

Mai multe despre proiect pe www.basmenerostite.ro și pe www.facebook.com/basmenerostite iar 

despre Asociația Beneva aici : www.beneva.ro 

 

Proiect derulat de Asociația Beneva și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de 

Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
sursa: Romania pozitiva, 28 sept 2019 

http://www.basmenerostite.ro/
http://www.facebook.com/basmenerostite
http://www.beneva.ro/
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  Metoda prin care o profesoară de 

română din Vâlcea își convinge elevii să citească, să scrie articole și să 

vorbească despre ei înșiși 

 
„Nu mi s-a întâmplat niciodată să îmi găsesc elevii plictisiți, lipsiți de chef. De fiecare dată când 

începe programul after-school, mă întreabă: Doamna, ce facem astăzi? Așa că niciodată nu pot să 

mă las pradă oboselii, trebuie mereu să inventez ceva”, spune Iuliana Mănescu, profesoară de limba 

română la Școala Gimnazială Scundu, județul Vâlcea. 

 

Împreună cu alți trei colegi, Iuliana Mănescu se ocupă de programul after-school la care iau parte 

toți cei 30 de elevi de gimnaziu din Scundu. În fiecare zi de școală, copiii primesc aici o masă caldă, 

își fac temele sau lămuresc lucruri rămase neclare în timpul orelor. În plus, au parte și de activități 

care să îi ajute să comunice și să se înțeleagă mai bine. În sistemul românesc de învățământ, care 

încurajează competiția și individualismul, rivalitățile dintre copii se nasc ușor. Mai rare sunt însă 

prilejurile în care elevii au ocazia să vadă ce au în comun, nu ceea ce îi desparte. 

 

Bomboanele care îi ajută pe copii să spună ce îi doare. 

Odată, Iuliana Mănescu a venit la after cu un castron de bomboane, aflate în ambalaje de diferite 

culori. Fiecare dintre copii putea să își aleagă oricâte și de orice fel, însă fiecare bomboană avea un 

„preț”. Pentru o bomboană în ambalaj de culoare roșie, elevii trebuiau să vorbească despre un lucru 

care îi înfurie. Pentru una în ambalaj de culoare verde, despre un lucru care îi întristează. Pentru una 

în ambalaj de culoare galbenă, despre ceva care îi bucură. Copiii au descoperit cu toții că îi 
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întristează același lucru: să își vadă părinții certându-se. „Asta i-a apropiat un pic”, crede 

profesoara. 

Copiii, care învață în afterschool-ul organizat de Fundația World Vision, cu sprijin financiar de 

la Fundația Vodafone România, au fost în această vară în vacanță la Straja.  

„Nu mă așteptam să fie atât de entuziasmați, am avut surpriza să-i văd participând cu tot sufletul la 

absolut toate jocurile. Jocurile erau bazate pe cooperare, ca să reușească să ducă o sarcină la bun 

sfârșit trebuiau să lucreze împreună, iar asta i-a ajutat”, spune Iuliana Mănescu. Cei mai mulți dintre 

copiii de la afterschool au rar ocazia să iasă din localitatea în care s-au născut, cu atât mai puțin 

pentru o vacanță. Mulți au responsabilități în gospodărie sau trebuie să aibă grijă de frații mai mici. 

Câteodată s-a mai întâmplat ca un copil să nu poată participa la activități pentru că trebuia să aibă 

grijă de animale. „Însă aceste lucruri au rămas excepții. Părinții au înțeles că e important să își lase 

copiii la afterschool, să îi ajute să rămână copii, să învețe și să-și facă un viitor mai bun”, povestește 

Iuliana Mănescu. 

„Ați auzit cuvântul simfonie. Dar ați ascultat veo simfonie?” 

Profesoară de limba română, aceasta încearcă să găsească moduri inedite în care să-i atragă spre 

lectură și să îi provoace să scrie. Când au avut de studiat la clasă Călin (file din poveste), de Mihai 

Eminescu, a reușit să îi determine să citească poemul cerându-le să îl ilustreze cu desene făcute de 

ei. 

 

Ca să îi încurajează să scrie, a făcut cu copiii o revistă a clasei, în care aceștia au putut să 

istorisească întâmplări din viața lor și să povestească despre lucruri care îi interesează de 

la youtuberii preferați la parkour. În timpul Săptămânii Altfel, au improvizat în sala de lasă un 

studio de televiziune.  

 

 
 

„Pe tabla smart, oferită de Fundația Vodafone România, am proiectat diferite imagini sau harta țării 

și temperatura din marile orașe. Copiii au filmat și au editat singuri materialele, au pus burtiere, am 

fost surprinsă să văd cât sunt de pricepuți la asta”, spune Iuliana Mănescu.  

https://worldvision.ro/
https://fundatia-vodafone.ro/
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Altădată profesoara a întâlnit într-un text pe care îl studiau o expresie „o simfonie de culori”. I-a 

întrebat: „Voi știți ce este aceea o simfonie?”. A avut surpriza să afle că nu, iar atunci le-a ales 

câteva fragmente din simfonii cunoscute, pe care copiii le-au putut asculta. 

 

Traseu de joacă în curtea școlii 
Pentru că elevilor le place să alerge și să se joace, anul trecut, în ultimele săptămâni de școală, 

profesorii i-au lăsat să își creeze un traseu de joacă cu diferite provocări în mica curte betonată. 

Profesoara de istorie a venit cu modelele, iar copiii le-au pictat. „Aveam mai multe posibilități, să 

luăm o vopsea mai scumpă, care rezistă la ploaie sau una mai ieftină. Am luat-o totuși pe cea mai 

ieftină, pentru că am spus că dacă se vor șterge desenele, le vom reface. În timpul vacanței, s-au 

șters un pic, dar cei din echipa școlii le-au mai retușat pe margini. Iar în prima zi de școală, copiii s-

au bucurat că au găsit traseul, stăteau la școală să îl facă”, povestește profesoara. 

 

Cum a schimbat after-ul viața copiilor 
Predă la Școala Scundu de anul trecut, însă after-school-ul funcționează aici de patru ani. Ion 

Cîrstea, directorul instituției de învățământ, a observat în timp mici schimbări la copii. „Dacă în 

primii ani trebuia să mergem după ei și să insistăm să își facă temele, acum li se pare normal să 

meargă la after-school. După ce iau masă se duc singuri și se apucă de teme, iar pe noi, profesorii, 

ne întreabă atunci când nu înțeleg ceva”, spune directorul. Ca în multe școli din mediul rural, și aici 

există copii în risc de abandon școlar. „Anul trecut, am reușit să convingem un copil să rămână în 

școală, deși nu mai voia să vină. De asemenea, avem un băiețel care are 16 ani și este în clasa a 

cincea. Nu a rămas repetent niciodată, dar din motive medicale - are tetrapareză spastică, a fost dat 

mai târziu la școală. Anul trecut nu voia să rămână la afterschool, dar acum vine. Contează foarte 

mult și colectivul de copii cu care s-a împrietenit. Faptul că fac activități non-formale și merg 

împreună în tabere ajută foarte mult. Pentru că da, copiii trebuie să învețe, dar trebuie să se și joace. 

Și acest lucru l-am învățat și noi, profesorii, la after-school. Să lucrăm și non-formal cu elevii 

noștri”, spune Ion Cîrstea. 
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 29 sept2019 
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http://www.republica.ro/

