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 Noutăți de la Ministerul Educației 

 RAPORT INTERNAȚIONAL: Tot mai mulți copii români au ajuns sub pragul de sărăcie în 

primul an de pandemie 

 Show Me Emotion: cercetarea despre starea emoțională a adolescenților în timpul 

pandemiei, broșura despre sănătate emoțională dedicată profesorilor și podcastul generației 

Z despre relația cu sinele și ceilalți 

 Părinții care vor să aibă copii „de succes” sfârșesc prin a avea niște copii foarte obosiți 

 

 

 

       
         Noutăți 

 

 Film4Energy Challenge: concurs de videoclipuri pe tema eficienței energetice, lansat 

de Comisia Europeană 

 

Data publicării: 28.10.2021 
 

 

Comisia Europeană organizează între 1 octombrie 2021 și 15 februarie 2022 un concurs de 
videoclipuri pe tema eficienței energetice - „Film4Energy Challenge”. 

Școlile din Uniunea Europeană sunt invitate să participe cu un scurt material video despre importanța 

eficienței energetice și despre beneficiile pe care reducerea consumului de energie le generează la 
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nivelul școlii, comunei sau orașului. Conform regulamentului de concurs, este permisă transmiterea unui 

singur proiect/școală, acesta putând fi realizat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene 
(exceptând galeza și malteza). 

Competiția se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani din toate statele membre ale 

Uniunii Europene. 

Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-

competition-on-energy-efficiency_en 

 

 Comisia Europeană a lansat SELFIEforTEACHERS 

 

Data publicării: 12.10.2021 

 

În contextul World's Teacher Day, Comisia Europeană a lansat marți, 5 octombrie 2021, un 

instrument on-line de autoreflecție adresat cadrelor didactice, care vizează modalități de 

îmbunătățire a competențelor digitale, potrivit acțiunilor anunțate prin Planul de acțiune pentru 

educație digitală 2021-2027. 

 
 

În acest sens, profesorii din învățământul preuniversitar sunt invitați să acceseze o platformă 

dedicată pentru a utiliza, sub forma unui chestionar, instrumentul SELFIEforTEACHERS. Pe 

baza răspunsurilor oferite se generează un raport cu rezultatele obținute (de la „începător” la 

„inovator”) și sugestii privind modalitățile de actualizare a competențelor digitale în context 

educațional. 

 

Domeniile de autoevaluare includ, printre altele: 

 identificarea, utilizarea și crearea de resurse digitale 

 personalizarea învățării și implicarea elevilor în învățarea practică 

 comunicarea și colaborarea cu elevii, familiile și colegii 

 dezvoltarea competențelor digitale. 

Informații detaliate sunt disponibile ► https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-

teachers_en 
sursa - https://www.edu.ro/SELFIEforTEACHERS 

 

 

 

 RAPORT INTERNAȚIONAL: Tot mai mulți copii români au ajuns sub 

pragul de sărăcie în primul an de pandemie 
 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works/registration
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works/registration
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_en
https://www.edu.ro/SELFIEforTEACHERS
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Foto: arhiva Organizatia Salvati Copiii 

  

Pentru prima dată în ultimii cinci ani, riscul de sărăcie și excluziunea socială au crescut în 

rândul copiilor români (36,3%), arată datele unui nou raport al Save the Children. Criza 

pandemică i-a expus acestor riscuri tocmai pe copiii cei mai vulnerabili, iar situația este și mai 

severă în cazul copiilor cu dizabilități, al celor de etnie romă și al celor în situație precară, 

cum sunt copiii născuți din mame minore. 
În pofida pașilor pozitivi făcuți de autoritățile române în ultimii ani, inegalitățile și disparitățile 

regionale încă există. Încă de dinaintea acestei crize, Salvați Copiii România a avertizat că educația 

are costuri ascunse în România, iar România se numără printre țările în care legătura dinte statusul 

socio-economic și rezultatele școlare este una de cauzalitate. 

Totodată, deși copiii români primesc o masă gratuită zilnică la școală, prin programul Cornul și 

laptele,  există îngrijorări privind calitatea nutrițională a acesteia. 

  

 Sărăcia: În 2020, 1.582.000 de copii din România (36,3%) se aflau în risc de sărăcie sau 

excluziune socială. Copiii au fost cei mai vulnerabilizați de pandemie, iar riscul de sărăcie și 

excluziune socială printre copii a crescut cu 0,5 puncte procentuale, în vreme ce a scăzut pentru 

adulți, cu 1,2 puncte procentuale. 

  

Rata deprivării materiale severe a crescut în rândul populației generale, de la 14,5% la 

15,2%, dar creșterea este dramatică în rândul copiilor – de la 17,7% la 21,4% și, în cazul 

copiilor mai mici de 6 ani, de la 16% la 22%. 
  

 Excluziunea socială: Copiii cu dizabilități, mai ales cei din zonele rurale și copiii de etnie 

romă sunt în risc crescut de excluziune socială și segregare, inclusiv în ceea ce privește educația. 

 Copiii lăsați în țară, în urma migrației economice a părinților: Numărul acestora a ajuns 

la 75.136 la finalul lunii decembrie 2020, dintre care 13.253 cu ambii părinți plecați, iar 9.409 

rămânând în grija unui singur părinte, celălalt fiind nevoit să muncească peste graniță. Cei mai 

mulți rămân în grija bunicilor sau a altor rude, dar sunt și cazuri în care copiii sunt lăsați pe cont 

propriu sau în sistemul alternativ de protecție. 

 Un grup în mod special vulnerabil este acela al copiilor proveniți din mame minore: în 

2019, s-au înregistrat 7.977 de mame minore, dintre care 700 aveau sub 15 ani. Copiii născuți din 

mame minore sunt mai vulnerabili decât cei născuți din mame majore, nu sunt imunizați la timp și 

nu beneficiază de acces periodic la servicii medicale. 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.27, anul 9, saptamana 1 – 7 noiembrie 2021 
 
 

 

P
ag

e4
 

 Accesul nediscriminatoriu la servicii medicale: Chiar și înainte de pandemie, copiii 

români întâmpinau obstacole în privința accesului la servicii medicale egale și de calitate.  Cu toate 

că tratamentul medical este gratuit pentru copii, disparitățile regionale și clivajul urban/rural, listele 

de așteptare și fondurile limitate alocate sistemului medical determină familiile să apeleze la 

serviciile medicale private, care însă nu sunt accesibile tuturor. 

  

Lipsa specialiștilor și a echipamentelor medicale în anumite domenii, cele mai critice fiind 

oncologia și bolile rare, îi obligă pe părinți să recurgă la tratamente medicale în afara țării, costurile 

fiind adesea prohibitive și astfel doar unii copii au o șansă reală la viață. 

Pandemia de COVID-19 a accentuat disparitățile: potrivit unui raport al Salvați Copiii România, 

din luna aprilie 2020, 23% dintre părinți se aflau în incapacitatea de a procura medicamente pentru 

copiii lor, în vreme ce 15% spuneau că nu au acces la servicii medicale pentru copii. (..) 

 

CONTEXT EUROPEAN 
Copiii din întreaga Uniune Europeană, una dintre cele mai sănătoase și echitabile regiuni din lume, 

se confruntă cu niveluri inacceptabile de sărăcie și nu există nicio țară europeană fără copii în prag 

de sărăcie, arată noua analiză a Save the Children, care cuprinde 14 state europene: 9 din Uniunea 

Europeană și alte 5 non-UE. 

Astfel: 

 În Germania, una dintre cele mai bogate țări ale lumii, ¼ dintre copii sunt în risc de sărăcie; 

 În Spania și România, unul din trei copii trăiește sub pragul de sărăcie; 

 În Italia, estimările arată că 200.000 de copii au ajuns într-o situație de sărăcie extremă în 

2020; 

 Situația este mai critică în zona Balcanilor de Vest, unde rata sărăciei în rândul copiilor a 

variat de la 49,4% în Albania la 30,6% în Bosnia-Herțegovina și 20,7% în Kosovo. 

  

Potrivit raportului, copiii cei mai afectați de sărăcie sunt cei care cresc în familii monoparentale, 

care provin din familii de imigranți, care aparțin unei minorități etnice și cei care provin din mediul 

rural sau alte zone dezavantajate. 

Amintind că Uniunea Europeană și-a asumat scoaterea din sărăcie a cel puțin 5 milioane de copii, 

până în 2030, alocând pentru  acest obiectiv 88 de miliarde de euro din bugetul UE pe 2021 – 2027, 

considerăm că acum este timpul ca guvernele să acționeze. Până în mai 2022, statele membre 

trebuie să creeze planuri de acțiune, pentru a implementa Garanția europeană pentru copii. 

 

FESTIVALUL BRAZILOR DE CRĂCIUN, EVENIMENTUL DE SOLIDARITATE AL 

ANULUI 
Ediția din acest a Festivalului Brazilor de Crăciun, evenimentul de marcă al Salvați Copiii România, 

va sta sub semnul solidarității sociale. Acesta este simbolul brazilor creați în mod special de 

designeri, pentru a face cunoscută cauza copiilor vulnerabili, pentru care accesul la educație și la 

servicii sociale este periclitat de contextul crizei umanitare fără precedent pe ca o traversăm. 

Anul trecut, cei 30 brazi licitați în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun au obținut 

fonduri totale în valoare de 474.600 de euro, demonstrând că solidaritatea socială e mai puternică 

decât criza. Cel mai râvnit brad a depășit 100.000 de euro, iar pomul de Crăciun al lui Smiley a 

obținut 60.000 de euro. 

Gala Festivalului Brazilor de Crăciun va avea loc în seara de 9 decembrie 2021. 
sursa:www.stiriong.ro, 28 oct 2021 

 

 Show Me Emotion: cercetarea despre starea emoțională a adolescenților în 

timpul pandemiei, broșura despre sănătate emoțională dedicată 

profesorilor și podcastul generației Z despre relația cu sinele și ceilalți 
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În această vacanță școlară neplanificată, Asociația Bloc Zero lansează o broșură pentru 

profesori în care vor găsi informații despre cele mai comune probleme de sănătate emoționale 

ale tinerilor și sfaturi despre cum pot fi aceștia sprijiniți și ajutați. Pe pagina web dedicată 

proiectului Show Me Emotion poate fi parcursă și o cercetare sociologică asupra stării 

emoționale ale adolescenților în timpul pandemiei, alături de un podcast cu trei episoade care 

abordează teme precum relația cu sinele, relațiile amoroase și interacțiunile cu cercul de 

prieteni, realizat chiar de reprezentați ai generației Z. 

 

După vacanță, între 8 și 28 noiembrie, profesorii interesați  din toată țara, sunt invitați să participe 

alături de elevii lor la proiecții de film în cadrul festivalului luna.doc #8, parte a proiectului Show 

me emotion, care are ca temă anul acesta educația și sănătatea emoțională. Profesorii pot accesa 

gratuit cele 12 filme din programul festivalului, scurtmetraje de animație, documentare, dar și 

scurtmetraje de ficțiune, pe platforma http://kinoteca.bloczero.ro/lunadoc/ 

 

 

Broșura dedicată profesorilor 
Broșura a fost concepută de psihologul Marin Alexandra-Cristina de la Asociația Happy Minds și 

rolul ei este de a sprijini profesorii și a-i ghida printre cele mai importante aspecte psiho-emoționale 

din viața liceenilor.  

http://kinoteca.bloczero.ro/lunadoc/
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Broșura este concepută în jurul a trei zone de interes: relația cu sinele, relația cu ceilalți și relațiile 

romantice, așa cum le percep adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani. De asemenea, în 

broșură profesorii pot citi despre subiecte precum anxietatea și depresia adolescenților, schimbările 

socio-emoționale cauzate de pandemie și metode posibile de îmbunătățire a relațiilor cu aceștia. 

Broșura poate fi accesată aici: https://tinyurl.com/BrosuraProfesori 

 

Cercetarea despre stările emoționale ale adolescenților 

În cadrul proiectului, Asociația Bloc Zero a comisionat sociologilor Monica Stroe și Sebastian Țoc, 

cadre didactice asociate S.N.S.P.A., o cercetare despre impactul pe care l-au avut pandemia de 

SARS-CoV-2 și restricțiile aferente, asupra sănătății emoționale a adolescenților din România. 

Cercetarea se bazează pe răspunsurile primite de la 1443 de tineri din România, între 15 și 18 ani, 

prin intermediul unui chestionar online.  

Concluziile cercetării pot fi citite pe larg în acest 

raport: https://tinyurl.com/RaportDeCercetareShowMeEmotion 

 

Podcast-uri realizate de Generația Z 
La invitația Asociație Bloc Zero, Asociația Forum Apulum în colaborare cu opt tineri între 17 și 23 

de ani a realizat trei podcast-uri care acoperă relația cu sine, relațiile amoroase și cele din cercul de 

prieteni.  

Podcast-urile pot fi ascultate pe http://kinoteca.bloczero.ro/lunadoc/, Spotify și Soundcloud 

În episodul Interiorul, moderatoarea Ștefania Gârțu (19 ani) stă de vorbă alături de Cosmina Duca 

(19 ani, București) și Eugen Munteanu (19 ani, București), toți trei colaboratori ai publicației Gen, 

revistă. Conversația lor atinge subiecte precum stările prin care au trecut fiecare dintre ei la 

începutul pandemiei, modalitățile de acomodare la noile restricții, lucrurile care s-au schimbat în 

comportamentul lor de-a lungul acestei perioade, dar și modalitățile de conștientizare și eliberare a 

emoțiilor găsite în funcție de gen, sau despre recomandări personale pentru a face față stresului. 

În episodul Exteriorul, Ștefania Gârțu discută cu Denisa Harbuz (19 ani, din Piatra Neamț, acum 

studiază în Amsterdam) și Denisa Cotor (17 ani, Alba Iulia) despre relațiile amoroase. Se vorbește 

despre relații toxice sau disfuncționale versus cele sănătoase, despre limite, despărțiri și diferența de 

abordare a relațiilor amoroase în România, față de Germania.   

În episodul Cercul, Ștefania Gârțu află de la Roxana (23 de ani, din Dâmbovița, studiază în 

București), Elena (21 de ani, din Alba Iulia, studiază în Cluj-Napoca) și Ina (18 ani, din Iași, 

locuiește în București) despre dinamicile familiilor din care fac parte, dar și cele ale cercului de 

prieteni. Se atinge subiectul plecării de acasă și influența părinților în alegerea facultății și se discută 

despre modul cum a afectat lockdown-ul, și pandemia în general, relațiile cu părinții și prietenii. 
 

https://tinyurl.com/BrosuraProfesori
https://tinyurl.com/RaportDeCercetareShowMeEmotion
http://kinoteca.bloczero.ro/lunadoc/
https://open.spotify.com/playlist/7z6kODAR8j1MD0Xn05oscl
https://soundcloud.com/user-53069843-268436823/sets/show-me-emotion-educa-ie-emo
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Proiectul Show Me Emotion - Educație emoțională prin film documentar luna.doc #8 este organizat 

de: Asociația Bloc Zero, co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național 
sursa: www.stiriong.ro, 28 oct 2021 

  
 

 Părinții care vor să aibă copii „de succes” sfârșesc prin a avea niște copii 

foarte obosiți 

 

Foto: Guliver Getty Images 
 

Mai mult! Mai mult! Mai mult! – ne sună familiar, nu-i aşa ? Zilnic, acesta este mesajul pe care 

mass-media ni-l prezintă cu o frecvenţă atât de ameţitoare, încât chiar am ajuns să credem că mai 

mult înseamnă neapărat mai bine. Oare chiar aşa să fie? Societatea modernă a reuşit să construiască 

o generaţie de adulţi extrem de ocupaţi care transmit modelul mai departe, copiilor lor, Dar cu ce 

costuri emoţionale? Am ajuns un fel de musafiri în propria noastră viaţă. 

 

http://www.stiriong.ro/
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Să aduci un copil „pe lume” durează nouă luni, iar ca să-l aduci ”în lume” ai la dispoziţie 

optsprezece ani. Acesta este timpul în care un părinte are cea mai nobilă şi cea mai grea misiune din 

lume, aceea de a creşte şi educa un pui de om. Şi asta zi de zi, 24 de ore din 24. Fără excepţie! 

Dacă la creşterea sa avem un sprijin evident în medicii pediatri, nutriţionişti şi alte categorii de un 

real ajutor, la capitolul educaţie de multe ori suntem pe cont propriu şi nu de puţine ori nu ştim dacă 

ceea ce facem acum îi va fi de folos în viitor cu adevărat. Sunt convinsă că fiecare părinte îşi iubeşte 

copilul, însă fiecare fel de a iubi este diferit, fiecare relaţie părinte-copil este unică şi specială. 

Avem sarcina de a hotărî permanent ce este mai bine pentru el, dar aici se ascund şi multe capcane 

de care nici măcar nu ne dăm seama. Uneori este pur şi simplu epuizant să găseşti acel echilibru 

între nevoile sale de copil şi limitele noastre ca părinţi.  

 

Suntem bombardaţi zilnic de presiunea socială, la care se adaugă influenţa prietenilor, putem 

introduce în ecuaţie cerinţele şcolii şi dacă mai ţinem cont de aşteptările familiale avem deja un 

puzzle complet şi complex în acelaşi timp. Şi trebuie să îi facem faţă, indiferent dacă ne place sau 

nu! 

Şi dacă părinţii sunt prinşi între un job (chiar şi bine plătit), traficul cronofag casă-serviciu şi o viaţă 

foarte ocupată, se pare că acesta a devenit şi modelul copiilor a căror zi obişnuită din timpul 

săptămânii pare mai plină decât cea a unui adult. 

Nu este întâmplător că studiile de psihologie socială a ultimilor ani arată că apar dezechilibre 

comportamentale la copii cu vârste din ce în ce mai mici, creştem o generaţie de copii fără copilărie. 

Absenţa timpului nestructurat, adică fără activităţi extracurriculare, cea care generează echilibru 

psihic şi creează o personalitate armonioasă face ca agresivitatea lor să crească exponenţial.  

 

Ni se sugerează direct sau indirect că dacă vrem să aibă copilul succes este important să facă: balet, 

dans, karate, engleză, franceză şi lista poate continua cu câte opţionale dorim să adăugăm – fiecare 

furnizor vine cu o ofertă foarte tentantă şi de nerefuzat – iar noi, părinţii, credem că cu cât copilul 

va avea un portofoliu mai mare cu atât succesul lui va fi asigurat. Nici pe departe, ce reuşim să 

obţinem este o stare de oboseală a copilului, dacă ziua lui începe la 7 a.m. şi se termină la 20 p.m.!  

 

Uneori, ni se pare că un factor motivator este presiunea pe care o punem pe ei pentru a face 

performanţă. Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par: s-ar putea ca pe termen scurt lucrurile să 

funcţioneze, însă pe termen lung este o factură emoţională mult prea mare care trebuie plătită. 

Recomandările pe care le primim din diverse surse susţin la unison ideea de a avea multe activităţi, 

însă se poate verifica în viaţa reală: cei care au succes sunt cei care au profunzime în ceea ce fac.  

Mai bine una sau două activităţi pe care copilul le face cu plăcere şi interes decât zeci de opţionale 

făcute doar pentru a umple formularele de mai târziu. Şi este de dorit ca acele alegeri să fie în 

conformitate cu interesul copilului şi nu cu visele neîmplinite ale părintelui. 

 

Este esenţial să încurajăm copilul să facă ceva de calitate din munca şi talentul lui, nu din frică şi 

descurajare. 

Dacă un copil începe să se îmbolnăvească atunci când are de dat nişte teste, când nu are viaţă 

socială, când nu are timp ca familie să stea împreună este un indiciu că este nevoie să existe o 

schimbare de abordare. 

Se poate pune presiune pe copil să ia note mari la şcoală, să meargă la „n” activităţi pe care le 

părinţii le consideră importante, însă aceasta nu constituie o garanţie că va fi un om de succes. Însă 

dacă se doreşte cu adevărat să aibă o viaţă de calitate părintele îl ajută să găsească bucuria de a trăi 

şi de a face ceva cu pasiune.  
www.republica.ro, autor Mirela Horumba 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

