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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 9, anul 8, săptămâna 2 – 8 martie 2020 

 

Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Comisia Europeană: 15,7% dintre tinerii români între 18 și 24 de ani nu absolviseră, în 2019, mai 

mult de 8 clase. Rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut la un minim istoric, dar e peste media 

UE 

 Consiliul pentru Combaterea Discriminării a decis că elevii cu cerințe educaționale speciale 

trebuie să aibă locuri speciale în licee, școli profesionale și universități, la admitere, pe modelul 

celor alocate rromilor și copiilor din Republica Moldova 

 ONG-urile mici pot obține finanțări în 2020 în valoare totală de 500.000 de euro, prin 

programul Start ONG 

 200.000 de euro în suport financiar pentru primul program de finanțare al Societe Generale 

European Business Services 

 „Copilul meu nu are pic de încredere în el!” Ce le spun părinților care își doresc să îi ajut pe 

copiii lor să capete mai multă încredere în ei înșiși 

 

 

  

       
Noutăți  

 

 [Consultare publică] Regulamentul selecției naționale de bune practici în educație 

„Creatori de Educație” 

 

Data publicării: 20 Februarie, 2020  

 

Nouă variantă a Regulamentului selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de 

Educație”, rezultată în urma integrării propunerilor de îmbunătățire primite în perioada 21 ianuarie 

- 3 februarie 2020 din partea persoanelor interesate (cadre didactice, reprezentanți ai sindicatelor, 

părinți și elevi, reprezentanți ai societății civile etc.), este supusă acum consultării publice.  

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dDeGY-ac0zg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dDeGY-ac0zg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Selecția națională de bune practici în educație „Creatori de Educație” este organizată în cadrul 

proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED, cod SMIS 2014+:11832) 

și are rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din afara acestuia, cu privire 

la experiențele de succes ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în aplicarea 

noului curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare. Este singura competiție dedicată 

exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare, care 

aplică în mod creativ programele școlare la nivel primar/gimnazial, care generează 

schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează și care își adaptează în mod 

inventiv demersul didactic la nevoile și interesele elevilor. 

 

În anul 2019 a fost organizată prima ediție a selecției naționale „Creatori de Educație”. Pe 

site-ul special creat, creatorideeducatie.ro, au fost înregistrate peste 1.200 de propuneri de modele 

de bune practici din educație, dintre acestea fiind validate 284 de înscrieri. În urma evaluării 

propunerilor validate, au fost desemnați 50 de Creatori de Educație. În perioada 4-5 decembrie 

2019, s-a desfășurat prima ediție a Conferinței Naționale „Creatori de Educație”, în cadrul 

evenimentului având loc gala de premiere a câștigătorilor selecției naționale „Creatori de Educație” 

- ediția 2019. 

 

Vă invităm, așadar, să consultați noua variantă a Regulamentului selecției naționale de bune 

practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, disponibilă 

atașat și să ne transmiteți până la data de 3 martie 2020, pe adresa de e-mail  

contact@educred.ro, sugestiile și propunerile dumneavoastră de optimizare. 

Vă mulțumim! 
sursa: https://edu.ro/consultare-public%C4%83-regulamentul-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-

%C3%AEn-educa%C8%9Bie-%E2%80%9Ecreatori-de 

 

 

 Comisia Europeană: 15,7% dintre tinerii români între 18 și 24 de ani nu 

absolviseră, în 2019, mai mult de 8 clase. Rata de părăsire timpurie a școlii a 

scăzut la un minim istoric, dar e peste media UE 
 

Peste 254.000 de tineri cu vârste între 18 și 24 de ani (15,7%), din România, absolviseră cel mult clasa a 

VIII-a în anul 2019, arată datele Comisiei Europene prelucrate de Edupedu.ro. Rata de părăsire 

timpurie a școlii, calculată ca indicator monitorizat pentru Strategia 2020, a scăzut astfel la un minimum 

istoric (15,7% în 2019 față de 16,4% în 2018 și 18,1% în 2017), dar este încă departe de ținta asumată 

de România în 2011 pentru anul 2020, aceasta fiind la 11,3%. Media Uniunii Europene a fost în 2019 de 

10,3%. 

 

Tinerii care părăsesc prematur școala sunt acei tineri care la vârsta de 18-24 de ani nu au absolvit 

mai mult de clasa a VIII-a și care nu au mai urmat apoi cursuri de formare. Aceștia sunt mai 

predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc un loc de 

muncă. Estimările legate de competențe necesare în Europa sugerează că, pe viitor, doar 1 din 10 

locuri de muncă va putea fi accesat de o persoană care a părăsit timpuriu școala, potrivit raportului 

Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-

semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_ro.pdf). Iar această problemă generează o serie 

http://www.creatorideeducatie.ro/
mailto:contact@educred.ro
https://edu.ro/consultare-public%C4%83-regulamentul-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-%E2%80%9Ecreatori-de
https://edu.ro/consultare-public%C4%83-regulamentul-selec%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-de-bune-practici-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-%E2%80%9Ecreatori-de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/romania/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-romania_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_ro.pdf
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de costuri publice și sociale, sub forma unor venituri și a unei creșteri economice mai mici, a unor 

venituri fiscale mai reduse și a unor costuri mai ridicate pentru serviciile publice, cum sunt cele din 

sănătate, justiție și plata prestațiilor sociale. 

 

15,7% din populația cu 

vârste între 18-24 de ani din anul 2019, înseamnă 254.424 de tineri. În anul 2018 procentul fusese 

de 16,4%, ceea ce însemna 268.235 de tineri, iar în 2017 – 18,1%, adică 297.436 de tineri. Scăderea 

din ultimii 3 ani pentru care există date arată o reducere procentuală de 2,4 puncte și o reducere 

numerică de 43.012 persoane. 

România, poziționată în 2017 pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol al ratei părăsirii 

timpurii a școlii, cu 18,1%, a ajuns în 2019 pe poziția a treia, după Spania (17,2%) și Malta 

(16,7%), potrivit Eurostat. Aceleași date arată că cea mai mică rată de părăsire mai devreme a școlii 

pentru tinerii cu vârste între 18-24 de ani era în Croația, 3,1% și Grecia 4,3% și Lituania, 4,4%. 
sursa: https://www.edupedu.ro/comisia-europeana-157-dintre-tinerii-romani-intre-18-si-24-de-ani-nu-absolvisera-in-

2019-mai-mult-de-8-clase-rata-de-parasire-timpurie-a-scolii-a-scazut-la-un-minim-istoric-dar-e-peste-media-ue/, 

autor Mihai Peticilă,  

 

 

 Consiliul pentru Combaterea Discriminării a decis că elevii cu cerințe 

educaționale speciale trebuie să aibă locuri speciale în licee, școli profesionale 

și universități, la admitere, pe modelul celor alocate rromilor și copiilor din 

Republica Moldova. Hotărârea a fost luată miercuri, 26 februarie 2020, după 

ce forul a fost sesizat de către Ana Dragu, psiholog clinician și președintele 

Asociației Autism Europa Bistrița 
 

Instituția a acordat termen de o lună pentru ca Ministerul Educației să adopte măsuri afirmative 

pentru copiii cu CES, potrivit surselor Edupedu.ro. Decizia vine după ce Ana Dragu, președintele 

Asociația Autism Europa Bistrița, a sesizat în iunie 2019 Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării. 

 

Contactată de Edupedu.ro, aceasta a confirmat decizia CNCD și a declarat că “este o victorie 

uriașă! Acești copii erau permanent discriminați, chiar și față de minorități, și puși în situația 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_10/default/table?lang=en
https://www.edupedu.ro/comisia-europeana-157-dintre-tinerii-romani-intre-18-si-24-de-ani-nu-absolvisera-in-2019-mai-mult-de-8-clase-rata-de-parasire-timpurie-a-scolii-a-scazut-la-un-minim-istoric-dar-e-peste-media-ue/
https://www.edupedu.ro/comisia-europeana-157-dintre-tinerii-romani-intre-18-si-24-de-ani-nu-absolvisera-in-2019-mai-mult-de-8-clase-rata-de-parasire-timpurie-a-scolii-a-scazut-la-un-minim-istoric-dar-e-peste-media-ue/
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aberantă de a susține niște examene naționale nediferențiate, după ce au învățat toată viața după 

un curriculum adaptat”. 

Psiholog clinician, Dragu a precizat pentru Edupedu.ro că se întâlnește “cu cazuri de la cele mai 

ușoare, la cele mai severe. Am copii cu autism cu abilități dezvoltate diferit: copii geniali la 

matematică, dar care stau foarte prost pe științele umaniste. De exemplu, copii care aproape nu 

comunică deloc, în schimb rezolvă creativ o grămadă de probleme de matematică. Copii care sunt 

foarte buni la IT, dar care nu vor putea ajunge niciodată la Facultatea de IT, pentru că acei copii 

nu pot da BAC-ul la istorie. Asta le taie orice șansă să se dezvolte într-un domeniu, dacă nu sunt 

buni la toate”. 

“Copiii cu CES nu vor invada liceele”, a precizat aceasta. Ana Dragu a declarat pentru Edupedu.ro 

că decizia de a acorda locuri în plus în licee și școli profesionale “va fi un ajutor semnificativ pentru 

cei care au anumite abilități într-un domeniu, dar abilități deficitare pe alt domeniu și nu vor mai fi 

obligați, de exemplu, să aibă nota 6 la română la examenul de Evaluare Națională ca să intre la un 

liceu pe economic sau matematică, dacă el este foarte bun la matematică”. 

 

Aceste locuri pe care liceele și școlile profesionale ar trebui să le aloce copiilor cu CES vor fi locuri 

în plus față de cele cerute de inspectorate, bugetate în plus de stat, și nu rupte din numărul total 

alocat și în prezent, au declarat pentru Edupedu.ro surse guvernamentale. 

“Noi, părinții copiilor cu CES, nu vrem același lucru de la sistemul de învățământ ca părinții de 

copii tipici; nu vrem dezvoltarea abilităților cognitive, ci mai degrabă incluziunea și socializarea 

despre care toți psihologii vorbesc ca fiind elemente cruciale. Dar includerea copiilor cu CES în 

clase este importantă și pentru copiii tipici, pentru că îi învață altruismul, empatia, cooperarea”, a 

afirmat Ana Dragu, inițiatorul petiției analizate de CNCD. 

Din estimările sale, “mai degrabă la licee tehnologice și de servicii se vor duce copiii cu CES – 

după aplicarea deciziei CNCD – unde oricum se intră fără capacitate. Și până acum intrau copii la 

liceu fără examenul de clasa a VIII-a, pentru că învățământul obligatoriu este până în clasa a Xa”. 

Dar ajutorul îl vor primi mai ales elevii cu CES care sunt foarte buni într-un anumit domeniu. 

“Dacă eu sunt bun la matematică și am autism, mă voi putea duce realmente acum la un liceu, fără 

să mai fiu condiționat de limba română”, a explicat aceasta. 

“Copiii cu CES învață după curriculum adaptat toată viața, chiar de la clasa I. Și atunci nu era 

normal să aibă la intrarea în liceu aceleași cerințe cu cei care nu au învățat după curriculum 

adaptat. Din acest motiv, 90% din copiii cu CES nu se prezentau la examenul de evaluare națională 

și de multe ori nu ajungeau nici într-o școală de meserii. Din punctul ăsta de vedere, era 

discriminatoriu să-i ceri unui copil să știe materia X până la nivelul Y și apoi să te examinez după 

un nivel mai înalt. Nu există riscul unui aflux de copii cu CES în Liceul Sava, de exemplu. Faptul că 

intră pe locuri speciale nu înseamnă că și rezistă, înseamnă doar că acel copil primește o 

compensație din partea societății față de o lipsă a sistemului de învățământ, așa cum a fost el croit 

de societate”, a explicat pentru Edupedu.ro președintele Asociației Autism Europa Bistrița. 

“În Franța, de exemplu, există mai multe tipuri de bacalaureat și în funcție de tipul de BAC pe care 

îl susții te poți angaja ca X, Y sau Z. Dar la noi bacalaureatul este patul lui Procust. Dacă depășesc 

limitele cu capul sau picioarele, atunci trebuie să le tăiem și asta e prost și pentru supradotați, și 

pentru copiii cu CES”, a continuat Ana Dragu. 

 

Aceasta a precizat că “este foarte greu să obții un certificat de handicap”. 

Concret, în petiția pe care a depus-o la CNCD, aceasta a arătat că: 
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 “elevii cu dizabilități neuropsihice și cerințe educative speciale nu beneficiază de aceleași 

drepturi” cu elevii de etnie romă sau elevii din Republica Moldova, care “au alocate anual 

locuri speciale în școli și universități pentru a li se asigura șanse egale la educație, date 

fiind mediile defavorizate din care provin”. 

 “Elevii cu cerințe educative speciale beneficiază de programe adaptate, conform legislației 

în vigoare, după care învață un număr de ani însă, la testările naționale sunt obligați să 

rezolve aceleași subiecte ca elevii care au învățat după programe standard. Considerăm, 

așadar că elevii cu cerințe educative speciale sunt discriminați permanent în sistemul de 

învățământ românesc și vă solicităm să analizați situația și să luați măsurile care se impun 

pentru a determina Ministerul Educației și legiuitorii să (…) aloce locuri speciale în școlile 

și universitățile din sistemul public pentru elevii cu deficiențe neuropsihice (autism, sindrom 

Down, AHDD, etc) încadrați în diferite grade de handicap”, se arată în petiția depusă de 

Ana Dragu la CNCD, în urmă cu 8 luni. 

 

Petiția depusă la CNCD poate fi descărcată de la adresa:  https://cdn.edupedu.ro/wp-

content/uploads/2020/02/ADRESA-CNCD-locuri-speciale-AAE-BISTRITA.pdf 

 

Ministerul Educației are acum la dispoziție o lună să adopte măsuri afirmative pentru copiii cu CES, 

potrivit deciziei Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Dacă Ministerul va respecta 

hotărârea CNCD, atunci aceste locuri vor fi bugetate peste cifra de școlarizare cerută de 

inspectorate sau de universtăți. 

Locurile în plus pentru copiii cu CES “sunt o măsură afirmativă, care compensează dezavantajele 

cu care se confruntă o categorie de persoane și compensează respingerea lor din societate. Cu cât 

înaintează în educație, cu atât numărul copiilor cu CES scade în școala românească. Locul în plus 

nu înseamnă acordarea unui drept în plus, ci o compensare a unui dezavantaj pe care tot sistemul 

l-a creat. Ei nu iau locurile nimănui, aceste locuri sunt supra-bugetate”, au explicat pentru 

Edupedu.ro specialiști în drept. 

Aceștia au precizat că integrarea reală a elevilor cu CES în licee, școli profesionale și universități va 

duce inclusiv la integrarea lor pe piața muncii. Însă pentru ca acești copii să nu fie respinși în 

clasele lor, trebuie ca profesorii și ceilalți elevi să-i înțeleagă, accepte și respecte. 
sursa: https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-

admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/ 

 

 

 ONG-urile mici pot obține finanțări în 2020 în valoare totală de 500.000 de 

euro, prin programul Start ONG 
 

Din 1 martie 2020, se relansează Start ONG, primul și singurul program de finanțare din 

România dedicat ONG-urilor mici sau a celor aflate la început de drum. Finanțarea totală 

acordată în 2020 pentru dezvoltarea micilor ONG-uri este de 500.000 de euro și își propune 

susținerea a aproximativ 130 de proiecte. 

Programul Start ONG, lansat în 2019 de Kaufland România în colaborare cu Asociația Act for 

Tomorrow, a fost conceput pentru a oferi sprijin financiar ONG-urilor mici sau recent înființate, 

din întreaga țară, dar și instituțiilor publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu 

rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii). Acestea pot înscrie proiecte din 

Petiția%20depusă%20la%20CNCD
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/02/ADRESA-CNCD-locuri-speciale-AAE-BISTRITA.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/02/ADRESA-CNCD-locuri-speciale-AAE-BISTRITA.pdf
https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-elevii-cu-cerinte-educationale-speciale-trebuie-sa-aiba-locuri-speciale-la-admiterea-in-licee-scoli-profesionale-si-universitati-pe-modelul-celor-alocate-rromilor-a-decis-consiliul-pentru/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dDeGY-ac0zg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/dDeGY-ac0zg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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domeniile educație, mediu, sănătate, social și cultură și pot obține finanțări de până la 10.000 de 

euro fiecare. 

În 2020, programul va oferi finanțări și grupurilor de inițiativă civice, pentru a contribui la 

dezvoltarea acestora, astfel ca, prin proiectele derulate, acestea să aducă un plus valoare în 

comunitățile în care activează. De asemenea, în cadrul ediției din acest an, va crește suma alocată 

pentru proiectele de 5000 de euro. 

Proiectele propuse pentru finanțare trebuie înscrise pe platforma www.startong.ro, începând cu data 

de 1 a fiecărei luni calendaristice, pe durata a 10 luni, iar primul apel va fi lansat în 1 martie 2020. 

Tot pe această platformă sunt disponibile și noile informații referitoare la regulile de aplicare, 

evaluare și finanțare a proiectelor. Evaluarea proiectelor înscrise va fi realizată de către Asociația 

Act For Tomorrow, în ordinea solicitărilor primite până la epuizarea bugetului lunar, iar proiectele 

neevaluate vor putea fi înscrise în competiție în următoarele apeluri lunare. 

 
Organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare: 

 pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; 

 pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; 

 pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro. 

În 2019, 164 de proiecte din 36 de județe au fost finanțate prin programul Start ONG, având 57.234 

de beneficiari direcți. 

”Ne face mare plăcere să anunțăm deschiderea anului II al programului Start ONG. Ne-am convins 

cât este de necesară o finanțare ușor accesibilă, mai ales pentru ONG-uri mici și la început de 

drum, care nu au acces la resurse în mod constant. În același timp, ne bucurăm să continuăm 

parteneriatul cu Act For Tomorrow, care coordonează cu mare dăruire buna desfășurare a 

http://www.startong.ro/
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programului și în plus oferă expertiză ONG-urilor participante.” – Katharina Scheidereiter, CSR 

Manager Kaufland România. 

“Ne bucurăm că și în acest an putem contribui la susținerea activității derulate de organizațiile 

mici și instituțiile publice educaționale și sociale. Ediția din 2019 a programului Start ONG ne-a 

demonstrat că, organizațiile pot derula proiecte cu impact semnificativ dacă au parte de sprijin 

financiar accesibil prin proceduri simplificate care să corespundă nevoilor lor. Prin acest program 

ne aducem aportul la dezvoltarea sectorului non-guvernamental din România și la schimbarea în 

bine a comunităților în domenii cheie pentru dezvoltarea țării.” – Andrei Coșuleanu, Președintele 

Asociației Act For Tomorrow 
sursa: Romania pozitiva, 24 februarie 2020 

 

 

 200.000 de euro în suport financiar pentru primul program de finanțare al 

Societe Generale European Business Services 
 

 
  

Societe Generale European Business Services lansează We Care Together, un program de 

finanțare care vizează susținerea proiectelor dezvoltate de organizații neguvernamentale din 

România și care oferă suport financiar în valoare totală de 200.000 de euro. 

 

Primul program de finanțare SG EBS are obiectivul de a sprijini inițiativele create de ONG-uri în 

domeniile integrării profesionale și educației și vine ca o continuare firească a angajamentului 

companiei de a avea un impact pozitiv asupra societății și asupra mediului prin susținerea 

comunităților vulnerabile. 

 

Prin programul We Care Together, SG EBS speră să impulsioneze creativitatea, performanța și 

responsabilitatea, dar și să ofere sprijin financiar pentru implementarea unor acțiuni care vor 

contura un viitor mai incluziv. O componentă esențială a programelor propuse ar trebui să fie 

voluntariatul, deoarece SG EBS dorește să-și implice angajații și să le ofere posibilitatea de a avea 

un rol activ în evoluția proiectelor. 
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We Care Together este dedicat exclusiv organizațiilor neguvernamentale și non-profit, înființate 

legal și cu sediul în România, și care au cel puțin un an de activitate la momentul depunerii cererii 

de finanțare. 

 

Există două categorii de proiecte care vor fi acceptate în acest program: 

Integrare profesională 
Proiecte care oferă sprijin persoanelor vulnerabile să se integreze pe piața muncii prin: proiecte de 

sprijin pentru inserție pe piața muncii, consiliere profesională sau antreprenorială care le oferă 

instrumentele necesare pentru a depăși obstacolele în calea angajării. 

Integrare prin educație 
Proiecte care se axează pe integrarea prin educație, în special pentru copii sau tineri aflați într-o 

situație vulnerabilă. Proiectele pot include acțiuni diverse care răspund diferitelor nevoi ale 

beneficiarilor: proiecte educaționale prin activități sportive și culturale pentru a încuraja integrarea, 

programe de instruire și de dezvoltare a competențelor, cursuri de calificare/recalificare, proiecte 

pentru prevenirea abandonului școlar, combaterea analfabetismului, programe de mentorat și 

consiliere profesională sau programe de inserție pe piața muncii. 

 

„Scopul nostru principal este de a construi împreună cu colegii și partenerii noștri un viitor 

sustenabil. Vrem să acționăm în beneficiul intereselor individuale și colective, creând condițiile 

potrivite pentru apariția anumitor inițiative, care vor aduce schimbări importante și durabile 

peisajului românesc și care vor ajuta comunitățile dezavantajate. Sperăm că multe ONG-uri vor 

aplica la prima ediție a acestui program de finanțare.”, a spus Matthieu Pasquier, CEO SG EBS. 

”Mult succes tuturor și nu uitați că SG EBS este aici pentru a vă sprijini în transformarea pozitivă 

a viitorului.” 

 

Perioada de depunere a proiectelor va fi de o lună, de pe 27 februarie până pe 27 martie, după 

care un juriu intern, format din 6 specialiști din diferite domenii din cadrul companiei, va selecta 

proiectele care vor primi finanțare de la SG EBS. 

Toate detaliile despre programul de finanțare We Care Together pot fi găsite pe site-ul SG 

EBS: https://www.sgebs.ro/we-care-together-program-de-finantare/ 
sursa: www.stiriong.ro, 27 februarie 2020 

 
 

 „Copilul meu nu are pic de încredere în el!” Ce le spun părinților care își 

doresc să îi ajut pe copiii lor să capete mai multă încredere în ei înșiși 
 

„Gáspár, copilul meu nu are pic de încredere în el! Ajută-l să se încreadă mai mult în capacitățile 

sale! Noi îi spunem oricât de des vine vorba despre asta că este capabil și că e în stare de multe, dar 

e ca și cum am vorbi cu pereții! Ne privește în tăcere și apoi o ține tot pe-a lui!“ Acestea sunt 

cuvintele unei mame, care și-a adus adolescentul la mine în terapie. 

 

Încrederea în sine este, probabil, cel de-al treilea lucru pe care părinții și-l doresc cu prioritate 

pentru copiii lor – după sănătate și fericire. În zilele noastre, „încrederea“ a devenit un concept 

despre care vorbim indiferent de vârsta copilului sau adultului (și fiecare dintre noi înțelege 

altceva). Nici în vasta literatură psihologică lucrurile nu sunt foarte clare, la acest capitol. Unii 

https://www.sgebs.ro/we-care-together-program-de-finantare/
http://www.stiriong.ro/
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confundă „încrederea în sine“ cu „stima de sine“. Alții cred că este ceva ce ține de situația 

financiară și de ambițiile personale. Pe de altă parte, sunt și voci care afirmă sus și tare că, fără 

încredere, nu poți căpăta nimic de la viață. Apoi, mai există și credința că, dacă cineva a dobândit 

încrederea că poate face ceva specific (de exemplu, să participe la un maraton, să-și construiască un 

blog ori să învețe să cânte la un instrument), atunci această pornire (încrederea anterior acumulată) 

ar fi suficientă pentru a realiza ulterior tot ce și-ar propune în viață.  

 

 
Foto: Guliver/ Getty Images 

 

Experiența mea de psiholog și, mai ales, cea de om dornic să crească personal și profesional îmi 

arată că lucrurile nu stau chiar așa. Dacă am încredere în mine ca terapeut, nu înseamnă că automat 

am încredere în mine și atunci când vine vorba despre a coordona o echipă de muncitori pe un 

șantier sau a implementa diferite proiecte care nu au nicio legătură directă cu profesia mea de bază. 

Adevărul este că, de fiecare dată când am de făcut ceva „nou“ (chiar dacă nu-i ceva complet 

necunoscut), mă cuprinde teama și se coboară peste mine toată neîncrederea din lume. În momentul 

respectiv, îmi este de un oarecare ajutor să-i aud pe cei dragi că îmi spun cât sunt de capabil; totuși, 

nu simt că asta ar crește prea mult nivelul meu de încredere în sine. 

Ceea ce am observat că mă poate ajuta însă, în adevăratul sens al cuvântului, este să-mi permit – 

conștient și asumat – să mă implic în acea activitate, știind că voi face tot ce pot la acel moment. 

Este vorba despre o înțelegere sau, mai bine spus, o decizie personală, prin care parafez o înțelegere 

cu mine însumi, cu privire la felul în care voi acționa. 

Să luăm un exemplu personal: lucrez la manuscrisul pentru o nouă carte. Am mai scris câteva 

înainte și aș putea spune că nu au fost cele mai mari rateuri din viața mea. Cu toate acestea, gândul 

că nu-i prima carte nu m-a ajutat să am prea multă încredere în abilitățile mele. Fiecare lucru nou îți 

cere abilități (măcar parțial) noi. Tocmai de aceea, angajamentul ferm și concret de a dedica 

suficient timp scrisului, editării și reeditării îmi este mult mai folositor decât simplele gânduri 
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inspiraționale sau pozitive. (Personal, cred în puterea cuvintelor, dar cumva, în mintea mea, cele 

negative sau amenințătoare mereu au funcționat mai bine decât cele optimiste și încurajatoare și nu 

într-o direcție pozitivă.) Deci, sursa încrederii mele izvorăște din credința că, dacă depun suficient 

de mult efort, dacă îmi dozez timpul și îmi concentrez atenția asupra a ceea ce am de făcut, atunci 

am toate șansele să îmi ating obiectivul.  

 

Așadar, am putea spune că adevărata încredere vine din determinare și voință personală, iar pe 

acestea nu cred că ți le poate insufla în mod artificial cineva din exterior. Însă am convingerea că 

acestea pot fi modelate de către cei din jur, prin puterea exemplului lor. Experiența ultimilor ani mi-

a arătat că, dacă-mi propun ceva și încep să fac demersuri în direcția respectivă (chiar dacă nu îmi 

iese prea bine la început), am șanse mult mai mari ca acel ceva să-mi iasă într-un final, decât dacă 

doar îmi repet că pot și sunt în stare, dar nu fac cu adevărat nimic în acest sens. 

Apoi, mai cred și că încrederea și confortul nu prea fac casă bună împreună. Încrederea în sine vine 

abia după ce ne permitem întâlnirea cu multe emoții și sentimente nu tocmai plăcute. Iar dacă ne 

imaginăm că în viață totul ar trebui să vină simplu și ușor, s-ar putea să ne sabotăm singuri (fără să 

fim conștienți de asta). A avea încredere presupune a te expune la frică, anxietate, necunoscut, 

incertitudine și apoi a îmbrățișa toate aceste trăiri, fără a bate în retragere. 

Oamenii care își cultivă încrederea în propria persoană sunt, de regulă, aceia dispuși să riște și să-și 

urmeze obiectivul indiferent de efort, provocări sau dificultăți. Ei nu sunt cu nimic mai inteligenți, 

înstăriți financiar sau biologic, decât semenii lor. Singura diferență majoră este aceea că nu fug de 

efort și nici de emoțiile pe care organismul lor le produce.  

Oamenii încrezători în sine știu că, înainte ca lucrurile să stea mai bine, ele vor sta mai prost. 

Desigur, în timp ce lucram la manuscrisul cărții, îmi imaginam cum mă voi plimba prin librării și 

îmi voi vedea cu mândrie opera publicată sau cum vor veni oamenii să-mi ceară autografe... Cine nu 

ar visa la un astfel de viitor, după toată munca depusă? Dar fix în momentul în care aveam aceste 

visuri, mă regăseam în aceleași haine de casă purtate mai bine de 3 zile, cu părul vâlvoi, de parcă nu 

s-ar fi inventat pieptănul și apa caldă, și având o față palidă, pe care nu o recunoșteam ca fiind a 

mea, când mă uitam în oglindă. 

Da, încrederea presupune să-ți permiți să fie greu, să arăți rău, să te implici cu toată ființa ta – 

pentru ca mai apoi să iasă ceva demn de apreciere. Cred că este ca atunci când cineva își propune să 

aibă un corp frumos și știe că îi va fi imposibil fără să transpire, să-și antreneze mușchii până la 

durere și să renunțe la o serie de obiceiuri plăcute și confortabile. 

Revenind la clienții care se așteaptă să le crească încrederea în ei înșiși în urma terapiei, trebuie să 

spun că această așteptare s-ar putea dovedi fără de sfârșit. Transformările magice se produc rar în 

cabinetele de terapie, deoarece niciun terapeut nu-ți poate lua cu mâna frica, incertitudinea sau 

ezitările – atâta vreme cât tu nu te pui în mișcare și nu intri în acțiune. Nu este prea înțelept să 

așteptăm să apară din neant încrederea în propria persoană, fără să luăm măsuri concrete. Astfel de 

intervenții divine sau misterioase sunt rare și cred că ne poate costa mult prea scump să le așteptăm 

pasivi. Nemaivorbind de faptul că, cu cât așteptăm mai mult, cu atât se va împuțina speranța că 

visul sau obiectivul nostru poate deveni realitate. 

Mai simplu spus, teama de greșeală sau de eșec nu este nicidecum un indicator al faptului că ceva ar 

fi în regulă cu noi (nu denotă încredere insuficientă); înseamnă doar că suntem ființe umane și că 

avem o serie de emoții care ne pot ajuta să ne activăm resursele, pentru a ne transforma visurile în 

realitate. 
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În prezent, cu cât îmi este mai teamă de ceva, cu atât mai clar îmi este că acel ceva este important 

pentru mine. Iar încrederea înseamnă să știu că, în ciuda a ceea ce simt, eu pot să mă implic în 

nenumărate activități, pentru a scrie în final o carte de care să fiu mândru. Am încredere în faptul că 

mă pot mobiliza, că mă pot disciplina și că voi face tot ce-mi stă în putință, chiar dacă asta 

presupune să pășesc pe un teren necunoscut. 

Colegi de-ai mei, tot psihologi, în care am mare încredere, sunt de părere că încrederea este de cel 

puțin trei feluri: încrederea bazată pe controlul propriilor comportamente („fac tot ce-mi stă în 

putință, cu intenție și bună-credință“); încrederea bazată pe gestionarea emoțiilor („îmi permit să 

simt orice, fiindcă știu că toate emoțiile sunt în firea omului“); încrederea bazată pe credință și 

spiritualitate („viața mea are un sens, așa că tot efortul meu fizic, intelectual și emoțional mă va 

conduce la succes“). A avea cu adevărat încredere în propria persoană presupune să investim 

energie în fiecare dintre aceste trei zone. Să le luăm acum pe rând, ca să identificăm problemele: 

Ne putem da seama că avem dificultăți la capitolul încredere bazată pe 

propriile comportamente atunci când: stăm și cugetăm prea mult (adică amânăm sau 

„procrastinăm“, așa cum spun psihologii în jargon clinic); evităm să ne confruntăm cu 

necunoscutul; evităm să cerem ajutor. 

Dificultăți la capitolul încredere în gestionarea emoțiilor apar atunci când: ne amorțim emoțiile și 

pretindem că suntem confuzi; evităm să ne exprimăm emoțiile; ne izolăm de ceilalți; căutăm 

aprobare în stânga și-n dreapta; ne judecăm mult prea aspru. 

Avem, clar, nevoie de ceva mai mult antrenament la capitolul încredere bazată pe credință și 

spiritualitate, atunci când: încercăm să controlăm totul în viață; fugim de riscuri și, aparent, nu 

avem niciun pic de spirit de aventură; ni se pare că viața nu are niciun sens. 

Ce ne rămâne, așadar, de făcut? Să ne permitem întâlnirea cu efortul și cu tot ce pare să fie greu. Să 

ne împrietenim cu emoțiile noastre și să nu le mai reprimăm. Să ne reamintim că ne aflăm cu un 

scop pe această planetă și că nu suntem chiar atât de singuri pe cât ar crede uneori mintea umană. În 

rest, riscul și asumarea acestuia întruchipează cel mai bun prieten, când e vorba să capeți mai multă 

încredere în sine. 
sursa: www.republica.ro, 2020-01-23, autor Gaspar Gyorgy 
 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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