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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  
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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 S-a lasat concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” 

 Metodologia de colectare a feedback-ului asupra activității profesorilor, de la elevi 

 Studiu Fundația Progress: Aproape jumătate dintre adolescentele din mediul rural din 

Romania se tem pentru viitorul lor. 39% sunt îngrijorate că nu vor avea un loc de muncă 

 Concurs de desen: Devino creatorul siglei Siguranța copiilor în sport! 

 Copiii nu trebuie lăsați liberi ….. 

 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 

 13 iunie – Ziua internațională de conștientizare a albinismului 

 

 

   

       
Noutăți  

 

 

 Ministerul Educației a lansat proiectul sistemic «Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF» - componentă esențială a Proiectului „România 

Educată” 
 

Data publicării: sâmbătă, 8 mai 2021 

 

Prezentarea publică a proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF s-a desfășurat în 

data de 7 mai, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, de către Maria Ștefania 

Manea - Secretar de Stat în cadrul ME și Anca Petrache - director de proiect, în cadrul unui 

eveniment organizat de ME și susținut de participarea doamnei Ligia Deca - consilier prezidențial 

Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale și domnului Sorin Mihai 

Cîmpeanu - Ministrul Educației. 

 

Proiectul PROF se constituie într-o intervenție integrată la nivelul sistemului național de educație, 

creând punți solide și sustenabile între învățământul universitar și învățământul preuniversitar, între 

formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Proiectul 

PROF își propune crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului 

profesional pe durata întregii cariere didactice, în interesul unui sistem național coerent și fiabil de 

formare inițială și continuă a profesorilor, care să  genereze și să dezvolte competența didactică 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WyxvhjadY8M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WyxvhjadY8M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ZhsEqDT7i6Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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necesară obținerii performanței pedagogice, în activitatea de predare/formare și în activitatea de 

 management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație. 

 

 

La nivel european, acest proiect este în acord cu obiectivul Comisiei Europene privind realizarea 

Spațiului European Educațional până în 2025, în care este subliniat faptul că „profesorii și 

formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltare profesională”. De asemenea, potrivit 

concluziilor Consiliului privind „profesorii și formatorii europeni pentru viitor” predarea și 

învățarea de bună calitate pot fi realizate în contextul în care profesorii sunt implicați pe toată durata 

carierei didactice într-un proces de dezvoltare profesională. 

 

sursa: https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF 

 

 

 S-a lasat concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” 

 
 

Copiii cu Cerințe Educaționale Speciale merită o educație egală, iar misiunea noastră este să 

contribuim la incluziunea școlară a acestora prin dezvoltarea comunității www.eduacces.ro 

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF
http://www.eduacces.ro/
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Anunțăm cu entuziasm lansarea concursului național „Schimbarea începe în clasa mea”. Acesta se 

desfășoară în perioada 20 mai – 18 iunie 2021 și se adresează tuturor profesioniștilor în educație 

(cadre didactice, consilieri școlari, logopezi, profesori itineranți, psihologi școlari) care lucrează cu 

copiii cu tulburări de învățare și care au dezvoltat sau testat resurse educaționale adaptate, utile în 

activitatea lor cu aceștia. 

1. Pentru a vă înscrie în concurs este nevoie să urmați doi pași simpli: 

2. Creați un cont în platformă: https://eduacces.ro/ro/register 

3. Încărcați resurse educaționale adaptate copiilor cu CES: https://eduacces.ro/ro/document 

Opțional: vă încurajăm să dați „Like” paginii noastre de Facebook: Incluziunea școlară a copiilor cu 

CES și să participați la evenimentul de pe pagină: https://fb.me/e/8sGIc5Gj8 

Cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de existență în România a Asociației FDP - Protagoniști în 

educație, vom desemna 25 de câștigători, #promotori ai incluziunii copiilor cu CES la nivel 

național. 

Premiul pentru primele 25 de persoane care îndeplinesc cele două criterii de participare 

menționate mai sus și contribuie cu cele mai multe resurse în platformă, validate ulterior de echipa 

EduacCES, constă în oferirea unui kit cu materiale de lucru utile în dezvoltarea și adaptarea 

resurselor educaționale pentru copiii cu CES la clasă sau în cabinetele de consiliere și logopedie din 

școală. 

Data limită de participare este 18 iunie, iar pe 21 iunie vom anunța câștigătorii. Ne dorim să vă 

alăturați inițiativei noastre și să contribuiți cu resurse valoroase pentru a dezvolta împreună 

biblioteca digitală EduacCES. 

Vă îndemnăm să distribuiți acest concurs și să invitați și alți profesioniști în educație să se alăture 

competiției. Regulamentul consursului poate fi accesat aici: https://eduacces.ro/ro/schimbarea-

incepe-in-clasa-mea 

Proiectul www.eduacces.ro este finanțat de Fundatia Vodafone Romania prin programul strategic 

Connecting for Good, dezvoltat de FDP - Protagoniști în educație alături de CMBRAE - Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și incubat de Code4Romania. 

sursa: www.stiriong.ro, 25 mai 2021 

 

 

  

DOCUMENT Cum vor colecta profesorii feedback obligatoriu de la elevi din 

clasa a V-a până la a XII-a, numai după ce se încheie mediile, ce rol au 

diriginții, ce se întâmplă cu raportul respectiv și cum poate fi folosit de 

conducerea școlii – metodologia de feedback aprobată de minister 
 

Metodologia de colectare a feedback-ului asupra activității profesorilor, de la elevi, a fost aprobată 

prin Ordinul de ministru nr. 3.864 din 31.05.2021. În metodologie apar procedura de colectare, 

felul în care pot fi folosite răspunsurile elevilor și cum școala poate decide ce face cu raportul 

rezultat. 

 

Documentul definește ce e și ce nu e feedback-ul în felul următor: „Feedback-ul reprezintă 

colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și despre 

relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecăți de valoare, este specific activității didactice 

fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.” 

Metodologia explică faptul că „scopul colectării feedback-ului este creșterea calității procesului 

educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în 

acest proces, pentru a asigura un act educațional inclusiv și de calitate, centrat pe elev.” 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fregister%3Ffbclid%3DIwAR18eqLSLwVNFqQUdD8jY2s-YAZG-GS7kHeP9AyhmpcXK27L4iJGh84cM0Y&h=AT0Xwnwp75ivAFwM6TH9jkH5RomWMnhS__pVyShgu6goWsA-bCHFsKkEzhSLy6kzqjz3xzjS9fbsuRH5WLb5HXdDCwQF20H6cHdteSh8xGNNF_kY4XgeMtbnOqxTzwA9aw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fdocument%3Ffbclid%3DIwAR04FdHbYElj1NsRp8CYhyAVZhx5iyGBP9NSJJruuDrH7gIIzPA9Gy0w7Dg&h=AT1RsLvKdHLZXVy1cDjLVL1r-FTTmz27yeyC762TIEn22P3dtxsonCjK6BScPFTtVJ0SOTMBCoNYN07AYOgKLsTyj1RMy_fsW2JmdVp6RdosAyUiF6n8ZMtLWbmyCsosLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F8sGIc5Gj8&h=AT30aI-4vIbv4MIpgNyKCSJ9_x0dM0GxWhN9DlK7zbzpyB9pxVVDUhqU_sLtAKlrznGoPbiRQIvTKI4ckA3GPl92bdNdzLnlYVMqWpEjPCwC0jgWa73hfmOeyE86cT2z1g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/promotori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eduacces.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WUxiyWYtKcOyJci1kVek9G38W1nCUXqoLC6yUPGL9Ea70CNNaG-BoSVA&h=AT0sA8npoFScNFQJYOiAZl1kapfZ8PRL61epA1WteBtpWyZ4f0eTAKhYlpM9Rj_UgpKRNNjbUI5JADOU8GUeHvqrmdKP8EZeW9Vq3mEgPe89vydPHJn5Or8iRb2GrZEOeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/FundatiaVodafone/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmbrae/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/code4romania/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
http://www.stiriong.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.20, anul 9, saptamana 7 iunie -  13 iunie 2021 
 
 

 

P
ag

e4
 

 
 Foto: Pexels.com 

Feedback-ul dat de elevi ajută profesorii 

Documentul prevede că acest feedback acordat „permite aprecierea de către cadrele didactice, a 

calității procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrări 

practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari 

ai educației.” 

 

Fișa de feedback poate fi completată de director sau de profesorul care cere feedback 

„Fișa poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită 

feedback-ul sau de către conducerea unității de învățământ”, potrivit metodologiei oficiale. 

Feedback-ul se acordă la finalul fiecărui semestru, potrivit actului normativ, „dar numai după 

încheierea situației școlare.” Tot în document se menționează că profesorii și învățătorii pot cere 

feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, dar „prin aplicarea altor instrumente”. 

Feedback-ul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevi înscriși în clasele din 

învățământul gimnazial, profesional și liceal. 
Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate, potrivit 

metodologiei. 

Elevii acordă feedback-ul anonim și doar dacă vor, pentru că pentru ei această procedură este 

opțională. 

Feedback-ul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare-evaluare, fără a se 

raporta la activitățile extracuriculare și extrașcolare derulate de către cadrul didactic, se arată în 

actul normativ. 

 

Fiecare școală va decide cum valorifică rezultatele 

Metodologia nu prevede un mod concret de aplicare a rezultatelor feedback-ului asupra activității 

profesorilor. Stabilește însă ca școala să reglementeze așa ceva. 

„În baza principiilor descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiari 

acestea, respectării dreptului la opinie al elevilor, ca beneficiari direcți ai sistemului de învățământ, 

menționate în Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează, prin regulamentul de organizare și 

funcționare propriu, modalitățile de valorificarea rezultatelor obținute prin colectarea de la 

elevi a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces”, se arată în document. 

 

Cum se colectează feedback-ul semestrial 

Pasul 1: Fiecare profesor diriginte notifica elevii și directorul unității de învățământ cu privire la 

ziua sau zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă. 

Pasul 2: Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, fie în format fizic. 
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Pasul 3: Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și 

transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 zile de la colectare, 

respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora. 

Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluția 

tehnologică aleasă permite acest lucru, în condiții de garantare a confidențialității și anonimatului. 

În cazul în care aceste condiții nu sunt garantate, se aplică procedura de la fișele tipărite, adică și 

acestea sunt colectate de diriginte și trimise cadrelor vizate. 

 

Analiza rezultatelor – ce se întâmplă la clasă 

Cazul didactic analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate prin procesare 

automată a răspunsurilor. 

La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă, rezultatele analizei, în 

vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirea aspectului problematice semnalate de elevi și a 

promovării aspectelor pozitive identificate, potrivit procedurii. 

Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redactează un raport general pe 

clasă/formațiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consilul clasei, constituit 

în baza prevederilor articolului 57 din ROFUIP. 

Cadrele didactice au acces doar la raportul general pe clasă/formațiune de studiu la care predau. 

În vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității procesului educațional și a 

relațiilor dintre părțile implicate, la nivel de unitate de învățământ, directorul unității poate solicita 

corpului profesoral rezultatele procesului de analiză a feedback-ului, în limita prevederilor 

regulamentului de organizare și funcționare a unității. Este interzisă solicitarea selectivă, adresată 

doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate, se mai arată în metodologie. 

„Este interzisă constrângerea sau sancționare a elevilor, atât în timpul procesului de acordare a 

feedback ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia. 

Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ, 

monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii 

Orice elev poate sesiza neregulă apărute în cadrul procesului de colectarea feedback ului semestrial, 

fie consiliilor elevilor, conform procedurilor proprii, fie conducerii unității de învățământ”, se 

încheie actul normativ. 
sursa: edupedu, autor Mihai Peticilă, 2 iunie 2021 

 

 

 Studiu Fundația Progress: Aproape jumătate dintre adolescentele din 

mediul rural din Romania se tem pentru viitorul lor. 39% sunt îngrijorate 

că nu vor avea un loc de muncă 
 

 47% dintre fete sunt îngrijorate sau foarte îngrijorate atunci când se gândesc la viitorul lor. 

 75% dintre fete sunt îngrijorate sau foarte îngrijorate de poluare sau schimbări climatice. 

 56% dintre fete s-au implicat des și foarte des în acțiuni de ajutorare a celorlalți oameni din 

comuna sau satul lor. 

 88% dintre fete spun că se simt respectate de familiile lor, 57% spun că în mare și foarte 

mare măsură adulții le ascută ideile. Cu toate acestea 46% dintre ele au curaj să-și spună 
cu voce tare opiniile în chestiuni care le privesc. 

 59% sunt mult și foarte mult mulțumite de caracteristicile lor fizice. 

 74% spun că postează pe social media imagini care le reprezintă pe ele cu adevărat 

 

Cele mai importante provocări pe care le au adolescentele din România sunt cele legate de viitor în 

ceea ce privește școala și alegerea unei profesii, schimbări fizice & psihologice datorate vârstei și 

relațiile interpersonale, potrivit unui studiu realizat online de Fundația Progress în luna martie a 

acestui an. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WyxvhjadY8M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WyxvhjadY8M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/WyxvhjadY8M/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Studiul „Atitudinile și provocările fetelor din România rurală în anul 2021” cuprinde 

răspunsurile a 118 fete cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani din localitățile rurale a 15 județe. 

Chestionarul măsoară atitudinile fetelor din satele din România față de problemele care le preocupă 

și le influențează starea. 

Astfel, 47% dintre fete sunt îngrijorate sau foarte îngrijorate atunci când se gândesc la viitorul lor, 

39% sunt îngrijorate sau foarte îngrijorate că nu vor avea un loc de muncă în viitor, în timp ce 26% 

sunt mediu îngrijorate. 

46% dintre tinere au curaj să își expună opiniile; 39% – martore ale violenței în școală 

De asemenea, 75% dintre fete sunt îngrijorate sau foarte îngrijorate de poluare sau schimbări 

climatice, iar 56% s-au implicat des și foarte des în acțiuni de ajutorare a celorlalți oameni din 

comuna sau satul lor. 

Aproximativ 39% dintre tinere spun că li s-a întâmplat să fie martore la scene de violență în școală, 

20% dintre acestea sunt victime ale violenței fizice, iar în 53% din cazuri sunt victime ale violenței 

verbale. 

Totodata, 88% dintre tinerele din mediul rural spun că se simt respectate de familiile lor, iar 57% 

dintre acestea spun că în mare și foarte mare măsură adulții le ascultă ideile. Cu toate acestea, 46% 

dintre ele au curaj să-și spună cu voce tare opiniile în chestiuni care le privesc. 

 

Fetele din mediul rural își doresc modele și încurajare; 71% spun că în satul lor există o 

persoană de gen feminin pe care o admiră 
În ciuda provocărilor cu care se confruntă, fetele din satele României au idealuri de carieră, îi ajută 

pe cei din comunitatea din care fac parte și sunt preocupate de schimbările climatice. 

„Din fericire, pentru provocările cu care se confruntă tinerele din mediul rural există o soluție 

transversală: educația. Este vorba de sesiuni de tip workshop sau întâlniri cu specialiști, online sau 

față în față (la biblioteca publică, de exemplu), unde temele pot fi abordate în baza unei curricule 

informale: de la probleme legate de înfățișarea lor fizică, bullying, alfabetizare digitală sau 

stereotipii culturale, până la educație pentru sănătate sau leadership. Fiecare femeie din România 

poate deveni mentor pentru sau poate contribui la împuternicirea fetelor din rural, inclusiv prin 

susținerea financiară a unor proiecte pilot”, susține dr. Camelia Crișan, cercetător la Fundația 

Progress. 

Din cercetare reiese că 59% dintre respondente sunt mulțumite mult sau foarte mult de 

caracteristicile lor fizice, iar 74% spun că postează pe social media imagini care le reprezintă pe ele 

cu adevărat. 30% dintre fete spun că se simt des și foarte des excluse din grupul lor de prieteni. 

Aproximativ 71% au menționat că la ele în sat / comună există o persoană de gen feminin pe care 

ele o admiră. 

 

Acțiuni cu impact pe termen lung în mediul rural 

“Majoritatea acțiunilor realizate în sprijinul fetelor din România au loc în mediul urban. Dar mai 

mult de jumătate dintre adolescente trăiesc în mediul rural, unde intervențiile cu impact de lungă 

durată sunt dificile. Fundația Progress se concentrează pe mediul rural și dispune de o rețea 

națională de parteneri care pot acționa în peste 2.000 de comune. Vrem să lărgim aria de 

stakeholderi interesați de intervenții comunitare. Ne dorim ca fetele din rural să devină voci 

puternice, avocați ai propriei cauze. Vom începe campanii de fundraising pentru educație și 
împuternicire și pentru a face presiune pe autorități să fie implicate și ferme. Ca urmare invităm 

alături de noi cât mai multe persoane, companii și organizații care vor să ajute și să fie parte a 

schimbării”, adaugă Dr. Camelia Crișan. 

 

Studiul „Atitudinile și provocările fetelor din România rurală în anul 2021” poate fi accesat -  

http://www.progressfoundation.ro/studiu-atitudinile-si-provocarile-fetelor-din-romania-

rurala-in-anul-2021/ 

 

http://www.progressfoundation.ro/studiu-atitudinile-si-provocarile-fetelor-din-romania-rurala-in-anul-2021/
http://www.progressfoundation.ro/studiu-atitudinile-si-provocarile-fetelor-din-romania-rurala-in-anul-2021/
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Despre Fundația Progress = organizație non-guvernamentală înființată în anul 1996 în județul 

Bistrița- Năsăud. Organizația desfășoară inițiative locale în domeniul educației/formării, incluziunii 

și dezvoltării comunitare pe care le dezvoltă apoi la nivel național.  
sursa: Romania pozitiva, 1 iunie 2021 

 

  

 Concurs de desen: Devino creatorul siglei Siguranța copiilor în sport! 
 

Terre des hommes România lansează o invitație la desen pentru toți copiii până în 18 ani și 

premiază ideile originale pentru o siglă care să reprezinte ideea de siguranță a copiilor în sport.  

 

Desenele primite până la data de 11 iulie 2021 au șansa să câștige unul dintre cele 20 de premii și 

să participe la o expoziție din cadrul Galei finale ce va avea loc în luna iulie. 

Căutăm tineri inspirați de tema proiectului pentru a desena o siglă (simbol grafic) cu 

tema „Siguranța copiilor în sport”. Aceasta siglă va fi oferită Cluburilor sportive din țară care 

respectă măsurile necesare așa încât copiii să facă sport într-un mediu prietenos, sigur și benefic 

dezvoltării lor armonioase. 

Ne adresăm cu această invitație tinerilor motivați, inspirați de tema concursului și creativi! 

 

Ce înțelegem prin „Siguranța copiilor în sport”? 

 copiii fac sport din pasiune și din plăcere 

 sportul este o muncă de echipă între copii, antrenori și părinți 

 copiii au nevoie de un spațiu în care să practice sportul în siguranță 

 atmosfera alături de colegi și antrenori trebuie să fie cât mai plăcută 

 

Cum te poți înscrie? 

1. Citește regulamentul oficial al concursului: https://tdh.ro/ro/regulament-concurs-de-desen-

crearea-siglei-siguranta-copiilor-sport 

2. Descarcă și printează sau salvează în calculator formele ajutătoare pentru siglă 

dehttps://tdh.ro/sites/default/files/2021-06/Forme%20sigla_0.pdf 

3. Desenează sigla pe hârtie sau pe calculator. Ai libertatea de a folosi orice tehnici de desen: 

ilustratie, pictură, colaj etc și poți adăuga orice îți imaginezi, de la personaje, la forme și 

culori, atât în interiorul, cât și în afara logo-ului; 

4. Trimite desenul tău într-unul din formatele: .JPEG, .PNG sau .PDF împreună cu numele, 

prenumele, vârsta și o scurtă prezentare a conceptului și viziunii ce a stat la baza desenului. 

5. Trimite desenul la adresa de e-mail: hello@tdh.ro până pe 11 iulie 2021, ora 23:59, cu 

titlul e-mailului – DESEN PENTRU CONCURS. 

 

Pe cine premiem? 

 3 desene vor fi desemnate câștigătoare, cu locurile I, II și III; 

 20 dintre cele mai creative lucrări vor fi selectate și expuse la Gala Un Mediu Sigur pentru 

Copii în Sport din perioada 19 – 23 iulie 2021 și vor primi premii speciale. 

Premiile sunt oferite cu ajutorul partenerilor proiectului: Federația Română de Fotbal și Federația 

Română de Gimnastică. 

Cum selectăm câștigătorii? 

Pentru selecția lucrărilor finaliste se va ține cont de: 

 Respectarea temei „Siguranța copiilor în sport” 

 Calitatea artistică a desenului 

 Armonia culorilor 

 Caracterul inovator 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ZhsEqDT7i6Y/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:hello@tdh.ro
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Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și pe pagina de Facebook Un Mediu Sigur pentru Copii în 

Sport după desemnarea și validarea lor de către un juriu, conform regulamentului. 

 

Ce poți câștiga? 

 ceas fitbit, boxă bluetooth, mouse, lampă de birou, pixuri, ceasuri amuzante, șepci, tricouri, 

USB cards și multe alte premii surpriză! 

Mai multe detalii și condiții de înscriere regăsiți în regulamentul oficial al concursului. 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/335707037951278 
sursa: Romania pozitiva, 4 iunie 2021 

 

 

 Copiii nu trebuie lăsați liberi 

 
Știți cât de greu îi e unui băiat de nici 9 ani? Cât trebuie să care zilnic? Nu e vorba despre 

ghiozdanul burdușit cu pietre de moară, pe care-l trage voinicește în drumul lui spre școală, pe ăla 

poate să-l ridice, doar e aproape bărbat. Povara de așteptări pe care o duce pe umeri e mult mai greu 

de ridicat. Dacă nu reușește, nu doar că-i va dezamăgi teribil pe cei mari, care sacrifică totul doar 

pentru el, dar mai mult ca sigur își va rata viața. 

 

La această vârstă nu mai e vreme de copilării. Trage sau rămâne de căruță. I-au spus-o părinții, 

bunicii, doamna. Dintr-un băiețel vioi și vesel s-a preschimbat într-un roboțel harnic pe care adulții 

îl învârt cu cheița. Pentru că are o inimă bună, nu vrea să dezamăgească pe nimeni. Se teme că 

mama și tata n-o să-l mai iubească dacă nu are FB pe linie. Când toți colegii lui fac cursuri 

extracuriculare, n-o să fie tocmai el prostul clasei. Cum se vor simți părinții lui să afle că au fost 

depășiți de alți părinți în această veritabilă cursă a înarmării școlare? Cum va mai da ochii cu ei 

seara acasă, când se vor întoarce umiliți de la ședința cu părinții, unde tocmai au aflat că au ratat 

startul la concursul școlar Comper? Și câte speranțe nu și-au pus în el! Și câte n-au făcut! L-au dat 

peste tot, numai să învețe! 

 

(…)Și când nu face teme, ce face copilul? Stă? Pierde timpul? Sau, Doamne ferește, se joacă?! Iute, 

un curs de chineză (ei vor cuceri lumea), un opțional de educație antreprenorială (să fie patron, nu 

sărac ca noi), un ceva în IT și robotică (meseria viitorului) care să-i țină curiozitatea trează, 

intelectul alert, dezvoltarea racordată la cerințele pieței muncii. 

 

Vorbeam într-o seară cu o prietenă despre copii. La un moment dat, i-a scăpat o constatare: „Copiii 

nu trebuie lăsați liberi”. Se referea la capcanele lumii în care trăim, la explozia tehnologică ce 

afectează o minte necoaptă, la expunerea la ecrane care-i face pe cei mici vulnerabil la stimuli 

periculoși. Sublinia nevoia de control, de urmărire atentă a dezvoltării copilului, care, altfel, ar lua-o 

pe căi greșite în universul acesta ultratehnologizat plin de tentații. M-am întrebat mai mult retoric 

unde mai este experimentarea proprie a lumii, unde mai este libertatea de a descoperi, de a învăța 

din propriile greșeli, dacă le facem marcaj atât de strâns? Unde mai este copilăria? 

„Controlul parental” nu este o simplă tastă în meniul televizorului nostru smart, ci o metaforă a 

felului în care ne creștem copiii. Generația care a crescut cu cheia de gât este obsedată de control. 

Câți dintre acești părinți și-ar mai lăsa azi copiii nesupravegheați în fața blocului? Câți ar face 

nebunia de a-i lăsa să se joace liberi? 

 

Dar nevoia noastră de control sună uneori ipocrit. De pildă, ne văităm că-i strică televizorul, 

telefonul sau calculatorul (ignorând faptul că ei s-au născut gata digitalizați), dar ne grăbim să-i 

depunem la școală, la after-school sau la cursuri de modelare, pentru că viața noastră ocupată nu ne 

permite să stăm cu ei și să ne jucăm. Avem job-uri și relații, trebuie să facem bani și să livrăm la 

termene, n-avem vreme să ne târâm pe covor după mașinuțe. Și apoi nu e mai comod să le dăm „pe 

https://tdh.ro/ro/regulament-concurs-de-desen-crearea-siglei-siguranta-copiilor-sport
https://www.facebook.com/events/335707037951278
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desene” doar ca să nu ne mai bâzâie cu pretențiile lor absurde de a-i băga în seamă? Vrem să-i știm 

în siguranță lângă noi, dacă se poate liniștiți, să nu ne deranjeze. 

 

Libertatea pe care ne-o dădea copilăria noastră din comunism este azi un film SF pentru copiii 

noștri: Și mergeați la școală singuri? Și nu vă aștepta transportul? Cum adică te duceai la after-

school în fața blocului? Și mama ta te lăsa să joci fotbal singur? Nici tu nu aveai voie la tabletă? 

 

Tableta din copilăria părinților de azi se numea Cavit și avea un gust leșios. Cursurile 

extracuriculare se făceau individual la masa din bucătărie dintr-o culegere albastră denumită 

popular Petrică. Cursurile de sport se respectau cu sfințenie pe maidanele din cartier. În câteva 

decenii, lucrurile astea ni s-au șters din memorie, care pare să lucreze în compensare: Copiii nu 

trebuie lăsați liberi! Nu trebuie să fie ca noi, nu trebuie să ne repete greșelile. Prin urmare, le dăm 

temă pentru viață toate neîmplinirile noastre, toate fricile și toate obsesiile. Punem o uriașă presiune 

pe ei, predându-le o lecție a reușitei pe care noi nu am fost în stare să o atingem niciodată. Îi 

încărcăm cu de toate, cu tot ce ne-am dorit să avem sau să facem și n-am reușit. Le transferăm 

dinainte de naștere proiectul pe care noi l-am ratat: vreau să fie doctor, vreau să fie fotbalist, vreau 

să fie șef de multinațională. Uităm că, de fapt, fiecare dintre noi nu-și dorește în realitate decât un 

singur lucru pentru copilul lui: să fie fericit. 

 

Când un băiat aproape bărbat termină târziu în noapte tot ce are de făcut pentru a doua zi și alunecă 

în somn, tatăl lui îl sărută pe frunte complice și cu inima strânsă: „Ți-o fi greu și ție!...” 
sursa: www.republica.ro, autor Florin Negruțiu  

 

 

 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 

În anul 2002, Organizația Internaţională a Muncii de la Geneva a declarat ziua de 12 iunie drept 

Ziua Mondială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă. 

 

Scopul urmărit prin acest demers este de a atrage atenţia lumii cu privire la consecinţele şi 

gravitatea folosirii copiilor în diverse activităţi lucrative, care sunt în fapt forme ale exploatării 

acestora. 

 

  13 iunie – Ziua internațională de conștientizare a  albinismului 
 

Albinismul este o boala congenitala hipo-pigmentara care se manifesta prin absenta partiala a 

pigmentului natural numit melanina (hipomelanism) sau absenta totala a acestuia (amelanism). 

Cantitatea de melanina produsa de corp determina culoarea parului, ochilor si pielii, iar absenta 

pigmentului produce decolorarea acestora. Melanina influenteaza dezvoltarea nervilor optici, 

astfel albinismul este insotit de tulburari oculare. Deficienta de vedere este caracteristica bolii.  

 

Albinismul provine din latinescul “Albus” care înseamnă alb și face parte din categoria maladiilor 
metabolice ereditare de tipul enzimopatiilor, fiind astfel definită, încă din anul 1909, de către 

http://www.republica.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.20, anul 9, saptamana 7 iunie -  13 iunie 2021 
 
 

 

P
ag

e1
0

 

medicul englez, Garrod. Momentan nu există tratament pentru această boală, iar accentul se pune 

pe evitarea apariției complicațiilor și pe ameliorarea simptomatologiei. 

 

Boala afecteaza toate vertebratele, inclusiv oamenii.  

 

La nivel mondial, albinismul afectează una din 17.000 de persoane. În general, este acceptat ca o 
problemă de sănătate, dar există multe concepții greșite și mituri legate de această condiție genetică 

care o transformă într-o provocare din perspectiva drepturilor omului. Din păcate, în anumite zone 

ale lumii, persoanele cu albinism sunt ținta râsetelor și batjocurii, fiind supuse riscului de izolare 

socială.  Mai mult decât atât, în diverse țări din Africa, din cauza superstițiilor, persoanele afectate 

sunt răpite, mutilate și chiar ucise. Există o serie de măsuri în vederea facilitării procesului de 

integrare socială, pentru ca persoanele cu albinism să facă față presiunii sociale. Acestea includ 

măsuri de ordin psihologic, ce presupun ajutorul unui terapeut familial pentru consolidarea stimei 

de sine, terapia în grup și nu în ultimul rând, tehnologia actuală mai ales pentru persoanele care 

necesită îngrijiri special atunci când defectele de vedere le  îngreunează indeplinirea 

corespunzatoare a activităților zilnice. 

 

În 2013, Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU a adoptat o rezoluţie (A/HRC/RES/23/13), 

solicitând prevenirea atacurilor şi discriminării împotriva persoanelor cu albinism. 

În 18 decembrie 2014, Adunarea Generală a adoptat Rezoluţia A/RES/69/170, prin care a fost 

proclamată Ziua internaţională de conştientizare a albinismului, la 13 iunie, începând cu anul 

2015.  

În plus, la 26 martie 2015, Consiliul a creat mandatul Expertului Independent privind exercitarea 

drepturilor omului de către persoanele cu albinism. 

 

Tema pentru 2021 este: Strength, Beyond All Odds / Forts, envers et contre tout. 

 

Tema a fost aleasă pentru a pune în lumină realizările persoanelor atinse de albinism, pentru a arăta 

că aceste persoane pot învinge obstacolele, pentru a încuraja lumea în această perioadă de pandemie 

să se alăture efortului mondial de a se reconstrui mai bine. 

 

Surse:  

https://www.albinismday.com/ 

https://albinism.ohchr.org 

https://www.albinism.org/ 

http://www.i-medic.ro/boli/albinismul 

 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.albinismday.com/
https://albinism.ohchr.org/
https://www.albinism.org/
http://www.i-medic.ro/boli/albinismul

