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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 35, anul 8, săptămâna 7 – 13 decembrie 2020 

 

Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Premieră mondială în România: Se înființează prima Cameră de Comerț pentru 

Diversitate 

 SAR lansează analiza „Planurile partidelor pentru școala românească” 

 Cel mai frumos cadou” pentru cei mai vulnerabili copii ai României 

 Raport UNICEF – UIT: Două treimi dintre copiii de vârstă școlară din lume nu au acces 
la Internet acasă 

 Cum le putem crea crea copiilor noștri, încă de timpuriu, reflexul de a pune deoparte o 

sumă de bani 

 Vine, vine … Moș Crăciun! 

 

  

       

 Învățământul special din România are programe școlare 

 

Data: vineri, 4 decembrie, 2020 

 

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a emis ordinul prin care s-au aprobat, 

pentru prima dată, programele școlare pentru cele 425 de discipline din învățământul special. 

 

Aceste programe școlare pentru învățământul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru 

aprobate prin ordinul nr.3.662/2018 și reprezintă o premieră prin prisma faptului că, față de ceea ce 

exista anterior, acestea sunt concepute ținând seamă de tipurile de dizabilitate, și nu de gradele de 

deficiență. Astfel, prin intermediul acestor 425 de programe școlare, se va urmări parcursul 

educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii cu: 

 dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate; 

 dizabilități intelectuale  moderate, grave, severe și/sau asociate; 

 dizabilități senzoriale multiple; 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LSxVCb25AZ0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LSxVCb25AZ0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dBK7hiDmdjY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/k4hEzHVjjyM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/k4hEzHVjjyM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 dizabilități auditive; 

 dizabilități vizuale; 

 dizabilități locomotorii. 

 

Din cele 425 de programe școlare aprobate, 71 sunt în limba maghiară. Totodată, au fost elaborate 

și programele școlare pentru elevii din centrele de detenție, centrele educative și penitenciare. 

Reamintim că, potrivit art. 53 din Legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de 

programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate 

tipului și gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. 

Noile programe vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022. 
sursa: https://edu.ro/%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-special-din-rom%C3%A2nia-are-

programe-%C8%99colare 

 
 

 Guvernul a aprobat cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu 

și de ajutor social, acordate în anul școlar 2020 - 2021 
 
Data publicării: vineri, 4 Decembrie, 2020 

  

În ședința Executivului din 4 decembrie 2020, a fost aprobată hotărârea prin care se stabilește, în 

premieră, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot 

fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, în anul școlar 2020 - 2021. 

 

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este de 100 de lei, iar complementar acestui 

plafon, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare, în 

funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile legii, bursele se alocă din bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat, cu această 

destinație. 

 

Reglementarea unui prag minim al burselor este o măsură așteptată de multă vreme și contribuie la 

asigurarea echității în educație, asemenea altor acțiuni întreprinse de către Guvernul României: 

triplarea numărului de unități de învățământ preuniversitar de stat din cadrul Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi - ,,Masa caldă”, acordarea de tichete 

sociale pentru elevii din medii defavorizate, în valoare de 500 de lei/an școlar, pentru sprijin 

educațional și decontarea transportului elevilor. 
sursa: https://edu.ro/guvernul-aprobat-cuantumul-minim-al-burselor-de-performan%C8%9B%C4%83-de-merit-de-

studiu-%C8%99i-de-ajutor-social 

 

 

 Premieră mondială în România: Se înființează prima Cameră de Comerț 

pentru Diversitate 
 

https://edu.ro/%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-special-din-rom%C3%A2nia-are-programe-%C8%99colare
https://edu.ro/%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-special-din-rom%C3%A2nia-are-programe-%C8%99colare
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LSxVCb25AZ0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/LSxVCb25AZ0/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități mai multe companii, ambasade și 

organizații din România își luminează clădirile în mov, culoarea simbol pentru susținerea acestor 

persoane, la inițiativa Camerei de Comerț Române pentru Diversitate. 

 60% dintre companiile mari au strategii de diversitate și incluziune 

 63% dintre organizații abordează incluziunea persoanelor cu dizabilități 

 

București, 3 decembrie. Prima Cameră de Comerț pentru Diversitate din lume se înființează în 

România aceasta având ca scop promovarea principiilor diversității și incluziunii în rândul mediului 

de business din țară, susținerea afacerilor românești conduse de grupuri minoritare sau care se 

confruntă cu inegalități economice și sociale precum femei, persoane LGBT, romi, persoane cu 

dizabilități și alte grupuri, și de a fi o punte de legătura între mediul de afaceri și societatea civilă 

care luptă pentru drepturi egale și incluziune socială. 

  Proiectul este singurul de acest gen din lume, organizat pe 

modelul unei camere de comerț, și care printr-un întreg portofoliu de activități, de la mentorat și 

coaching, până la traininguri, networking și certificări, susține economia și societatea românească 

pentru a valoriza cât mai bine potențialul generat de respectarea principiilor diversității și 

incluziunii. Camera de Comerț Română pentru Diversitate este fondată de Dentons, ING Bank, 

Mega Image, Raiffeisen Bank și ONG-ul “Orașul Meu, Culorile Mele” și a fost inspirată de 

proiectul Carta Diversității din România. Alți membri includ Accenture, GKN Fokker Engineering, 

Roma Entrepreneurial Development Initiative (REDI) și Visa, cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) ca membru de onoare. Camera de Comerț Română pentru 

Diversitate este audiată de PwC. 

 

Pentru majoritatea afacerilor internaționale apartenența la Camera de Comerț pentru Diversitate 

este o extensie naturală a mandatelor lor de responsabilitate socială și o recunoaștere a faptului că 

diversitatea și incluziunea nu sunt doar calea corectă din punct de vedere moral, ci sunt bune și 

pentru afaceri. Încurajăm companiile cu idei similare să ni se alăture în această inițiativă 

revoluționară, a explicat Perry Zizzi, Partener al Dentons în România și Președintele Camerei. 

Serge Offers, Director Financiar al ING Bank și Adrian Nicolescu, Vicepreședinte pentru Brand 

Market, Comunicare și Sustenabilitate la Mega Image, au fost aleși ca Vicepreședinte și, respectiv, 

Trezorier al Camerei. 

 

Majoritatea oamenilor de afaceri din România susțin diversitatea și incluziunea 

Peste 70% dintre respondenții studiului “Diversitatea și Incluziunea în Organizațiile din România” 

realizat de Carta Diversității din România în parteneriat cu MKOR Consulting consideră că 
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managementul diversității și incluziunii are un impact direct în creșterea motivației și satisfacției în 

muncă. În plus, mediul incluziv creat, atent la nevoile fiecărui individ, se reflectă în îmbunătățirea 

calității vieții și a stării mintale și fizice a angajaților (51% dintre respondenți). 

60% dintre companiile mari au strategii de diversitate și incluziune și 33% alocă bugete anuale 

pentru acestea. Pe de altă parte, 47% dintre IMM-uri și 44% dintre microîntreprinderi au o abordare 

punctuală și doar 6% dintre IMM-uri alocă bugete pentru diversitate și incluziune. Majoritatea 

instituțiilor publice participante la studiu au o abordare punctuală a practicilor de diversitate și 

incluziune (86%). 

86% dintre organizațiile care abordează diversitate și incluziune au drept focus diversitatea de gen. 

Cele mai atente la aspectele legate de egalitatea de gen sunt companiile mari și IMM-urile. 63% 

dintre organizații abordează incluziunea persoanelor cu dizabilități și 54% dintre ele includ 

incluziunea grupurilor etnice sau religioase. Acestea sunt, în general, instituții publice. 

Mai multe companii, ambasade și organizații din România își luminează clădirile în mov pentru a 

marca Ziua Internațională Persoanelor cu Dizabilități 

 

În acest context, mai multe companii, ambasade și organizații din România printre care Ambasada 

Suediei în România, AFI Europe România, Asociația Light into Europe, Dell, Dentons, Fundația 

Motivation, Globalworth, ING Bank, Kaufland, Prime Kapital, Raiffeisen Bank, S-Immo, Sky 

Tower și Special Olympics România se alătură inițiativei Camerei de Comerț Române pentru 

Diversitate și marchează astăzi Ziua Persoanelor cu Dizabilități prin luminarea în mov a clădirilor 

de birouri, transmițând astfel un mesaj de solidaritate cu aceste persoane.  

 

Conform statisticilor oficiale cel mai mare număr de persoane cu dizabilități se înregistrează în 

municipiul București (69.058 persoane), urmat de județul Prahova (37.583 persoane), iar cel mai 

mic număr se înregistra în județul Covasna (6.160 persoane). Femeile reprezintă 53,07% din totalul 

persoanelor cu dizabilități. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 71,87% din 

totalul persoanelor adulte cu dizabilități. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 

54,62% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (418.584 persoane) și 45,38% au peste 65 ani 

(347.832 persoane), în total persoane adulte cu dizabilități.  Conform Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, tipurile de handicap sunt fizic, 

vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de 

handicap sunt grav, accentuat, mediu și ușor. 

 

Despre Camera de Comerț Română pentru Diversitate 

Camera de Comerț Română pentru Diversitate este o organizație non-profit al cărei scop este 

promovarea principiilor diversității și incluziunii în mediul de afaceri românesc, dar și susținerea 

economiei și societății românești prin valorizarea aplicării acestor principii. Organizată pe modelul 

unei camere de comerț de afaceri, organizația își propune ca utilizând o serie de instrumente precum 

training-uri, sesiuni de networking, workshops, studii, rapoarte și analize să contribuie la o mai 

bună integrare a acestor principii și la susținerea activă a acelor afaceri care înteleg și recunosc în 

diversitate și incluziune un plus de valoare. Dentons, ING Bank, Mega Image, Raiffeisen Bank și 

ONG-ul “Orașul Meu, Culorile Mele” sunt membrii fondatori ai Camerei de Comerț Române pentru 

Diversitate. Mai multe informații pe www.rdcc.ro 
sursa: Romania pozitiva, 3 decembrie 2020  

 

 

http://www.rdcc.ro/
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 SAR lansează analiza „Planurile partidelor pentru școala românească” 

 
Societatea Academică din România lansează prima analiză comparativă a programelor de 

guvernare dedicate învățământului preuniversitar, aferente guvernării 2021-2024. În cadrul 

analizei, alegătorii pot regăsi cele mai relevante informații cu privire la conținutul acestor 

programe de guvernare dedicate educației românești, prezentate într-o manieră analitică, un 

exercițiu necesar pentru orice alegător care dorește să își exercite dreptul de vot informat. 
  

  Informațiile sunt prezentate într-un mod structurat: partidele au primit 
bile albe, bile negre, în funcție de propunerile asumate; totodată, în raport au fost incluse cele mai 

trăsnite promisiuni ale partidelor în domeniul educației, în pragul alegerilor parlamentare. 

 

Cele mai importante aspecte ale acestei analize sunt: 

Niciun partid nu și-a asumat un procent din PIB garantat pentru educație începând cu anul 2021, 

însă toate formațiunile politice cu un program de guvernare consistent pe educație (PSD, PNL, 

USRPLUS, PMP) își asumă o creștere etapizată a finanțării, fără a oferi indicații cu privire la ce 

înseamnă, de fapt, o creștere etapizată conform viziunii partidului. Această abordare trădează, în 

opinia noastră, un populism deșanțat. Degeba toate partidele concurente în alegeri își asumă 

modificări structural ale școlii românești, dacă niciunul nu vine cu propuneri și măsuri concrete în 

vederea finanțării acestora. 

Integritatea academică se cultivă încă din clasa a I-a, iar doctorarele plagiate își au sursa răului în 

copiatul de pe băncile școlii. Deși PSD promovează un discurs prin care dorește să marcheze, în fața 

electoratului, un moment de reformă internă pentru formațiunea politică, PSD nu își asumă toleranță 

zero față de plagiate și imposture academică, un element fundamental din punctul nostru de vedere, 

dacă vrem să vorbim despre școală pe bune. Pe de altă parte, principalii săi competitori, USR-PLUS 

și PNL, își asumă angajamente în acest sens. 

Primele trei competitoare (USR-PLUS, PSD, PNL) au avut curajul de a își asuma în programul de 

guvernare o temă tehnică, dar vitală: costul standard per elev. Toate cele trei afirmă că vor lua 

măsuri pentru ca finanțarea de bază (alocată de la bugetul de stat pe cap de elev, pentru funcționarea 

efectivă a școlilor) să țină de nevoile reale ale elevilor, finanțând suplimentar unitățile de 

învățământ aflate în medii cu risc de abandon școlar, însușindu-și astfel propunerea făcută de SAR 

în 2019 prin Raportul alternativ privind starea învățământului. În cazul PSD subliniem, totuși, că ar 

fi fost necesară respectarea rigorilor de citare, existând o similaritudine substanțială între paragraful 

din raportul SAR și cel din programul PSD. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dBK7hiDmdjY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Majoritatea formațiunilor politice apreciază ca fiind necesară o digitalizare echitabilă a educației. 

Totuși, deși partidele concurează pentru o guvernare în vremuri critice pentru educație (o reală 

criză  conturată pe fondul pandemiei), niciun partid nu expune sunt primele măsuri pe care și le vor 

asuma pentru finalizarea cu brio a anului școlar curent, de exemplu. 

 

Partidul Național Liberal își asumă viziunea România Educată ca fiind centrală în viitoarea 

guvernare, promițând o serie de programe naționale în vederea asigurării incluziunii educaționale 

pentru toți copiii, programe care urmează să fie finanțate prin fonduri europene (spre exemplu, 

programul “Masă caldă în școli”). De asemenea, PNL are o viziune consistentă privind dezvoltarea 

învățământului profesional și tehnic, un sector care nu a fost atât de explorat de către alte partide, 

nici în trecut, nici în prezent; 

Partidul Social-Democrat și-a asumat că va acorda burse școlare elevilor, în concordanță cu 

cuantumurile minime propuse de SAR în Raportul special privind acordarea burselor elevilor în 

anul 2019-2020, precum și de SAR și alte 20 de organizații din domeniul educației într-o recentă 

scrisoare deschisă. PSD își asumă că, în cazul în care va ajunge la guvernare, va aloca resurse 

financiare în vederea garantării următoarelor cuantumuri minime pentru bursele elevilor: bursa 

social – 550 lei/lună; bursa de studio – 450 lei/lună; bursa de merit – 470 lei/lună; bursa de 

performanță – 500 lei/lună. De asemenea, propune acordarea unui nou tip de bursă, în valoare de 

1000 RON, pentru copiii aflați în sistemul de protecție socială a statului român. 

 

Alianța USR-PLUS își propune prin programul său de guvernare eliminarea din conducerea 

școlilor, Consiliul de administrație, a reprezentanților elevilor și autorităților locale – propuneri pe 

care le condamnăm și le includem în categoria bilelelor negre. Elevii și-au câștigat în 2015 dreptul 

de a avea un representant în CA, iar colaborarea dintre unitățile de învățamânt și autoritățile locale 

este vitală pentru bunul mers al serviciului public de educație (aflat, în urma descentralizării din 

2006, în coordonarea consiliilor locale). 

 

O altă bilă neagră este prezentă în programul de guvernare al PMP, și anume îmbrățișarea mitului 

programei școlare. Urmând linia de acțiune falimentară mai puțin = mai bun, PMP își propune 

dezvoltarea unei programe școlare simplificate. Paradoxal, PMP invocă numărul de ore petrecute de 

elevi pentru a învăța, dar propune introducerea unor noi discipline, precum educația antreprenorială 

(existentă), educația financiară (existent ca optional la clasele gimnaziale) și educația în domeniul 

media. Această propunere este în sine un paradox, întrucât chiar un fost ministru al educației din 

guvernarea Băsescu-Boc, Daniel Funeriu (arhitectul formei inițiale a Legii educației naționale nr. 

1/2011), a avut o serie de poziții publice în care condamna acest mit nefondat al programei școlare. 

Indiferent de rezultatele alegerilor de pe 6 decembrie, avem speranța că toate partidele vor pune pe 

primul plan interesele României de mâine și vor lăsa deoparte orgolile inutile, iar în acest sens vor 

prelua unul de la celălalt cele mai bunei idei în domeniul educației, semnalate de noi drept “bile 

albe”, pentru a le include în programul de guvernare al viitorului Cabinet, care va fi supus aprobării 

Parlamentului. 

Raportul integral poate fi vizualizat la următoarea adresă: https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-

content/uploads/2020/12/Planurile-partidelor-pentru-%C8%99coala-

rom%C3%A2neasc%C4%83-1.pdf 
sursa: Romania pozitiva, 3 dec 2020 

 

https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/12/Planurile-partidelor-pentru-%C8%99coala-rom%C3%A2neasc%C4%83-1.pdf
https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/12/Planurile-partidelor-pentru-%C8%99coala-rom%C3%A2neasc%C4%83-1.pdf
https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/12/Planurile-partidelor-pentru-%C8%99coala-rom%C3%A2neasc%C4%83-1.pdf
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 Cel mai frumos cadou” pentru cei mai vulnerabili copii ai României 
 

Șapte artiști pop români cântă împreună piesa „Cel mai frumos cadou”, pentru cei mai vulnerabili 

copii ai României. În plină pandemie, care a afectat profund industria muzicală, dar și societatea 

românească în ansamblu, artiști importanți din România fac un gest de solidaritate și se alătură 

pro-bono cauzei Hope and Homes for Children, pentru ca 1600 de copii aflați în risc de separare 

familială să rămână alături de părinții lor. Roton Music a decis să doneze acestei cauze toate 

încasările obținute pentru această piesă. 

 

Keo, Alexandra Ungureanu, Alina Eremia, AMI, Lidia Buble, Paula Seling și Liviu Teodorescu 

sunt artiștii care au înregistrat piesa și videoclipul „Cel mai frumos cadou”, care începând de astăzi 

își reîncepe călătoria la radio, TV și în mediul online. Piesa este un remake al piesei originale 

lansate de Keo și Alexandra Ungureanu în urmă cu 10 ani, în decembrie 2010, pe muzica lui Keo & 

Ralflo și versurile lui C. Enache - un succes cu peste 20 de milioane de vizualizări. Videoclipul 

piesei „Cel mai frumos cadou” relansate în acest an este realizat de Mihai Laz, combinând imagini 

din cadrul spotului social regizat de Tom Wilson cu filmări originale realizate cu cei șapte artiști 

implicați. 

 
 

Fiecare donație contează. Un simplu SMS cu textul HOPE la 8844 înseamnă o donație de 2 euro 

lunar, care poate salva viața unui copil. Platforma online www.pretulbinelui.ro permite donatorilor 

să facă o donație lunară cu cardul. 

 

Acum, în prag de Sărbători, din nefericire există copii în România care riscă să fie separați de 

familie și, inevitabil, să ajungă în centre de plasament sau în forme de protecție specială. Pentru ei, 

cel mai frumos cadou este să rămână alături de părinții lor. Familiile care se confruntă cu sărăcia 

extremă au de multe ori nevoie doar de un mic ajutor pentru a nu-și pierde copiii – un acoperiș 

reparat, lemne pentru foc, haine groase pentru cei mici, sau plata chiriei pentru o perioadă de timp - 

iar Hope and Homes for Children are nevoie de susținerea donatorilor pentru a reuși să facă toate 

aceste intervenții. (....) 
sursa: www.stiriong.ro, 4 dec 2020 

 

http://www.pretulbinelui.ro/
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 Raport UNICEF – UIT: Două treimi dintre copiii de vârstă școlară din 

lume nu au acces la Internet acasă 
 

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și UNICEF lansează un apel la investiții urgente care 

să vizeze eliminarea decalajului digital ce împiedică, în prezent, copiii și tinerii să acceseze prin 

Internet oportunități digitale de învățare. 

 

BUCUREȘTI, 2 decembrie 2020 – Două treimi dintre copiii cu vârste școlare din lume – sau 1,3 

miliarde de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 17 ani – nu au conexiune la Internet acasă, potrivit 

unui nou raport comun al UNICEF și al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT). 

 

Raportul How Many Children and Youth Have Internet Access at Home? (Câți copii și tineri au 

acces la Internet acasă?) constată o lipsă similară a accesului în rândul persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 24 de ani, 759 de milioane (63%) neavând conexiune la domiciliu. 

„Faptul că atât de mulți copii și tineri nu au Internet acasă reprezintă mai mult decât un decalaj 

digital – este o falie digitală”, a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF. „Lipsa de 

conectivitate nu limitează doar capacitatea copiilor și tinerilor de a se conecta online. Îi împiedică 

să concureze în economia modernă. Îi izolează de lume. Iar în cazul închiderii școlilor, ca în 

situația cu care se confruntă în prezent milioane de persoane din cauza COVID-19, le îngreunează 

accesul la educație. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet îi va costa viitorul pe cei din 

următoarea generație”. 

Aproape un sfert de miliard de elevi din întreaga lume sunt încă afectați de închiderea școlilor; din 

cauza COVID-19, sute de milioane de elevi se bazează pe învățarea virtuală. Pentru cei care nu au 

acces la Internet, educația poate fi inaccesibilă. Chiar și înainte de pandemie, un număr tot mai mare 

de tineri aveau nevoie să deprindă competențe fundamentale, transferabile, digitale, specifice 

unor locuri de muncă și antreprenoriale pentru a concura în economia secolului XXI. 

Decalajul digital perpetuează inegalitățile care deja creează diviziuni între țări și comunități, arată 

raportul. Copiii și tinerii din cele mai sărace gospodării, din statele rurale și cu venituri mai mici, 

rămân și mai mult în urma colegilor lor și au foarte puține șanse de a recupera. 

La nivel global, 58% dintre copiii de vârstă școlară din cele mai bogate gospodării au conexiune la 

Internet acasă, comparativ cu doar 16% dintre copiii din cele mai sărace gospodării. Aceleași 

disparități există și la nivelul veniturilor țărilor respective. Mai puțin de unu din 20 de copii de 

vârstă școlară din țările cu venituri mici are conexiune la Internet acasă, comparativ cu aproape 

nouă din 10 din țările cu venituri mari. 

 

„Conectarea populațiilor rurale rămâne o provocare formidabilă”, a declarat secretarul general al 

UIT, Houlin Zhao. „Așa cum se arată în documentul Measuring digital development: Facts and 

figures 2020 (Măsurarea dezvoltării digitale: Date și cifre 2020), părți mari din zonele rurale nu 

sunt acoperite de rețea mobilă cu bandă largă și mai puține gospodării rurale au acces la Internet. 

Decalajul dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește adoptarea 

Internetului cu bandă largă mobilă și utilizarea Internetului este deosebit de mare, ceea ce face ca 

aproape 1,3 miliarde de copii cu vârste școlare, în mare parte din țările cu venituri mici și din 

regiunile rurale, să se confrunte cu riscul de a rata oportunități educaționale, deoarece nu au acces 

la Internet acasă”.  

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/k4hEzHVjjyM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/k4hEzHVjjyM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Există, de asemenea, disparități geografice în interiorul țărilor și între regiuni. La nivel global, 

aproximativ 60% dintre copiii de vârstă școlară din zonele urbane nu au acces la Internet acasă, 

comparativ cu aproximativ trei sferturi dintre copiii de vârstă școlară din gospodăriile rurale. Copiii 

de vârstă școlară din Africa subsahariană și Asia de Sud sunt cei mai afectați, aproximativ nouă din 

10 copii neavând conexiune la Internet. 

  

Regiune  Copii cu vârste școlare de 3-17 ani care 

nu au conexiune acasă 

Africa de Vest și Centrală  95% – 194 milioane  

Africa de Est și de Sud  88% – 191 milioane 

Asia de Sud  88% – 449 milioane 

Orientul Mijlociu și Africa de Nord  75% – 89 milioane 

America Latină și Caraibe  49% – 74 milioane 

Europa de Est și Asia Centrală  42% – 36 milioane 

Asia de Est și Pacific  32% – 183 milioane 

Global  67% – 1,3 miliarde 

 

Anul trecut, UNICEF și UIT au lansat Giga, o inițiativă globală de conectare a fiecărei școli și a 

comunității din jurul acesteia la Internet. Prin colaborare cu guvernele, în cadrul proiectului Giga 

s-au cartografiat, până în prezent, peste 800.000 de școli din 30 de țări. Pornind de la aceste date, 

Giga colaborează cu guvernele, industria, sectorul civil și partenerii din sectorul privat pentru a 

promova necesitatea investițiilor în proiecte cu finanțare mixtă (publică și privată) în vederea 

construcției de infrastructură de conectivitate necesară pentru a implementa soluții digitale de 

învățare și alte servicii. 

Inițiativa se desfășoară acum în cadrul Reimagine Education și în coordonare cu Generation 

Unlimited. Prin inițiativa Reimagine Education, UNICEF își propune să abordeze criza învățării și 

să transforme educația, oferind copiilor și tinerilor acces egal la învățarea digitală de calitate. O 

premisă pentru realizarea acestui obiectiv este conectivitatea universală la internet. 

Bazându-se pe aceste eforturi și pe importanța implicării tinerilor, Generation Connect este o 

inițiativă lansată de UIT pentru a capacita tinerii să se implice și să participe la lumea digitală.  

Deși cifrele din raportul UNICEF-UIT prezintă o imagine alarmantă, situația este probabil mai 

gravă din cauza mai multor factori concertați, cum ar fi accesibilitatea, siguranța și competențele 

digitale insuficient dezvoltate. Conform celor mai recente date UIT, abilitățile digitale scăzute 

rămân o barieră în calea participării semnificative la societatea digitală, iar accesul la telefonia 

mobilă și Internet este, în continuare, prea scump pentru mulți locuitori ai țărilor în curs de 

dezvoltare, ca urmare a unor mari disparități la nivelul puterii de cumpărare. 

 

Chiar și atunci când copiii au conexiune acasă, este posibil să nu aibă acces la aceasta din cauza 

unor factori precum presiunea de a face treabă în casă sau de a lucra, lipsa de dispozitive suficiente 

în gospodării, faptul că fetelor le este permis accesul la Internet într-o măsură mai mică sau deloc 

sau lipsa de înțelegere privind accesarea oportunităților online. Există, de asemenea, probleme 

legate de siguranța online, deoarece părinții pot fi inadecvat pregătiți pentru a-i ajuta pe copii să 

rămână în siguranță. 
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UNICEF în România a testat cu succes căi de consolidare a educației incluzive de calitate împreună 

cu guvernul și alți parteneri în ultimii ani. În prezent, UNICEF sprijină eforturile sectoarelor 

educației pentru a se asigura că toți copiii din țară pot continua să învețe, online și offline, în timpul 

pandemiei de COVID-19. 

Raportul utilizează o analiză reprezentativă la nivel global cu privire la disponibilitatea conexiunii 

la Internet în gospodăriile cu copii și tineri cu vârste cuprinse între 0-25 de ani, cu date din peste 

85 țări. 

Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, 

vizitați https://www.unicef.org/romania/ro 

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este agenția specializată a Națiunilor 

Unite pentru tehnologia informației și comunicațiilor (TIC). Pentru mai multe informații, 

vizitați www.itu.int 

 

 

 

 Cum le putem crea crea copiilor noștri, încă de timpuriu, reflexul de a 

pune deoparte o sumă de bani 

 

 
Foto: Guliver/ Getty Images 

 

Educația financiară timpurie ar trebui să fie un demers susținut de toți jucătorii pieței financiare, dar 

totodată și de întreaga societate civilă. 

Creșterea nivelului de educație financiară este, în opinia majorității specialiștilor, un obiectiv major 

și imediat pentru toți contributorii ecosistemului financiar. Aceasta mai ales în condițiile actuale 

când în România doar 22% dintre cetățeni sunt considerați educați financiar, țara noastră ocupând 

astfel ultimul loc din Europa. 

 

Oamenii cu venituri reduse și nivel scăzut de educație tind să aibă rate scăzute de economisire. 

Acest aspect creează un ciclu vicios de investiții reduse, venituri mici, lipsă de fonduri de rezervă și 

https://www.unicef.org/romania/ro
https://www.itu.int/
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economii insuficiente. Pentru a-ți crește ratele de sporire a veniturilor este necesară creșterea 

economiilor proprii. Economiile mai mari creează un cerc virtuos de creștere autosusținută a 

veniturilor și automat, creșterea nivelului de trai al familiilor. Cu toate acestea, în condițiile creșterii 

interesului și posibilității populației de a pune bani deoparte, dar în absența cunoștințelor financiare, 

românii rămân captivii economiilor și nu văd oportunitatea investirii inteligente a banilor de care 

dispun, pentru a-și crește bunăstarea personală pe întreaga perioadă a vieții, până după vârsta 

pensionării. 

 

În România, majoritatea economiilor populației stau în bănci unde banii sunt erodați de inflație, spre 

deosebire de Europa, unde, depozitele bancare sunt invers proporționale cu nivelul de educație 

financiară a populației, fondurile de investiții fiind unul dintre principalele instrumente către care 

sunt direcționate economiile. 

În aceste condiții, educația financiară pentru copii, este esențială. Aceasta trebuie să înceapă cât mai 

devreme posibil. Societățile dezvoltate au ajuns să aibă creștere economică, tocmai datorită 

educației financiare introduse de timpuriu în educație, încă de la grădiniță. 

La vârsta copilăriei, cei mici pot învăța educația financiară prin intermediul poveștilor, jocului și 

implicării directe în activități cotidiene care implică decizii și alegeri financiare reale. Astfel, copiii, 

acompaniați de părinți lor, de exemplu, au ocazia să practice cu recurență concepte serioase care-i 

ajută să învețe pentru întreaga lor viață. 

 

Presupun că majoritatea românilor, încă din copilărie, au învățat să nu discute niciodată despre 

finanțele personale. Banii sunt o problemă a individului sau cel mult a cuplului, un subiect care a 

devenit tabu și tinde să rămână așa dacă nu înțelegem importanța dialogului pe tema banilor, în 

familie, încă de timpuriu. La noi este foarte prezentă filozofia conform căreia, copiii nu trebuie să 

aibă grija banilor, iar părinții ar trebui să nu discute cu ei sau în prezența lor despre veniturile, 

investițiile sau economiile pe care le dețin. Posibil ca pentru unii această abordare să funcționeze pe 

termen scurt, dar nu-i o abordare tocmai sănătoasă.   

Pentru a înțelege cum funcționează conceptul de bunăstare personală și cum se răsfrânge aceasta 

asupra oamenilor din jur, este important ca tinerii să învețe cum să-și creeze premise folosindu-se și 

de bani, pe întreaga perioadă a vieții lor. 

Clar, înainte de orice cheltuială, prima regulă pe care copilul ar putea să o exploreze este conceptul 

de „câștig”, urmat de economisire. La vârsta adolescenței, vor putea aprofunda conceptul de 

economisire, ca primă etapă în procesul de investire a banilor pe termen lung și foarte lung. 

Conceptul de „viitor” este fundamental în educația financiară. De exemplu, procesul de economisire 

necesită ca un copil să diferențiere „acum” de „mai târziu”, precum și faptul de a înțelege noțiunea 

de „întârziere a satisfacției” pentru a fi dispus și capabil să refuze o mică recompensă în prezent 

pentru o recompensă mai mare în viitor.   

 Cercetările arată că la vârsta de 4-5 ani, copiii sunt foarte limitați în a putea 

distinge noțiunile referitoare la viitor. Chiar nici la vârstă de 7 ani nu pot judeca timpul viitor de 

peste o lună, dar se pare că, la aproximativ 8 ani, când devin capabili să reproducă din memorie 

https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=zPBK6Gt3hv4.zmiNKS8SCsSsj1OySGcxLtjWNnl.O_b.b7/stparam=ufcnmsdocc/fastid=azffslrfmujiysnojphkzhgwcimd/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fcore.adunity.com%2Fclick%3Fspgid%3D0%26__x1ts%3D%26uhad%3D%5Buhad%5D%26xcrid%3D749093%26pub%3D904282163773446%26site%3D904282163773446.www.republica.ro%26pagecat%3D904282163773446.%2F0%2F%26zone%3D904282163773446.TrackZone%26size%3D0x0%26sclickurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kfc.ro%252Fmeniu%252Fnoutati
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=zPBK6Gt3hv4.zmiNKS8SCsSsj1OySGcxLtjWNnl.O_b.b7/stparam=ufcnmsdocc/fastid=azffslrfmujiysnojphkzhgwcimd/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fcore.adunity.com%2Fclick%3Fspgid%3D0%26__x1ts%3D%26uhad%3D%5Buhad%5D%26xcrid%3D749093%26pub%3D904282163773446%26site%3D904282163773446.www.republica.ro%26pagecat%3D904282163773446.%2F0%2F%26zone%3D904282163773446.TrackZone%26size%3D0x0%26sclickurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kfc.ro%252Fmeniu%252Fnoutati
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lunile anului în ordine, copiii încep să judece în mod consecvent perioadele lunilor viitoare în cursul 

unui an. 

Plecând în incursiunea noastră de la această stare de fapt, vă propun să vedem cum am putea crea 

copiilor noștri, încă de timpuriu, reflexul de a pune deoparte o sumă de bani, oricât de mică. A 

dezvolta un astfel de comportament copilului tău, este cel mai important pas în învățarea noțiunilor 

fundamentale financiare pentru întreaga sa viață. 

Conform studiilor, modelarea comportamentelor de către adulți este un mijloc puternic de susținere 

a învățării la copii. Este bine de știut că învățarea prin experimentare, în special pentru copiii mici, 

este întotdeauna mai puternică decât învățarea prin instruire în diverse situații. Cu învățarea 

experiențială, copiii își pot controla inconștient procesele cognitive, emoționale și motivaționale, 

pentru a învăța intenționat. 

Dezvoltarea înclinațiilor și proceselor mentale și a comportamentelor asociate acestora în timpul 

copilăriei timpurii implică nu doar construirea unei capital intelectual pentru viitor, ci și premise 

pentru folosirea adecvată a cunoștințelor necesare rezolvării problemelor, utilizării raționamentului 

intenționat și planificării anticipate. 

 

Nivelul de implicare al părinților, monitorizarea și obiectivele acestora, valorile și aspirațiile în 

raport cu educația copilului lor depinde de o serie de factori, inclusiv statutul socio-economic. 

Practicile și stilurile parentale în legătură cu activitățile copiilor lor din primii ani de viață au o 

influență puternică asupra dezvoltării capacității cognitive a copilului. 

Sprijinirea copiilor mici în învățarea exercitării unui control conștient asupra propriilor decizii, mai 

degrabă, decât alegerea „automată” a celei mai imediate sau mai atractive opțiuni, poate avea 

succes. 

Iată un exemplu. Mulți copii primesc un „câștig” regulat sub forma „banilor de buzunar” de la 

părinții lor și, prin urmare, înțelegerea referitoare la venit este modelată de această practică 

culturală. În perspectiva copiilor mici, banii de buzunar sunt adesea priviți ca un semn al 

recompensei pe care le-o acordă părinții lor pentru că s-au conformat unei situații, că au fost 

cuminți, de exemplu. 

Așadar, copiii mici este puțin probabil să înțeleagă alocația ca pe o formă de venit, deși devin 

conștienți destul de rapid de faptul că adulții au servicii sau afaceri aducătoare de venit și că timpul 

acestora este comensurat contra unor sume de bani. 

De aceea, a vorbi despre diferitele tipuri de joburi pe care le ocupă adulții și a face referire la 

diferitele sume de bani care le sunt acordate pentru diferite responsabilități asumate, este o 

modalitate valoroasă de a sensibiliza copiii cu privire la „câștigurile” obținute în familie și în 

consecință, alocarea acestora pe cheltuieli. 

Faptul de a încuraja copilul să aibă „serviciu” la scară mică în gospodărie pentru care poate obține 

bani de buzunar poate fi o metodă prin care părinții introduc copiilor lor conceptul de a „câștiga” 

bani în schimbul investiției de timp și efort pentru o recompensă financiară așteptată, care n-are 

legătură cu faptul de a fi „cuminte”. Pe măsură ce copiii avansează în vârstă, experimentând această 

formă de schimb, au mai multe oportunități de a-și regla înțelegerea asupra modului în care pot 

câștiga bani. 

Așadar, dacă copiii sunt implicați în procesul de luare a deciziilor astfel încât ei pot înțelege care 

este recompensa pe care urmează să o primească ulterior, actul de întârziere este realizat cu mai 

mult succes (Webley 1996). 
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  În ceea ce privește economisirea, până când copilul nu a ajuns la 

un anumit nivel de dezvoltare a funcțiilor sale executive, acesta este incapabil să planifice și să 

întârzie satisfacția. 

Conform mai multor studii, copiii aderă la unele comportamente simple de „economisire” nu pentru 

că înțeleg conceptele din spatele acestei forme de „întârziere a satisfacției”, ci pentru că le place să 

participe la un comportament „similar adulților” sau doresc să se conformeze așteptărilor părinților 

lor (de ex. Deci, Connell și Ryan 1989; Moller, Deci, Ryan, 2006). 

Dacă cu diferite ocazii copilul tău „câștigă” sume de bani, creează-i contextul în care este dispus să 

depoziteze într-o pușculiță sau borcan transparent cel puțin 80% din suma respectivă. Pentru că noi 

oamenii suntem creaturi vizuale, pe măsură ce copilul va vedea cum crește suma de bani în 

pușculița sa sau cum se umple borcanul său, se va entuziasma și va căuta să-și exerseze 

comportamentul de a economisi și în viitorul recent. Pentru a capitaliza pe bucuria economisirii, de 

fiecare dată când adaugă bani în pușculiță sau borcan, provocați-vă copilul să 

numere banii pe care i-a economisit până la acel moment. Apoi, colaborați cu scopul de a învăța să-

și stabilească un obiectiv viitor care presupune economisirea cu un scop precis. Ar fi de preferat să 

învețe cum să-și folosească banii pentru a face bani și nu doar să să se gândească la cum ar putea să 

cheltuie banii economisiți cu atâta trudă. 

 

Dar de ce i-ai solicita copilului tău să aleagă între o mică recompensă acum și o recompensă mai 

mare pentru mai târziu? 

Unii copii au dificultăți în a înțelege că banii trebuie „plătiți” într-o tranzacție, iar pentru a fixa 

această noțiune, poate fi util pentru părinți să inițieze situații în care își încurajează copiii să 

folosească bani reali pentru a face cumpărături. Părinții ar putea planifica drumuri speciale la 

cumpărături cu scopul „achiziționării unui singur produs” pentru a consolida acest concept de 

schimb; a oferi copilului 5 lei pe care să-i cheltuiască pe un obiect, presupune că acesta va trebui să 

se concentreze cu atenție asupra alegerii pe care o va face, astfel încât să nu fie dezamăgit mai 

târziu și să-și dorească să renunțe la suma primită de la părintele său doar pentru că suma este 

subdimensionată dorinței lui/ei. Totodată, este esențial să înțeleagă că pentru a-și cumpăra un obiect 

mai scump este important să economisească înainte și doar atunci când are toți banii să cumpere 
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obiectul respectiv. În același timp, este important să înțeleagă că odată cheltuiți, cei 5 lei vor 

„dispărea definitiv” din bugetul familiei. 

 

  Pentru a-și motiva copiii să „practice” așteptarea până la 

momentul economisirii sumei de bani de care are nevoie pentru a-și putea cumpăra obiectul dorit, 

părinții pot iniția activități tangibile. O ideea poate fi realizarea unui grafic de economii, în care 

copilul indică câți bani a economisit până la un moment dat (de exemplu, colorând secțiunile 

respective pe grafic) și cât ar trebui să mai economisească (acestea rămânând necolorate până la un 

moment viitor). 

Tipul acesta de experiențe le poate demonstra copiilor că este posibil, ca în timp, să nu își poată 

permite o anumită achiziție sau să nu poată obține bani atunci când vor avea nevoie, din lipsă de 

timp sau de efort. În același timp, în astfel de ocazii pot conștientiza că nu-și pot permite tot ceea ce 

își doresc, și că alte persoane pot face asta bine merci. 

Cu aceste experiențe, părinții pot oferi copiilor lor un cadru cognitiv, în care pot explora idei 

referitoare la egalitate sau inegalitate, corectitudine sau incorectitudine, în lumea financiară. 

Adaug că diferite studii arată faptul că cei mici pot fi ajutați să facă alegeri în ceea ce privește 

întârzierea situațiilor de satisfacție, dacă învață strategii pentru a-și sprijini părinții în procesul de 

rezolvare a întârzierii. 

Astfel, părinții pot distrage copilul de la dorințele lui imediate de a cheltui, determinându-l să 

planifice și să se gândească la o alternativă atractivă (cum ar fi mersul la plimbare cu bicicleta), care 

ajută copilul să depășească orice înclinație de a lua o decizie impulsivă. 

 

O altă idee ar fi ca părintele să-și coopteze copilul în realizarea unui joc care implică monedele și 

bancnotele de bani și încurajarea acestuia de a colecționa câte una din diferitele valori emise, și 

valute disponibile, astfel încât să poată vedea și apoi, recunoaște, diferitele imagini sau simboluri de 

pe fiecare. 

Totodată, părintele poate fi însoțit de copil la magazin cu scopul de a-și demonstrarea deciziile de 

cumpărare. Înainte de a merge la magazin, copilul ar putea fi implicat de părinți să ajute la 

întocmirea unei liste de cumpărături cu articolele necesare pentru casă. Listele îi ajută pe oameni să 

acorde prioritate obiectelor necesare sau dorite, planificând cât să cheltuiască, reglând astfel 

instinctul de a nu cheltui excesiv. 

Apoi, în funcție de bugetul prestabilit, părintele își poate încuraja copilul să stabilească împreună 

costul pe care și-l poate permite familia pentru fiecare produs în parte. Sugerez chiar o căutare 

direct în online, pentru ca acesta să poată descoperi prețurile pieței și chiar să poată face comparații 

între produsele puse pe listă. 

Conștientizarea prețurilor articolelor, compararea produselor și a prețurilor acestora, alegerea 

articolelor mai puțin costisitoare sau care se află „la reducere”, stabilirea valorii coșului de 

cumpărături, numărul produselor și valoarea maximă a sumei de bani pe care familia își propune să 
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o cheltuiască cu această ocazie, pot fi decizii în care copilul poate observa la început și apoi, 

participa activ. 

 

Iată încă un exemplu: Faptul de a merge la film la cinematograf, implică nu doar prețul biletului, ci 

bani pentru combustibilul autoturismului sau costul biletului de transport în comun, prețul gustărilor 

și băuturilor servite în sala de cinema, timpul investit cu deplasarea și vizionarea filmului, dar și 

energia fiecăruia. Dă-i tema de a calcula bugetul acestui mod de petrecere a timpului liber, apoi, 

discutați concret care-i suma pe care familia ar trebui să o cheltuiască. Află de la el/ea dacă merită 

„cheltuiala” sau dacă există alternative mai puțin costisitoare de a-și petrece timpul liber, iar banii 

respectivi ar putea fi „economisiți” pentru viitor (achiziții importante de folosință îndelungată sau 

investiția într-un fond de rezervă pentru studii) sau redirecționați pentru o cauză social/umanitară 

(donație individuală). 

 

   Cu o astfel de abordare, copilul poate învăța o 

lecție financiară importantă; că decizia aparține propriei persoane atunci când vine vorba cum alegi 

să procedezi dacă nu ai suficienți bani pentru a cumpăra un anumit articol, că poți alege între două 

opțiuni diferite de preț, că poți cumpăra un articol similar dar mai puțin costisitor, sau chiar poți 

amâna cumpărarea pentru o dată ulterioară, când ai economisit suficient de mulți bani pentru acea 

achiziție, sau poate chiar să renunți la acea achiziție care în timp se dovedește a fi doar un moft. 

După cum puteți observa cu ușurință, punctul central al educației copiilor cu privire la bani și 

finanțe îl reprezintă faptul de a construi învățarea copilului pas cu pas, astfel încât acesta să aibă 

ocazia să experimenteze mai degrabă procesul sau ideea și nu să i se spună ce să facă sau să nu facă 

din punct de vedere financiar. 

 

Am căutat să vă arăt că părinții au la îndemână oportunități multiple de a crea spații experiențiale 

pentru copiii lor, în care aceștia pot afla implicațiile financiare mai largi pe care le implică deciziile 

financiare cotidiene sau ocazionale. Doar propria experiență îi poate determina pe oameni, 

indiferent de vârsta pe care o au, să fie mai conștienți de alegerile financiare pe care le fac și de 

felul în care acestea le pot influența viitorul.   
sursa: www.republica.ro, 1 dec2020, autor: Silvia Bogdan 

 

 

http://www.republica.ro/
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Un an 2021 altfel,  

           ...... mai liniștit, mai bun, darnic cu lucruri bune! 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


