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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Starea societății civile continuă să fie în declin, potrivit Indexului Sustenabilității 

Organizaţiilor Societăţii Civile pentru anul 2018 

 Cu toţii avem multă putere, cu toţii avem multă responsabilitate 

 Modern Dad’s Challenges 16:  ”Cum creștem un copil independent” 

 UNICEF: Alimentatia deficitara afecteaza sanatatea copiilor in intreaga lume 

 Fundația eMAG extinde programul „Nouă ne pasă” 

 Dragi părinți ambițioși, nu puneți în ghiozdanul copilului mai mult decât poate duce! 

 

 

                                                                

 Noutăți 

 
 [Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la 

decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor 

 

Data publicării: 17.10.2019 

 

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, 

Ministerul Educaţiei Naţionale publică  proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului 

la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. 

 

Documentul a fost elaborat în cadrul subactivității A1.2 a proiectului „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED” de un grup de lucru compus din experți în curriculum din Institutul de 

Științe ale Educației (ISE) și din Ministerul Educației Naționale (MEN). Precizăm, în context, că 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjU1Art24Ec/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/m1c1P_qNFhU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WIVsio3cGXo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xoQb6BFyfoQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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unul dintre obiectivele proiectului CRED îl constituie elaborarea metodologiei privind dezvoltarea 

curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. 

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de metodologie supus consultării 

publice pot fi trimise pe adresa de e-mail contact@educred.ro, până în data de 12 noiembrie, 

inclusiv.  

 

Proiectul de metodologie este postat la : 

https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare

%20publica.pdf 
sursa: www.edu.ro 

 

 Starea societății civile continuă să fie în declin, potrivit Indexului 

Sustenabilității Organizaţiilor Societăţii Civile pentru anul 2018. 
  

Cea mai nouă ediție a Indexului Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile pentru Europa 

Centrală și de Est și Eurasia indică o continuă înrăutățire a situației generale a societății civile din 

România. 

 

Realizat anual în baza metodologiei internaționale a USAID – Agenția Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internațională, raportul clarifică această situație nefericită prin prisma unei relații din ce 

în ce mai deficiente între societatea civilă și autoritățile publice. Înăbușirea violentă a protestelor 

civice din 10 august 2018, precum și multiplele inițiative guvernamentale de exagerare a obligațiilor 

de raportare ale organizațiilor, discursul denigrator la adresa organizațiilor și protestatarilor, 

proliferat de la cel mai înalt nivel al autorității publice, au contribuit semnificativ la degradarea 

scorului României pe parcursul anului 2018 (de la 3.6 în 2017 la 3.7, în raportul de față). Astfel, 

starea societății civile a revenit în 2018 la un scor similar cu cel din anul 2004, de la finele 

guvernării Adrian Năstase. 

 

„Din păcate, în anul 2018, ne-am  îndepărtat și mai mult de acea normalitate în care statul român 

asigură bunăstare cetățenilor prin integrarea opiniilor venite dinspre societatea civilă, fie ele și 

critice. Ori, la noi lucrurile au mers în direcție inversă – opiniile critice au tins să fie înăbușite, în 

niciun caz respectate ca venind de la organizații, oameni dornici de mai bine în comunitatea lor”, a 

declarat Ionuț Sibian, director executiv, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, la lansarea 

raportului. 

 

Totuși, chiar și în astfel de condiții descurajante, sectorul neguvernamental a reușit în ultimul an să 

rămână activ și vertical în promovarea principiilor ce stau la baza unei societăți europene: statul de 

drept, incluziunea minorităților, cetățeni implicați în luarea deciziilor publice, asistență socială 

pentru cei mai vulnerabili. Societatea civilă a reușit să se mobilizeze în zona inițiativelor civice, de 

 monitorizare  a acțiunilor împotriva valorilor europene, și să își dezvolte capacitatea de fundraising 

de la companii si cetățeni. Organizațiile au continuat să se apropie de cetățean pentru a-i câștiga 

încrederea și sprijinul. 

 

Indexul Sustenabilității Organizațiilor Societății Civile 2018 – România poate fi accesat  

mailto:contact@educred.ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare%20publica.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/CRED_A1.2._proiect_Metodologie%20CDS_consultare%20publica.pdf
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http://www.fdsc.ro/library/files/index_usaid_2018_romania_ro.pdf 
sursa: www.stiriong, 18 oct 2019 

 

 

 Cu toţii avem multă putere, cu toţii avem multă responsabilitate 

 
Orange România lansează o campanie de comunicare care încurajează folosirea tehnologiei în mod 

responsabil. Astfel, Orange îşi propune să informeze clienţii asupra avantajelor şi mai ales asupra 

riscurilor legate de folosirea internetului , precum şi asupra diferitelor produse şi programe pe care 

le pune la dispoziţia clienţilor în acest scop. Campania reprezintă angajamentul Grupului Orange de 

a oferi servicii digitale accesibile tuturor, indiferent de educaţie, vârstă, situaţie materială sau 

locaţie, dar şi de a contribui la transformarea lumii într-un loc mai bun, cu ajutorul tehnologiei. 

 

 Responsabilitatea socială este un pilon esenţial al 

strategiei Orange în toate cele 220 de ţări şi teritorii unde activează. Tododată, Orange este şi primul 

operator telecom care a comunicat despre riscurile asociate utilizării serviciilor digitale, abordând 

subiectul în 27 de ţări. Încă de la intrarea pe piaţa din România, acum 22 de ani, Orange s-a angajat 

să contribuie la susţinerea unei societăţi în care toţi oamenii să se poată bucura de beneficiile 

tehnologiei cu un impact pozitiv asupra lor, asupra comunității și asupra planetei. 

 

„Trăim într-o lume digitală cu oportunităţi infinite de comunicare, de inovare și eficientizare a 

proceselor, iar impactul tehnologiei  înseamnă atât beneficii, cât și riscuri pentru clienții noștri, 

http://www.fdsc.ro/library/files/index_usaid_2018_romania_ro.pdf
http://www.stiriong/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/HjU1Art24Ec/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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pentru societate și pentru natură. Suntem conştienţi de rolul important pe care Orange îl are în 

evoluţia revoluţiei digitale, dar şi de responsabilitatea în construirea unei lumi în care cât mai 

mulți dintre noi se pot bucura de cele mai noi tehnologii cu cât mai puţine riscuri 

asociate.”  declară Liudmila Climoc, CEO Orange România. 

 

Prin produse şi programe concepute pentru a-i ajuta pe clienţi să utilizeze tehnologia în siguranță și 

în mod responsabil, campania „Cu toţii avem multă putere, cu toţii avem multă responsabilitate” se 

concentrează pe trei direcţii prioritare de acţiune: petrecerea online a unui timp de calitate, 

implicare în reducerea decalajului digital şi folosirea mai eficientă a energiei și a altor resurse ale 

planetei. Printre programe se numără atelierele digitale Smart Parents, care au loc în Orange smart 

shop-uri din toată țara; SuperCoders, ateliere și concursuri de coding pentru copii; BuyBack, 

program comercial de recuperare și reciclare a device-urilor electronice; Comunitatea Orange, hub 

online pentru suport și informații. 

Spotul TV al campaniei poate fi vizualizat aici: https://bit.ly/31l7BwN 

Mai multe informaţii despre riscurile asociate utilizării serviciilor digitale, despre folosirea 

tehnologiei în mod responsabil şi despre instrumentele pe care Orange le oferă clienţilor sunt 

disponibile pe: responsabilitate-sociala.orange.ro 
sursa: Romania pozitiva, 16 octombrie 2019 

 

 

 Modern Dad’s Challenges 16:  ”Cum creștem un copil independent” 
 

 “Cum creștem un copil independent?” este subiectul ediției cu numărul 16 a 

evenimentului Modern Dad’s Challenges. Tatii sunt așteptați cu informații specializate, dar și 

momente practice, pe 30 octombrie, de la 18:30, la Impact Hub Universitate. 

 

Singurul eveniment de parenting dedicat exclusiv bărbaților revine cu un subiect de mare 

importanță și cu efecte pe termen lung asupra dezvoltării copilului; independența celui mic.  

Cristina Oțel, Trainer & Coach și Urania Cremene, Mamă & Specialist în parenting, vor împărtăși 

din experiența lor, fiind ghidate de Sofia Frunză, Moderatorul & organizatorul evenimentului. 

 

SUBIECTE dezvoltate în cadrul evenimentului: 

1. Ingredientul esențial în a-i învăța pe copii despre valori 
Valorile sunt piatra de temelie, sunt reperele în funcție de care ne definim ca oameni, ne dezvoltăm 

și ajungem să evoluăm. Dacă noi ca părinți, ne-am stabilit ce valori ne definesc și ce principii de 

viață ni se potrivesc și acționăm în concordanță, și copiii vor asimila și își vor seta propriile valori 

pornind de la exemplul cel mai bun pentru ei: PĂRINȚII lor. 

– Cât de important este să ne cunoaștem noi, părinții, valorile mai întâi. Cât de aliniat trăim cu ele? 

Se văd în acțiunile noastre? 

– Ce valori vrem să le insuflăm/creștem în copiii noștri? 

– În ce măsură acțiunile noastre de zi cu zi ajută ca pe termen lung, copii noștri să crească cu acele 

valori? 

Răspunsul la aceste întrebări, dar și multe informații utile, ne vor fi oferite de Cristian Oțel, Mamă 

& Trainer. 

 

https://bit.ly/31l7BwN
https://responsabilitate-sociala.orange.ro/cu-totii-avem-multa-putere/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/m1c1P_qNFhU/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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2. De la cooperare la disciplină 
În calitate de părinți, suntem surprinși zi de zi pozitiv (sau uneori mai puțin pozitiv) de 

comportamentul, gesturile, expresiile sau atitudinea copiilor noștri. Indiferent de vârstă, refuzul, 

“Nu-urile” vehemente și momentele în care “nu ne aud” când le spunem de exemplu să lase gadget-

urile din mâini, ne apasă butoanele sensibile și ne fac să ne gândim tot mai mult la reguli și 

disciplină.  

Despre cooperarea în relatia cu copilul, dar și despre cum setăm limite sănătoase, care să contribuie 

la dezvoltarea celui mic, povestim pe larg cu Urania Cremene, cel mai apreciat expert specialist în 

Parenting din Romania. 

 

3. Workshop  
Punem în practica cele învățate și facem echipă cu alți tați, dezbatem și căutăm soluțiile potrivite 

pentru stilul nostru de parenting, fiind ghidați de Urania Cremene, în cadrul workshop-ului pe 

același subiect. 

Vrei sa participi la eveniment? Inscrierea se face completand formularul de inregistrare pe site-

ul www.moderndads.ro/events/ iar participarea este gratuită. 

Amintim că Modern Dad’s Challenges este un eveniment dedicat exclusiv taților și viitorilor tați. 

Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. 

(….)  
sursa: Romania pozitiva, 17 oct 2019 

 

 UNICEF: Alimentatia deficitara afecteaza sanatatea copiilor in intreaga 

lume 
 

Sărăcia, urbanizarea, schimbările climatice și opțiunile proaste de alimentație duc la diete 

nesănătoase. Un număr alarmant de mare de copii suferă consecințele alimentației deficitare și ale 

unui sistem alimentar care nu răspunde necesităților acestora, a avertizat UNICEF într-un nou raport 

cu privire la copii, alimentație și nutriție. 

 

Raportul Starea copiilor lumii 2019: Copii, alimentație și nutriție constată că cel puțin 1 din 3 

copii cu vârsta mai mică de cinci ani (peste 200 de milioane) este fie subnutrit, fie supraponderal. 

Aproape 2 din 3 copii cu vârste între șase luni și doi ani nu primesc alimentele necesare pentru a 

susține dezvoltarea rapidă a corpurilor și creierelor lor în această perioadă a vieții. Acest fapt îi 

expune multor riscuri, cum sunt: dezvoltarea insuficientă a creierului, capacitate slabă de învățare, 

imunitate scăzută, infecții frecvente și, în multe cazuri, deces. 

 

„În ciuda tuturor progreselor tehnologice, culturale și sociale înregistrate în ultimele decenii, am 

pierdut din vedere un fapt elementar: dacă copiii mânâncă prost, trăiesc prost,” a spus Henrietta 

http://www.moderndads.ro/events
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WIVsio3cGXo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WIVsio3cGXo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
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Fore, Director Executiv al UNICEF. „Milioane de copii au o alimentație deficitară pentru că pur și 

simplu nu au de ales. Modul în care înțelegem și reacționăm la problema subnutriției trebuie să se 

schimbe: nu este suficient să asigurăm copiilor cantitățile de hrană de care au nevoie, ci este și mai 

important să le asigurăm hrană corespunzătoare. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm 

cu toții în prezent.” 

 

Raportul prezintă cea mai cuprinzătoare analiză realizată în secolul XXI cu privire la malnutriția la 

copii în toate formele sale. Raportul descrie povara triplă a malnutriției: subnutriția, „foamea 

ascunsă”, determinată de lipsa substanțelor nutritive esențiale, și supraponderalitatea în rândul 

copiilor cu vârsta de sub cinci ani, arătând că, în lume: 

 149 de milioane de copii sunt subdezvoltați sau prea scunzi pentru vârsta lor; 

 50 de milioane de copii sunt epuizați sau prea slabi pentru înălțimea lor; 

 340 de milioane de copii (1 din 2) suferă de carențe de vitamine și substanțe nutritive 

esențiale, cum sunt vitamina A și fierul; 

 40 de milioane de copii sunt supraponderali sau obezi. 

 

Raportul trage un semnal de alarmă, arătând că alimentația deficitară începe din primele zile ale 

vieții copilului. Deși alăptarea poate salva vieți, doar 42% dintre copiii cu vârsta de sub șase luni 

sunt hrăniți doar cu lapte matern și din ce în ce mai mulți copii primesc lapte praf. Între 2008 și 

2013, vânzările de formule pe bază de lapte pentru copiii mici au crescut cu 72% în țări cu venituri 

medii-superioare, cum sunt Brazilia, China și Turcia, în mare parte din cauza unui marketing 

incorect și a unor politici și programe slabe de protecție, promovare și sprijinire a alăptării. 

 

Conform raportului, în jurul vârstei de șase luni, când regimul alimentar al copiilor începe să fie 

diversificat cu alte alimente solide și lichide, prea mulți dintre aceștia primesc o alimentație 

necorespunzătoare. La nivel mondial, aproape 45% dintre copiii cu vârste între șase luni și doi ani 

nu primesc deloc fructe sau legume. Aproape 60% nu mănâncă deloc ouă, produse lactate, pește sau 

carne. 

Pe măsură ce copiii cresc, expunerea lor la alimente nesănătoase ia proporții alarmante, în mare 

parte din cauza marketingului și reclamei incorecte, abundenței de alimente ultra-procesate în orașe, 

dar și în mediul rural, precum și a accesului sporit la fast food și băuturi cu conținut mare de zahăr. 

De exemplu, raportul arată că, în țările cu venituri scăzute și medii, 42% dintre adolescenții care 

frecventează școala consumă băuturi carbogazoase îndulcite cel puțin o dată pe zi și 46% mănâncă 

fast food cel puțin o dată pe săptămână. În cazul adolescenților din țările cu venituri mari, aceste 

ponderi ajung la 62% și, respectiv, 49%. 

 

Ca rezultat, numărul copiilor supraponderali și obezi crește în întreaga lume. Între 2000 și 2016, 

ponderea copiilor supraponderali cu vârste între 5 și 19 ani s-a dublat, de la 1 din 10 la aproape 1 

din 5. De zece ori mai multe fete și de 12 ori mai mulți băieți din această grupă de vârstă suferă de 

obezitate decât în 1975. 

Malnutriția, în toate formele sale, afectează cel mai mult copiii și adolescenții din comunitățile cele 

mai sărace și mai marginalizate. Doar 1 din 5 copii cu vârste între șase luni și doi ani din cele mai 

sărace gospodării consumă alimente suficient de diversificate pentru a avea o creștere sănătoasă. 

Chiar și în țările cu venituri mari, cum este Marea Britanie, prevalența supraponderalității este 

aproape de două ori mai mare în zonele cele mai sărace decât în cele mai bogate. 
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Raportul observă și faptul că dezastrele generate de schimbările climatice conduc la crize 

alimentare severe. De exemplu, seceta cauzează 80% din pierderi în agricultură, modificând 

dramatic tipurile de alimente disponibile pentru copii și familiile acestora, precum și calitatea și 

prețul acelor alimente. 

Pentru a răspunde acestei crize de malnutriție în toate formele sale, UNICEF lansează un apel de 

urgență către guverne, sectorul privat, donatori, familii și companii, cerându-le să ajute copiii să 

crească sănătoși, prin: 

1. Capacitarea familiilor, copiilor și tinerilor să ceară alimente nutritive, inclusiv prin măsuri 

cum sunt îmbunătățirea educației alimentare și folosirea legislației cu rezultate 

demonstrate (de exemplu, taxa pe zahăr), cu scopul de a reduce cererea de alimente 

nesănătoase. 

2. Măsuri pentru a determina industria alimentară să facă ceea ce este bine pentru copii, 

stimulând producția și comercializarea unor produse alimentare sănătoase, ușor de 

preparat și cu prețuri accesibile. 

3. Dezvoltarea unor medii alimentare sănătoase pentru copii și adolescenți, prin aplicarea 

unor metode verificate, cum sunt etichetarea cu informații exacte și ușor de înțeles sau 

măsuri de control mai strict asupra comercializării alimentelor nesănătoase. 

4. Mobilizarea sistemelor de sprijin – sănătate, apă și igienă, educație și protecție socială – 

pentru ca toți copiii să beneficieze de efectele unei alimentații adecvate. 

5. Colectarea, analizarea și utilizarea datelor și dovezilor de calitate pentru a fundamenta 

măsurile și a monitoriza progresele. 

„Pierdem teren în lupta pentru o alimentație sănătoasă,” a spus Fore. „Aceasta nu este o bătălie pe 

care o putem câștiga singuri. Avem nevoie de guverne, de sectorul privat și de societatea civilă, 

pentru a face din alimentația copiilor o prioritate și a acționa împreună la nivelul cauzelor 

alimentației nesănătoase în toate formele sale.” 

 

Puteți descărca raportul aici: https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019 
sursa: Romania pozitiva, 16 oct 2019 

 

 

 Fundația eMAG extinde programul „Nouă ne pasă” 
 

Programul „Nouă ne pasă”, derulat de Fundația eMAG cu sprijinul Flanco, prin intermediul căruia 

sunt implementate centre after-school în școlile din comunitățile rurale, înregistrează în acest an cea 

mai puternică expansiune. Celor 12 centre funcționale li s-au adăugat pentru anul școlar 2019-2020, 

alte 14 centre tip after-school. Programul îi vizează pe elevii ce provin din familii cu o situație 

socio-economică precară, care în lipsa unui sprijin educațional constant, sunt cei mai expuși riscului 

de abandon școlar. 

 

Astfel, prin programul „Nouă ne pasă”, aproximativ 900 de elevi vor avea asigurate lunar 2.156 de 

ore de activități educaționale susținute de 139 de profesori și vor beneficia de 75.420 de mese calde 

oferite pe parcursul întregului an școlar. 

http://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/xoQb6BFyfoQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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  Activitățile școlare presupun ore de educație remedială 

în grupuri mici de 4-10 elevi, unde profesorii intervin și sprijină copiii cu probleme educaționale și 

socio-financiare. Tot în cadrul programului – Fundația eMAG sprijină cadrele didactice cu soft-uri 

educaționale oferite de editura Intuitext și are în plan elaborarea unor cursuri dedicate ce vizează 

activitatea de remediere școlară. Centrele after-school beneficiază de sprijin financiar pentru 

rechizite, materiale didactice necesare, dar și pentru derularea unor acțiuni conexe precum cadouri 

de Crăciun, excursii pentru elevi și resurse IT & C pentru școli. De asemenea, este asigurată și plata 

profesorilor implicați în program. 

 

Mai mult, pentru eficientizarea și observarea rezultatelor în timp real, profesorii din echipele de 

proiect își administrează datele legate de activitățile centrelor și de evoluția copiilor, prin 

intermediul unei aplicații dezvoltate special pentru acest program. Aceasta permite totodată 

reprezentanților Fundației eMAG accesul în timp real la toate informațiile relevante colectate de la 

fiecare centru și ajustări/intervenții, acolo unde este cazul. 

 

Construit pe ideea de a asigura condițiile necesare pentru ca elevii din comunitățile defavorizate să-

și continue studiile, programul a înregistrat pe parcursul celor trei ani de funcționare, scăderea ratei 

abandonului școlar în comunitățile rurale incluse în proiect. În plus, peste 600 de elevi au obținut 

rezultate mai bune la clasă, au primit consiliere psihologică și vocațională și au beneficiat de o masă 

caldă și de rechizite. 

 

“Cele mai recente statistici ne arată că România are o rată a abandonului școlar de 16,4%, un 

dezonorant loc 3 în Europa și că are o nevoie continuă de a resuscita sectorul educațional. În mediul 

rural, rata abandonului școlar este de două ori mai mare decât în mediul urban. De 

asemenea, cheltuielile pentru educație sunt la un nivel mai mic în comparație cu cele din UE, în 

timp ce nevoile de investiții sunt ridicate. Acest context, iar pe de altă parte, eficiența demonstrată 

în anii anteriori a programului “Nouă ne pasă” – ne-au determinat să accelerăm extinderea în alte 14 

comunități din zonele rurale, având prognozată pentru anul școlar 2019-2020, o investiție de 

aproximativ 400.000 de euro”, a declarat Tudor Vlad, Președinte Fundația eMAG. 
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În cel de-al treilea an școlar consecutiv în care Flanco a sprijinit programul Nouă ne pasă, numărul 

donatorilor din magazinele retailerului a ajuns la aproximativ 100.000, în creștere cu 15% față de 

anul anterior, iar valoarea donațiilor a atins suma de 1.100.000 lei, cu 10% mai mare comparativ cu 

2017. 

“În prima parte a anului, plănuiam împreună cu Fundația eMAG să dublăm numărul de centre after-

school din programul “Nouă ne pasă”, entuziasmați de rezultatele din teren, de profesorii dornici să 

implementeze proiectul în școlile lor, dar și de faptul că din ce în ce mai mulți clienți Flanco sunt 

conștienți de importanța accesului la educație. Coordonate care au facut posibilă extinderea rapidă – 

astfel încât 900 de elevi să fie susținuți să își continue studiile și să aibă un viitor mai bun”, a 

afirmat Dragoș Sîrbu, CEO Flanco Retail. 

 

În perioada 6 mai – 16 iunie 2019 a fost lansat un apel către profesorii din mediul rural care doresc 

să implementeze în școala lor un centru de tip after-school pe principii de educație remedială. În 

urma analizarii aplicatiilor primite, programul “Nouă ne pasă” s-a extins în Moldova-Sulița, Vicovu 

de Sus și Frumosu (jud. Suceava); Tarcău și Girov (jud. Neamț); Buda (jud. Buzău); I.C.Brătianu 

(jud. Tulcea); Moara Domnească (jud. Prahova); Vlădeni și Bordușani (jud. Ialomița); Tânganu 

(jud. Ilfov); Salcia și Segarcea Vale (jud. Teleorman); Sohatu (jud. Călărași). Aceste 14 noi centre 

se adaugă celor 12 centre implementate deja în comunitățile din Argel și Moldovița (jud. 

Suceava); Vaduri și Bistrița (jud. Neamț); Jacodu (jud. Mureș); Cerașu și Slon (jud. 

Prahova); Măgura (jud. Buzău); Cernica (jud. Ilfov); Putineiu (jud. Teleorman); Negru Vodă și 

Limanu (jud. Constanța). 

Despre programul “Nouă ne pasă” -  https://nouanepasa.ro/ 
sursa: Romania pozitiva, 20 oct 2019 

 

 
                                     Foto: Inquam Photos / Octav Ganea 

 

 Dragi părinți ambițioși, nu puneți în ghiozdanul copilului mai mult decât 

poate duce! 
 

Îți trebuie multă siguranță și stăpânire de sine astăzi ca să n-o iei și tu pe urma prietenilor tăi cu 

copii inscriși după școală la clase de excelență, cu ghiozdane doldora de gazete matematice încă de 

la clasa I, cu meditatori măcar din două în două zile încă de la Pregătitoare. 

https://nouanepasa.ro/
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Îți trebuie mult nerv personal să nu cedezi după o discuție la birou din care afli că toți colegii tăi fac 

teme în plus la matematică încă vreo două ore după tema invățătoarei. 

Îți trebuie să știi clar cine ești și ce vrei de la viață ca să n-o iei razna ca vecina de sus care se aude 

clar că țipă responsabil la ăla micu', aplecată expert peste problemele cu metoda figurativă unde e 

clar ca bună ziua pentru toți de ce o linie orizontală poate reprezenta un număr, o cantitate, o 

mulțime de elemente. 

Îți trebuie rădăcini adânci în tine ca să nu te ia boala că ăla de vizavi are caietele deja pline de 

liniuțe și alte semne grafice după numai 3 săptămâni de Pregătitoare. 

 

Am văzut părinți care au vrut să reziste. Dar n-au putut. I-a luat valul, i-a luat turma. Au dat leapșa 

fricii colective pe copil, au început să împingă tare la căruța noastră de nervi și speranțe că iese 

copilu' mai bine dacă bagi ce poți în el. 

Clasele primare sunt pentru instrumente de bază: scris-citit-socotit. Sunt pentru încrederea în sine, 

pentru integrarea greșelii ca parte organică a creșterii, sunt pentru dezvoltarea limbajului, a 

expresivității corporale, pentru dobândirea modurilor de operare care presupun ordine și procedură 

fără pierderea entuziasmului, sunt pentru curiozități din natură, pentru munca în echipă, 

verbalizarea nevoilor, întrebărilor și a investigației pe cont propriu. 

Sunt și pentru matematică, pentru logica numerică, pentru ritm, spațialitate, măsurare, estimare, 

aproximare, sortare, comparare, verbalizare limpede a unor raționamente simple. Pentru calcul și 

autoverificare. 

 

Poate copilul mai mult? Sigur că poate! Asta înseamnă că pot să îi bag culegeri în cap? Sigur că 

poți! Dar dacă o faci, reduci teribil din energia pe care trebuie să o consume mintea lui ca să-și 

dezvolte celelalte paliere extraordinar de importante ale inteligenței și îi setezi toate arderile 

neuronilor lui în jurul unei singure obsesii întreținute artificial de industria de auxiliare și de 

profesori meditatori care mănâncă o pâine din frica și ignoranța ta. 

Pare el mai deștept după așa mare efort al tău? Pare, dar degeaba. Cercetările arată că pompatul de 

mic umflă pentru o vreme, după care, nivelează, produce regres, pierderea motivației, anularea 

bucuriei de a învăța. Din ce am văzut eu, mai e și faptul că pur și simplu îți înfrângi copilul. 

Sunt și copii care vor matematică pe pâine fiindcă le place? Sigur că da! Onorează-i dacă îi ai! Dă-i 

fiecaruia ce îți cere. 

Altfel, de pe la 12 ani se vede cu adevărat cine poate face performanță, unde și de ce. De la 12 ani 

încolo nici nu mai poți manevra un copil cum vrei tu. I se vede clar spiritul, i se manifestă 

chemarea. 

 

Ce am scris eu mai sus se traduce cu a lăsa copilul în plata lui, cum vrea și cum poate? 

NU! Copiii au nevoie de disciplină, rigoare, lucru susținut și așteptări de la educatorii lor. Au 

nevoie și de presiune uneori, de întoarcere în sarcină, de lucrat mai mult și mai atent. 

Dar trebuie să știm cu toții care e limita sănătoasă, până unde e inspirație și de unde începe dresajul, 

până unde ești un antrenor și de unde începi să fii un căpcăun. 
sursa: https://republica.ro, autor Oana Moraru 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://republica.ro/

