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Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 9 noiembrie - Ziua Naţională a Surzilor din România 

 Fundația FAN Courier și Platforma Fă Bine! susțin Asociația CONIL pentru a 

facilita interacțiunea dintre copiii tipici si copiii cu dizabilități 

 Topul nevoilor vârstnicilor din România, după cinci ani de funcționare a programului 

social Telefonul Vârstnicului 

 Educație incluzivă prin tehnologie digitală și ateliere senzoriale - “Ciripituri în natură” 
 Ce a descoperit o tânără profesoară din Bucureşti când a vorbit cu copiii din satul ei natal 

despre visurile lor 

 

  

       
 Centre de excelență înființate în fiecare județ și în municipiul București 

 

Data publicării:  5 noiembrie 2020 

 

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, a aprobat, prin ordin, înființarea de centre 

de excelență în fiecare județ și în municipiul București. Acestea vor funcționa ca unități conexe ale 

Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către 

inspectoratele școlare județene/ISMB. Decizia se subsumează prevederilor din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „statul sprijină copiii 

și tinerii capabili de performanțe înalte atât în unități de învățământ, cât și în centre de excelență” 

(art. 57). 

Reamintim că, recent, a fost aprobat, tot prin ordin de ministru, Regulamentul de organizare și 

funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență. 

 

În conformitate cu prevederile acestui document, centrele de excelență elaborează și aplică 

strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor 

capabili de performanțe. În același timp, acestea organizează, coordonează metodologic, 

https://fabine.eu/
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monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, un set de șapte 

activități și servicii educaționale: 

1) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe 

în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii 

științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale; 

2) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe; 

3) asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență; 

4) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară 

și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii 

condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe; 

5) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca 

temă activitățile specifice centrului de excelență; 

6) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de 

performanțe, pe discipline; 

7) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București. 

 

Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se face prin realizarea și utilizarea următoarelor 

procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de 

grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și 

colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității 

școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, 

interviuri. 

Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se organizează în grupe de excelență, pe ani 

de studiu și pe discipline. Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe sunt 

publice. 

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și în filiale 

ale centrului de excelență care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfășura activități la una 

sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de 

performanțe se poate desfășura și on-line. Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între 

teorie și practică. 
https://www.edu.ro/centre-de-excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEnfiin%C8%9Bate-%C3%AEn-fiecare-

jude%C8%9B-%C8%99i-%C3%AEn-municipiul-bucure%C8%99ti 

 

 

 Precizări referitoare la aplicarea ordinului nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea, 

organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului 

didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021 

  

Data publicării: 06.11.2020 

 

Documentul atașat (fișier pdf) include precizări emise cu scopul de a simplifica procedura de 

obținere a avizului Comisiei Specializate de Acreditare pentru reorganizarea și desfășurarea în 

sistem online a activităților de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare 

continuă acreditate și a asigurării coerenței în implementarea programelor de formare continuă 

acreditate - în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 5.767/15.10.2020. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/note%20%2B%20proceduri/Adresa_nr_7371_DGIP_03.11.2020_Precizari_referitoare_aplicare_OMEC_nr.%205767_2020.pdf
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-576715102020-privind-acreditarea-organizarea-%C8%99i
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De asemenea, am publicat - ca anexă (fișier pdf) a adresei de mai sus - grila de verificare a 

documentației pentru obținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) pentru 

reorganizarea și desfășurarea în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) a 

activităților de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate. 

 

Materiale informative:  

 Anexa_Adresa_nr_7371_DGIP_03.11.2020.pdf 
sursa:https://www.edu.ro/preciz%C4%83ri-referitoare-la-aplicarea-ordinului-nr-576715102020-privind-acreditarea-

organizarea-%C8%99i 
 

 

 

 9 noiembrie - Ziua Naţională a Surzilor din România 
 

 
 

 

9 noiembrie este „Ziua Naţională a Surzilor din România”.  

Marcarea acestei zile a fost stabilită în 1995, la Congresul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din 

România. 
 

 

 

 Fundația FAN Courier și Platforma Fă Bine! susțin Asociația CONIL 

pentru a facilita interacțiunea dintre copiii tipici si copiii cu dizabilități 

 
Fundația FAN Courier și Platforma Fă Bine! se alătură proiectului Friends Beyond Borders. Ele 

contribuie astfel la scrierea unei povești frumoase de prietenie ce va cuprinde toată țara între copiii 

tipici și cei cu dizabilități – cursa cadourilor misterioase! Asociația CONIL, inițiatoarea proiectului, 

are acum alături doi puternici aliați în misiunea de a face cât mai cunoscută cauza copiilor atipici și 

mai ales a nevoii lor de prietenie, acceptare și respect! 

 

Proiectul Friends Beyond Borders a fost pus la cale de o tânără studentă de numai 20 de ani crescută 

în spiritul CONIL, ce a integrat valori precum prietenia, acceptarea și toleranța! Acestea sunt 

valorile pe care Sara Ismail, studentă în anul II la Hanze University, Groningen, Olanda le 

promovează alături de o echipă de alți cinci voluntari internaționali. Sara a aplicat cu entuziasm la 

un concurs international de proiecte lansat de The Starling Collective, susținut de mișcarea Giving 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_Adresa_nr_7371_DGIP_03.11.2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa_Adresa_nr_7371_DGIP_03.11.2020.pdf
https://fabine.eu/
https://fabine.eu/
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Tuesday, USA. Proiectul său a fost unul dintre cele 50 castigatoare dintre miile de initiative depuse 

de persoane din 29 țări. 

“Suntem bucuroși că Fundația FAN Courier și platforma Fă Bine! s-au alăturat eforturilor noastre 

de a face cunoscută cauza copiilor cu dizabilități și de a-i susține pe aceștia. Împreună ne 

propunem să conectăm mai mult de 500 de copii, pentru ca societatea în care trăim să fie una mai 

incluzivă și mai prietenoasă.” ne spune Adela Hanafi, președinte Asociația CONIL 

Proiectul Friends Beyond Borders reprezintă de fapt o călătorie fascinantă a unor cadouri 

misterioase expediate între copiii tipici și cei cu dizabilități în încercarea de a crea o punte de 

legătură și prietenie între ei. 

 

“Platforma Fă Bine! își propune să unească lumi pentru ca împreună să construim o societate mai 

bună. Credem în acele atribute profund umane prezente in fiecare dintre noi care ne susțin în a 

sparge orice bariere de comunicare, colaborare, de a trăi frumos împreună. Iar Friends Beyond 

Borders se potrivește perfect misiunii noastre. Specific în acest proiect l-am înscris și pe baietelul 

meu de 5 ani, Teodor – Alexandru. Fiindca îmi doresc pentru el să cunoască cât mai mult lumea cu 

deschiderea, curiozitatea și iubirea pe care copilăria i le oferă, pentru ca mai târziu să poată lua 

decizii înțelepte bazate pe propria experiență. ne spune Maria Duduman, fondatoarea platformei 

Fă Bine! 

 

Cadourile misterioase conțin un obiect ce îl reprezintă pe expeditor, o scrisoare sau un desen 

precum și o fotografie a copilului. Legătura dintre copiii/ tinerii tipici și cei cu dizabilități va fi 

realizată de cei șase voluntari internaționali care și-au asumat implementarea acestui proiect la 

nivelul României și Bulgariei. Înscrierea în proiect se face prin completarea formularului de 

înscriere https://new.conil.ro/friends-beyond-borders/ Un sprijin extraordinar în implementarea 

proiectul vine de la Fundația FAN Curier, neobosiți în cursa binelui! 

 

“Credem cu tărie în egalitate de șanse oferite tuturor și în faptul că, având resursele necesare, 

orice inițiativă de a face lumea un loc mai bun merită atenție. Iar Friends Beyond Borders creează 

sinergiile necesare pentru ca egalitatea de sanșe să devină mai reală pentru cei mai vulnerabili 

dintre noi – copiii cu dizabilități. De aceea suntem bucuroși să fim parte a poveștilor de viață 

transmise de la copil la copil. “ a spus Magda Popescu, Director Executiv in cadrul Fundației FAN 

Courier. 

 

Ne dorim ca poveștile de prietenie dintre copiii, tinerii și adulții cu dizabilități și cei tipici să 

înconjoare lumea și să fie un exemplu care să îi ajute și pe cei mai sceptici în a descoperi minunea 

ce stă în spatele fiecărui om, indiferent de abilitatea sau dizabilitatea sa! 

 

Înscrie-te și tu în acest joc al prieteniei chiar acum: https://new.conil.ro/friends-beyond-borders/ 

 

Parteneri media: AGERPRES 

Detalii despre Friends Beyond Borders: 

https://www.facebook.com/fbb.project 
sursa: Romania pozitiva, 4 nov 2020 

 

 
 

https://fabine.eu/
https://new.conil.ro/friends-beyond-borders/
https://new.conil.ro/friends-beyond-borders/
https://www.facebook.com/fbb.project
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 Topul nevoilor vârstnicilor din România, după cinci ani de funcționare a 

programului social Telefonul Vârstnicului 

 

 

Fundația Regală Margareta a României lansează Topul nevoilor vârstnicilor din România și explică 

soluțiile oferite acestora. Topul a fost realizat prin prelucrarea datelor colectate de Telefonul 

Vârstnicului care, în peste cinci ani de funcționare, a înregistrat peste 51.000 de interacțiuni cu 

seniori din toată țara, aproape 9.500 dintre aceștia fiind apelanți unici. 

Telefonul Vârstnicului este o linie de ajutor gratuită care oferă soluții la nevoile adresate de 

vârstnicii din România (informare, consiliere, sprijin practic sau emoțional). Proiectul social a fost 

lansat în 2015 ca răspuns la problema îmbătrânirii populației și a beneficiat de o finanțare totală de 

837.500 lei din partea Fundației Vodafone România. 

http://www.telefonulvarstnicului.ro/
http://www.telefonulvarstnicului.ro/
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  3,7 milioane de persoane din România au vârsta 

peste 65 de ani, reprezentând 19% din populația rezidentă a țării, conform Raportului INSSE 

de la 1 ianuarie 2020*. De asemenea, ritmul îmbătrânirii populației plasează țara noastră pe 

locul 2 în topul țărilor europene. În acest context, serviciul social Telefonul Vârstnicului răspunde 

nevoilor cu care se confruntă seniorii din România și este singura linie telefonică gratuită și 

confidențială dedicată acestora, accesibilă la nivel național. Vârstnicii primesc informații punctuale, 

practice și actualizate referitoare la serviciile sau soluțiie disponibile pentru situațiile adresate. 

Apelurile se pot face la 0800 460 001, de luni până vineri între orele 08.00 – 20.00 și sâmbăta 

între 08:00 – 16:00. 

Dintre cei 9.500 de apelanți unici care au sunat la Telefonul Vârstnicului în perioada 2015-2020, 

 44% locuiesc în București, 31% în mediul rural și mic urban, iar 27% fac parte din categoria de 

vârstă 70-80 de ani. Topul nevoilor declarate de vârstnicii din România include cinci mari categorii: 
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1. informații utile; 2. îngrijire și sprijin practic; 3. sprijin material și financiar; 4. sprijin emoțional; 

5. nevoia de a fi activ și de participare socială. În urma analizării datelor colectate pe parcursul celor 

cinci ani reiese că dinamica problemelor și a situațiilor de viață cu care se confruntă vârstnicii nu a 

prezentat modificări semnificative. Acest lucru este datorat în mare parte unei lipse acute de 

dezvoltare a serviciilor sociale, publice sau private, destinate persoanelor vârstnice. 

Principalul motiv pentru care seniorii apelează linia telefonică este nevoia de informații 

utile, cauzată atât de fenomenele sociale de izolare, marginalizare și discriminare a vârstnicilor, dar 

și de incapacitatea acestora de a se adapta la noile tehnologii de comunicare. În urma analizei, s-a 

constatat că numărul persoanelor care au solicitat informații diverse este mai mare în București 

(1.786) și Transilvania (626), cel mai mic număr înregistrându-se în Dobrogea (142). 

În ceea ce privește nevoia de îngrijire și sprijin practic, aceasta este exprimată prin solicitări 

specifice legate de informații și asistență medicală, supraveghere specializată, referințe despre 

cămine pentru vârstnici și procedura de instituționalizare. Un procent de 48% dintre cei care și-au 

exprimat aceste nevoi au vârsta cuprinsă între 70 și 90 de ani. 

 

Nevoia de sprijin emoțional este determinată de singurătatea și izolarea socială pe care mulți 

vârstnici o resimt, chiar dacă unii dintre ei nu locuiesc singuri. 45% dintre apelanții liniei telefonice 

locuiesc singuri, 22% locuiesc cu partenerul, 6% cu copiii sau cu nepoții, iar 1% au declarat că se 

află într-un cămin pentru vârstnici. Ca răspuns la problema singurătății, Telefonul Vârstnicului oferă 

servicii proprii de reapelare săptămânală sau de redirecționare către organizații partenere. În 

contextul pandemiei, echipa de specialiști de la Telefonul Vârstnicului oferă consiliere psihologică 

și sprijin emoțional persoanelor vârstnice care se confruntă cu stări de anxietate sau depresie, 

accentuate în starea de izolare. 

Potrivit INSSE*, în ultimii trei ani rata sărăciei în rândul vârstnicilor a înregistrat o creștere de 

4,3%. Situația este cu atât mai complicată în contextul pandemiei. Din luna martie până în prezent 

au fost înregistrate 707 solicitări pentru sprijin financiar și material, cele mai multe în București și 

regiunea Muntenia. Seniorii au fost îndrumați spre servicii de asistență socială din comunitate, 

operate de DGAS-uri sau ONG-uri, pentru a primi diverse tipuri de ajutor. Pentru vârstnicii care își 

exprimă nevoia de a fi activi și de participare socială, Telefonul Vârstnicului propune acțiuni de 

voluntariat în comunitate și participarea la activitățile organizate în cluburile de seniori. Din 

fericire, există și programe care, în perioada pandemiei, și-au adaptat activitățile în mediul online, 

cum ar fi Centrul Comunitar Generații, Centrul pentru seniori al Municipiului București, Asociația 

Niciodată Singur. 

În perioada stării de urgență cauzate de pandemia COVID-19, serviciul social a înregistrat 

zilnic un număr dublu de interacțiuni, comparativ cu perioada anterioară - peste 3.000 de apeluri și 

900 de apelanți unici. În contextul pandemiei, solicitările de sprijin material și financiar s-au 

intensificat și au plasat această nevoie înaintea celei pentru sprijin emoțional. Cu toate acestea, 

odată cu ridicarea stării de urgență, problemele vârstnicilor au revenit la forma lor anterioară. 

Telefonul Vârstnicului a fost premiat pentru originalitate în 2016 și desemnat cel mai bun proiect de 

Servicii de Asistență Socială din România la Gala Societății Civile din 2019. 

Partener: Fundația Vodafone România 

Sponsori: Hochland România, Johnson Wax, Societatea Națională Nuclearelectrica, Hartmann, 

City Grill, CEZ România. 
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*Raportul INSSE de la 1 ianuarie 2020 (https://insse.ro/cms/ro/content/popula%C5%A3ia-

rezident%C4%83-la-1-ianuarie-2020-%C5%9Fi-migra%C5%A3ia-interna%C5%A3ional%C4%83-

%C3%AEn-anul-201) 
sursa: www.stiriong.ro 

 
 
 

 Educație incluzivă prin tehnologie digitală și ateliere senzoriale - 

“Ciripituri în natură” 
 

Asociația Club Sportiv Tandem Arena și Fundația Orange au prezentat în cadrul unui 

eveniment găzduit de Grădina Trattoriei della Nonna, rezultatele proiectului “Ciripituri în 

natură”, platformă pilot multisenzorială pentru științele naturii, dedicată copiilor nevăzători 

sau cu deficiențe de vedere, integrați în școli speciale sau în învățământul de masă.  
Proiectul a fost posibil prin intermediul unui grant în valoare de 56.400 lei, sumă acordată de 

Fundația Orange în cadrul programului “Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai mare fond de 

finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România. 

 

Implementat la nivel național, “Ciripituri în natură” face parte din Educatedra, concept umbrelă de 

educație alternativă incluzivă, ce oferă copiilor cu deficiențe de vedere acces la materiale de studiu 

digitale și tactile, adaptate nevoilor și capacității lor de înțelegere. 

În cadrul proiectului, au fost create 10 lecții digitale despre păsările frecvent întâlnite în România. 

Lecțiile au fost create împreună cu specialiști ornitologi și sunt disponibile gratuit pe 

platforma www.idea-isa.ro. Materialele combină texte cu caractere mari, fișiere audio cu sunete 

specifice fiecărei specii de păsări și materiale tactile cu ilustrații în relief. Astfel, cu ajutorul 

tehnologiei, copiii au acces la materiale de lucru interactive, bazate pe experiențe auditive și 

kinestezice, ce îi ajută să exploreze mai ușor lumea înconjurătoare.  

 

“În 2019, atunci când am ales să finanțăm acest proiect, ne-am dorit să contribuim la dezvoltarea 

educației digitale incluzive în România și să reducem astfel decalajele între copiii tipici și cei cu 

deficiențe de vedere. Pe atunci, pandemia exista doar în filme, dar realitatea acestor luni de izolare 

și școală online, a reconfirmat importanța accesului la resurse și abilități digitale de învățare, 

dincolo de dizabilități. Considerăm acest proiect, cât și întreaga platformă Educatedra, mai actuale 

și mai utile ca niciodată”, a declarat Dana Deac, Președinte Fundația Orange. 

 

O altă componentă importantă din proiect a fost caravana de ateliere “Ciripituri în natură”, 

organizată în parteneriat cu muzee locale din 6 orașe cu importante comunități de copii nevăzători - 

Bucuresti, Buzău, Bacău, Galați, Cluj Napoca și Brașov. Pentru copiii cu deficiențe de vedere, 

lecțiile de istorie naturală au devenit interactive, experiențiale; copii au explorat tactil păsări vii și 

păsări împăiate, pene, cuiburi sau ouă și au ascultat și au recunoscut trilul păsărilor în mijlocul 

naturii. 

În contextul pandemiei provocate de COVID-19, desfășurarea atelierelor a fost regândită: fiecare 

eveniment a avut loc cu un număr limitat de copii (4-5) cu vârste între 10 si 18 ani, cu un număr 

foarte mic de însoțitori (3-4) și cu respectarea tuturor măsurilor  recomandate de autorități pentru a 

limita răspândirea virusului. 

 

https://insse.ro/cms/ro/content/popula%C5%A3ia-rezident%C4%83-la-1-ianuarie-2020-%C5%9Fi-migra%C5%A3ia-interna%C5%A3ional%C4%83-%C3%AEn-anul-2019
https://www.facebook.com/pg/educatedra/about/?ref=page_internal
https://www.idea-isa.ro/
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“Speram ca acest gen de ateliere pe care Asociatia Clubul Sportiv Tandem Arena le derulează în 

toată țara, să devină o obișnuință în școlile din România.  Aceste activitați îi aduc atât pe copiii cu 

deficiente de vedere, cât și pe cei tipici, mai aproape de lumea naturală și de științele naturii. Am 

lăsat în grija tuturor muzelor partenere seturi de planșe tactile despre păsări și link-uri la 

platforma educațională Educatedra, care să îi ajute în interactiunile viitoare cu copiii nevăzători. 

Mulțumim profesorilor de la liceele speciale pentru deficienți de vedere din țară și specialistilor 

ornitologi de la Societatea Ornitologică Română pentru că ne-au ajutat să putem aduce păsările și 

natura mai aproape de copiii nostri.” a spus Andreia Bruckner, manager de proiect al Asociatiei 

Club Sportiv Tandem Arena. 

În prezent, pe lângă lecțiile dedicate păsărilor, pe idea-isa.ro, sunt disponibile și 232  de materiale 

accesibilizate despre istoria românilor, iar în 2021, platforma se va îmbogăți cu 15 lecții interactive 

de fizică și chimie, dezvoltate în cadrul unui nou proiect finanțat prin programul “Lumea prin 

Culoare și Sunet”. 
sursa:www.stiriong.ro, 5 nov 2020 

 

 
 Ce a descoperit o tânără profesoară din Bucureşti când a vorbit cu copiii 

din satul ei natal despre visurile lor 
 

 
Foto: Profimedia 

 

Încă de când am testat fișa de lucru “Fii COPIL cu visul tău!” cu copiii din vecini ai comunei mele 

natale din Mehedinți, am știut că acest tip de conversație va face diferența pentru ei. Dacă la început 

http://idea-isa.ro/
https://mirelaoprea.com/fisa-de-lucru-copil/
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erau timizi şi jenați să răspundă întrebărilor mele, când s-au conectat la visurile lor ochii au început 

să le sclipească de fericire. Dar apoi, flacăra din suflet a început să pâlpâie când am început să îi 

întreb despre obstacole și încurajări. COPIL din titlul fişei de lucru este de fapt un acronim, în care 

fiecare literă desemnează un concept esenţial, bazat pe evidenţe ştiinţifice, în realizarea aspiraţiilor 

personale. C înseamnă „clarificare”, primul şi cel mai important lucru pe care trebuie să îl faci 

atunci când doreşti să îţi realizezi un vis. O vine de la „obstacol”. Împreună C şi O formează metoda 

contrastului mental, descrisă de Gabrielle Oettingen în cartea ei, Rethinking Positive Thinking. I 

vine de la „Inimă bună”, adică prietenii visului tău, oamenii care te încurajează şi te susţin în ceea 

ce îţi doreşti să faci. 

 

O mare parte dintre copiii cu care am vorbit despre visurile lor au pus capul în pământ atunci când 

i-am întrebat despre O şi I. Cei mai mici nu și-au putut ascunde lacrimile care începuseră să le 

scalde ochii. “Mi-aș dori să aud mai des o vorbă bună”, a spus o fetiță. “Mama spune să nu mai 

visez la cai verzi pe pereți”, a spus un adolescent. "Cine ar putea să mă ajute?! Dumnezeu!" a fost 

răspunsul multora dintre ei. Aripi frânte, cu sau fără voia lor. Atunci am știut sigur că vreau să fac 

ceva în acest sens, pentru că în ei nu crede nimeni şi pentru că m-am identificat cu mulți dintre ei.  

Îmi amintesc că și eu la vârsta lor eram la fel de dezorientată și aveam convingerea că viața nu are 

prea multe de oferit. Cel puțin nu mie, pentru că simțeam că nu merit. Mi se spusese de multe ori 

asta. Cei din jur avuseseră grijă să îmi repete la nesfârșit defectele şi lucrurile la care nu mă pricep 

și ca prin magie ele începuseră să mă definească, să îmi guverneze viață. Dar am fost binecuvântată 

să întâlnesc şi oameni care au văzut tot ce-i mai frumos și mai luminos în mine și astfel mi-am 

recăpătat vocea interioară ca să îmi ghideze pașii. Este o muncă de o viață, pentru care ai nevoie de 

alți oameni. Acum, mai mult ca niciodată, mă simțeam datoare să ofer la rândul meu ce am primit. 

 
Mi-am dat seama că s-ar putea să fie mulți alți copii din mediul rural ca cei cu care am vorbit eu, 

care nu au avut niciodată șansa să vorbească despre visurile lor și, mai trist decât atât, nu și-au 

vorbit nici lor înșiși despre ele. De ce? Pentru că sunt descurajați constant de prieteni, familie, 

apropiați. Sau nu sunt întrebaţi. Copiii au nevoie ca cineva să le reamintească mereu de potențialul 

fantastic pe care îl au şi încep să cred putem să facem asta cu ajutorul conceptului de Dream 

Management. 

Animată de viziunea de a avea o discuție despre visuri și aspirații cu cât mai mulți copii din mediul 

rural, mi-am închipuit cum ar fi să cutreier satele României pentru a asculta visuri şi pentru a 

încerca să împrietenim fiecare copil cu visul lui cel mai arzător. Un fel de caravană a visurilor. Nu 

singură, ci împreună cu alţi oameni care vor să facă parte din ceea ce poate va deveni o mişcare 

naţională de ascultare şi încurajare a visurilor copiilor din toată ţara. Inima mi-a bătut cu putere 

când mi-a venit această idee şi continuă să bată la fel de fiecare dată când mă gândesc la asta. Am 

simţit atunci şi simt şi în timp ce scriu aceste rânduri că acesta este drumul cel bun, drumul spre 

împlinirea mea sufletească. 

Sunt conștientă că o simplă discuție despre visuri, aşa cum am avut eu cu copiii din satul meu, este 

doar un moment de pregătire și clarificare. Este un prim pas mic, aproape ridicol de mic. Dar în 

comunitatea de Dream Management noi credem cu tărie în ştiinţa paşilor mărunţi, aşa că nu îmi fac 

griji şi văd cum, în timp, acest demers ar putea să crească pentru a deveni un parteneriat subînţeles 

între familie și școală, în care copilul să fie în centru. Cu ei și pentru fiecare dintre ei să se facă 

educația pornind de la ce le este lor cel mai drag, de la aspiraţiile înalte pe care vor învăţa să le 

formuleze şi urmeze. 

https://www.amazon.com/Gabriele-Oettingen/e/B005F1MY8K%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bP.gJIrZ4_o5rvjao1c0iXXnj72122c9CZ.Wa2LEg7L.R7/stparam=zoifdnqkjj/fastid=hiulzqcjvppahcgtyjflxegxtpmk/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fgdero.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3D0sfqvy94P5Wz7bqMohMRnLccj35kwVr.TCDF_NTfIz3.07%2Ffastid%3Ddzslynzefhbyhdgjnzuwnrgweynn%2Fstparam%3Dyernbrqryo%2Fnc%3D0%2Fgdpr%3D0%2Fgdpr_consent%3D%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN9803.2117102REPUBLICA.RO%2FB24851277.285031438%3Bdc_trk_aid%3D478627346%3Bdc_trk_cid%3D139496174%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bP.gJIrZ4_o5rvjao1c0iXXnj72122c9CZ.Wa2LEg7L.R7/stparam=zoifdnqkjj/fastid=hiulzqcjvppahcgtyjflxegxtpmk/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fgdero.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3D0sfqvy94P5Wz7bqMohMRnLccj35kwVr.TCDF_NTfIz3.07%2Ffastid%3Ddzslynzefhbyhdgjnzuwnrgweynn%2Fstparam%3Dyernbrqryo%2Fnc%3D0%2Fgdpr%3D0%2Fgdpr_consent%3D%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN9803.2117102REPUBLICA.RO%2FB24851277.285031438%3Bdc_trk_aid%3D478627346%3Bdc_trk_cid%3D139496174%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://mirelaoprea.com/dream-management/de-ce-dream-management/
https://mirelaoprea.com/dream-management/de-ce-dream-management/
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Apoi, lucrând în mediul educațional și, în același timp fiind masterandă la “Învățare, inovare și 

coaching în educație” în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universităţii din 

Bucureșți, am început să îmi doresc nu doar să cutreier satele României cu caravane de Dream 

Management, dar şi să realizez o cercetare. Îmi doresc să creez un instrument pentru 

operaţionalizarea conceptului de „fascina(n)ți în educație”, bazat în principal pe ideea de Dream 

Management. Conceptul de fascina(n)ți în educație vine de la fascinat și fascinant. Copil fascinat 

pentru că găsește relevanța în propria viață a celor învățate, în acord cu visul său; profesor (sau 

părinte) fascinant pentru că îndrumă copilul în căutarea sau chiar crearea propriului drum pentru a-

şi realiza visurile. Cred că procesul educațional ar avea doar de câștigat dacă încă din clasa 

pregătitoare copilului încep să i se contureze în minte visuri, posibile versiuni ale eului său viitor şi 

meserii pe care le-ar face putea îmbrăţişa la vârsta adultă. 

 

Îmi vine în minte una dintre povestirile lui Horațiu Mălăele: „Când m-am născut, nu erau semne de 

vreo reușită a mea in viață. Aveam un strabism foarte pronunțat, eram dislexic și abia citeam, toți 

cei din jur râdeau de mine – profesori și copii, eram numit “prostu” clasei”, mi se lipeau bilete cu 

apelativul ăsta în pauze pe spate, mi se spunea mereu că desenez urât și atunci nu prea am mai 

desenat. (...) Apoi, în clasa a V-a, a venit un profesor care mi-a văzut un desen ascuns și a vorbit 

puțin cu mine. La urmă, m-a privit direct în ochi și mi-a spus clar: „Tu ești un geniu”. Iar eu am 

început să fiu”. 

 

În mod similar, eu cred că orice copil poate să fie şi să facă orice îşi propune, atunci când e în 

contact cu visurile sale şi este susţinut în direcţia realizării lor. Ipoteza mea este că elevilor care sunt 

în contact cu visurile lor le creşte interesul pentru școală, iar asta se va traduce în rezultate şcolare 

mai bune. Dar, poate chiar mai important, aceşti elevi vor fi mai fericit, mai împliniți, vor avea o 

atitudine pozitivă față de școală, le vor fi mai clare preferinţele vocaţionale şi planurile de termen 

mai lung. De asemenea, ei vor învăţa mai uşor şi chiar cu drag, pentru că noţiunile învăţate vor avea 

o mai mare relevanţă, iar şcoala o vor vedea ca pe o modalitate de a-și împlini visurile. Nu în 

ultimul rând, cunoscând interesele și visurile copiilor, cadrele didactice vor putea selecta acele 

conținuturi care îi vor ajuta în mai mare măsură şi vor face orele orele mai atractive. Ei vor deveni 

fascinanţi „facilitator de visuri”. 

Pentru a face toate aceste lucruri, voi avea nevoie de mulţi „prieteni ai visului meu”: cercetători şi 

specialişti care să mă îndrume spre literatura relevantă, mentori de la care să pot să învăţ, cadre 

didactice din toată ţara care să testeze la clasă instrumentul pe care doresc să îl dezvolt, părinţi care 

să dorească să construiască şi acasă în jurul acestui instrument, voluntari (inclusiv cadre didactice) 

din mediul rural care să faciliteze legătura cu comunităţile în care va ajunge Caravana Visurilor, 

organizaţii non-guvernamentale active în mediul rural care doresc să devină partenere ale unui 

astfel de proiect, fotografi şi videografi care să ne ajute să captăm şi să redăm emoţiile generate de 

visurile copiilor, artişti care să ne ajute să vedem şi să interpretăm ce vedem dincolo de concret, 

web developers care să ne ajute să construim un site al campaniei, companii şi oameni de bine care 

doresc să finanţeze Caravana Visurilor şi sa susţină visurile pe care le vom „descoperi” şi mulţi 

alţii. (…) 
sursa: www.republica.ro, autor Dorina Opran, 3 nov 2020 

 

 Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

