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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Pentru învățători și profesori: ultimele zile de înscriere la cursurile online gratuite de educație 

digitală și programare cu Scratch și Python #TechsoupPentruEducatie 

 Ora Pământului. Solidaritate pentru oameni și natură 

 32.000 de utilizatori au apelat la eduacces.ro pentru resurse de învățare adaptate copiilor cu 
cerințe educaționale speciale 

 Ghid de activităţi şi jocuri bazate pe comunicarea nonverbală ce poate fi folosit împreună cu 

copiii refugiaţi 

 Cum îți înveți copilul să supraviețuiască în situații de criză 

 1 aprilie – ziua păcălelilor 

 

 

 

       
Noutăți  

 
 Apel naţional: Competiţia Națională „Școală Europeană” 

2022 

Data publicării: 23.03.2022 

 

După o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, Ministerul 

Educaţiei reia competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” în anul şcolar 

2021 - 2022.  

 

Aflată la a 17-a ediție, competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și 

formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă 

de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În mod 

http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/ora-pamantului-solidaritate-pentru-oameni-si-natura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/ghid-de-activitati-si-jocuri-bazate-pe-comunicarea-nonverbala-ce-poate-fi-folosit-impreuna-cu-copiii-refugiati/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/ghid-de-activitati-si-jocuri-bazate-pe-comunicarea-nonverbala-ce-poate-fi-folosit-impreuna-cu-copiii-refugiati/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 2020 - 2021, valabilitatea certificatelor „Școală 

Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani.  

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, 

reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul 

proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

 

Etapele competiției: 
 20 aprilie 2022 (data poştei): termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor - prin poştă -

 pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj (Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. 

Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod poștal 200760, cu menţiunea „Pentru Competiţia 

Națională Şcoală Europeană, ediția 2022”) 
 2 - 7 mai 2022: evaluarea candidaturilor 

 iunie 2022: acordarea certificatelor în cadru festiv. 

  

Dosarul de candidatură va conţine: formularul-tip de candidatură și avizul I.S.J./I.S.M.B. de 

participare la Competiția Națională „Școală Europeană, (vezi arhiva RAR din secțiunea Materiale 

Informative), un portofoliu ilustrativ, copii ale proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor 

manageriale anuale din perioada sept. 2019 - iulie 2022. 

 

Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea corectă și completă a unităţii şcolare. 

 

Prin lansarea acestei inițiative în anul 2004, Ministerul Educației încurajează și 

motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene 

din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997 - 2006, LifeLongLearning 2007 - 

2013, Erasmus+ 2014 - 2020 și Erasmus+ 2021 - 2027) și contribuie la dezvoltarea 

mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate cu privire la realizarea 

Spațiului european al educației până în 2025. 
sursa: https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2022 

 

 

 

 Pentru învățători și profesori: ultimele zile de înscriere la cursurile online 

gratuite de educație digitală și programare cu Scratch și Python 

#TechsoupPentruEducatie 
 

 

Invităm învățătorii și profesorii să se înscrie la cursurile online gratuite de educație digitală sau 

programare cu Scratch și Python, create de Asociația Techsoup și absolvite deja de peste 4.200 de 

profesori din toată țara. Cursurile Techsoup îi pregătesc pe profesori să folosească tehnologia la 

clasă, într-un mod interactiv și eficient. 

 

https://www.asociatiatechsoup.ro/
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Înscrieri și detalii despre cursurile Îndreptar Digital, pentru învățământ primar, găsiți 

aici: https://indreptardigital.ro/cursuri/ 

Înscrieri și detalii despre cursurile Predau Viitor, pentru gimnaziu și liceu, găsiți 

aici: https://predauviitor.ro/cursuri/ 

 

Ce cursuri sunt disponibile și cui se adresează? 

3 cursuri în programul Predau Viitor 
Cursurile Predau Viitor se adresează în special profesorilor de informatică și TIC, dar pot fi urmate 

și de profesori de alte specializări și învățători interesați de tehnologie. 

1. Curs online: Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu 
Acest curs îi inițiază pe profesori să folosească la clasă Scratch, unul dintre cele mai iubite 

programe de învățare a programării vizuale, recomandat în curricula de Informatică și TIC pentru 

gimnaziu. Cursul poate fi urmat și de învățători și aplicat la clasele de primar. 

Înscrieri până pe 27 martie  https://predauviitor.ro/cursuri/introducere-in-scratch-pentru-

profesori-de-gimnaziu-primavara-2022/ 

2. Curs online: Introducere în Python pentru profesori de liceu 
Acest curs îi pregătește pe profesori să utilizeze la clasă, împreună cu elevii lor, programul Python, 

unul dintre cele mai folosite limbaje de programare din domeniul IT din lume. Cursul poate fi urmat 

și de profesori de gimnaziu.  

Înscrieri până pe 27 martie https://predauviitor.ro/cursuri/introducere-in-python-pentru-

profesori-primavara-2022/ 

3. Curs online: Intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și TIC 
În acest curs profesorii vor explora pedagogia din spatele utilizării tehnologiei la clasă, pentru 

gimnaziu și liceu, și vor aprofunda resurse digitale necesare pentru portofoliul digital de bază al 

oricărui cadru didactic.  

Înscrieri până pe 27 martie https://predauviitor.ro/cursuri/intensiv-de-educatie-digitala-

pentru-profesori-de-informatica-si-tic-primavara-2022/ 

 

1 curs în programul Îndreptar Digital 

https://indreptardigital.ro/despre-program/
https://indreptardigital.ro/cursuri/
https://predauviitor.ro/despre-predau-viitor/
https://predauviitor.ro/cursuri/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.13, anul 10, saptamana 27 martie – 3 aprilie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e4
 

Cursul Îndreptar Digital se adresează învățătorilor, profesorilor pentru învățământ primar, 

profesorilor și elevilor de la licee pedagogice, studenților de la Pedagogia Învățământului Primar și 

Preșcolar. 

1.  Curs online: Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar 
În acest curs profesorii vor exersa activități digitale potrivite pentru învățământul primar și vor 

aprofunda resurse digitale necesare pentru portofoliul digital de bază al oricărui cadru didactic. 

Înscrieri deschise https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-

invatamant-primar-primavara-2022/ 

 

Partenerii noștri 
Cursurile Asociației Techsoup au fost create și implementate cu sprijinul partenerilor noștri: 

Romanian-American Foundation și Societe Generale Global Solution Centre în programul Predau 

Viitor și Google.org și SAP România în Îndreptar Digital. 

 

Reușitele și rezultatele din cursurile online 
Cursurile au fost absolvite de 4.216 de profesori din toate județele țării, care au integrat tehnologia 

în activitatea lor de la clasă, online sau offline. Astfel, 85.364 elevi au beneficiat de activități 

educaționale interactive care le dezvoltă competențe interdisciplinare de literație, numerație, 

investigație, creativitate, lucru în echipă, gândire critică și computațională. 
sursa: www.stiriong.ro, 24 martie 2022 

 

 

 

 Ora Pământului. Solidaritate pentru oameni și natură 

 

  Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment global, organizat și 

susținut de către WWF Internațional, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an. Această acțiune 

are ca scop sensibilizarea consumatorilor față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă 

la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor 

electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât 

și de către instituții și unități economice. 

https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar-primavara-2022/
https://indreptardigital.ro/courses/intensiv-de-educatie-digitala-pentru-invatamant-primar-primavara-2022/
http://www.stiriong.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/coltul-verde/ora-pamantului-solidaritate-pentru-oameni-si-natura/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Earth Hour a fost organizat prima oară pe 31 martie 2007 în Sydney, când 2 milioane de oameni ṣi 

peste 2.100 companii din Sydney au stins lumina timp de o oră, demonstrând astfel preocuparea faṭă 

de una dintre cele mai mari probleme actuale: încălzirea globală. Din 2008, Earth Hour a devenit o 

miṣcare globală, incluzând 100 milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii. 

În toti acești ani, construcţii emblematice precum Golden Gate Bridge din San Francisco, 

Colosseum-ul din Roma, Turnul Eiffel, Sfinxul și Piramidele din Giza și alte sute de monumente 

din întreaga lume au rămas în întuneric pentru o oră. Clădirea Palatului Parlamentului s-a numărat 

printre cele mai proeminente clădiri din lume care au stins luminile în cadrul evenimentului, fapt 

reflectat în mass media și pe site-ul campaniei. În 2021, în contextul crizei sanitare, oameni dintr-un 

număr record de 192 de tări și teritorii s-au unit digital pentru a trage un semnal de alarmă asupra 

problemelor naturii. 

 

Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment global, organizat și susținut de către WWF 

Internațional, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an. Această acțiune are ca scop 

sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în 

atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea 

aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii 

individuali cât și de către instituții și unități economice. 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature): wwf.ro 
sursa: Romania pozitiva, 23 martie 2022 

 

 

 

 32.000 de utilizatori au apelat la eduacces.ro pentru resurse de învățare 

adaptate copiilor cu cerințe educaționale speciale 
 

 
 

București, 21 martie 2022 – Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) anunță că 

platforma www.eduacces.ro, lansată în sprijinul cadrelor didactice care vor să adapteze învățarea la 

nevoile specifice ale copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), a înregistrat peste 32.000 de 

http://wwf.ro/
http://www.eduacces.ro/
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utilizatori în cele 10 luni de când este disponibilă. Crearea platformei eduacces.ro a fost finanțată de 

Fundația Vodafone România cu un buget de 240.000 de lei prin programul „Connecting for Good”, 

și dezvoltată de Asociația FDP – Protagoniști în educație, cu sprijinul Code for Romania, în cadrul 

programului Civic Labs. 

 

De la lansare, platforma a fost populată cu peste 1500 de fișe și materiale de lucru, teste, modele de 

lecții, articole științifice, rapoarte de cercetare și manuale care au fost apoi descărcate de aproape 

229.000 de ori. Platforma oferă totodată peste 100 de jocuri interactive, create prin aplicația 

Jamboard, care le permit copiilor să interacționeze tactil cu  materia de învățat, să scrie cu degetul 

pe ecran, să manipuleze jetoane, să facă asocieri etc. Jocurile și activitățile propuse acoperă mai 

multe arii de dezvoltare, de la stimularea cognitivă, la psihomotricitate și dezvoltarea emoțională. 

 

Platformă oferă, de asemenea, acces la clipuri video educative care prezintă principalele 

caracteristici ale tulburărilor specifice de învățare (TSI), informații care înlesnesc depistarea 

timpurie, de către părinți sau cadre didactice, a elevilor afectați, informații despre serviciile de 

suport educațional și terapeutic pentru copiii/ elevii cu CES, dar și despre principalele tipuri de 

servicii sociale disponibile pentru acești elevi, precum asistența psihopedagogică, terapia 

logopedică, evaluarea și orientarea / reorientarea școlară. Filmele au rolul de a informa cadrele 

didactice din școlile de masă asupra caracteristicilor acestui tip de tulburări și a modului în care ele 

afectează învățarea. Totodată, sunt prezentate procedurile elaborate de Ministerul Educației și 

Cercetării pentru desfășurarea examenelor de Evaluare Națională și a Examenului Național de 

Bacalaureat pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. 

La creșterea comunității EduacCES au contribuit peste 1.700 de profesioniști în educație care  și-au 

creat conturi în platformă pentru a împărtăși din experiența lor și a oferi oportunități adaptate de 

învățare pentru copiii cu CES. Platforma a reușit să ajungă la mii de persoane din toată țara și să 

promoveze incluziunea socială a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), peste 7.000 de 

utilizatori alăturându-se comunității de pe Facebook, Instagram și LinkedIn. 

 

EduacCes oferă: 

·        un centru digital de resurse de învățare adaptate (fișe de lucru, manuale, cercetări, modele de 

lecții, jocuri interactive organizate în funcție de diagnostic și clasă); 

·        un spațiu care încurajează schimbul de experiență și dezvoltarea unei comunități incluzive de 

profesioniști în educație; 

·        suport online asigurat de specialiștii EduacCES (psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuți etc.) 

cadrelor didactice care întâmpină provocări la clasă; 

·        materiale disponibile în limbile română, engleză, maghiară și germană, pentru a asigura o 

acoperire națională și pentru copiii cu dificultăți de învățare care aparțin minorităților. 

În România, sunt peste 75.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), dintre care circa 

55.000 în învățământul de masă. Sistemul de învățământ, de stat sau privat, nu este pregătit însă să 

asigure accesul egal la educație tuturor copiilor, pe de o parte pentru că numărul consilierilor și al 

logopezilor școlari este prea mic, reducându-se astfel timpul și atenția acordate fiecărui copil, și pe 

de altă parte pentru că multe cadre didactice nu se simt suficient de pregătite în ceea ce privește 

asigurarea incluziunii școlare și sociale pentru copiii cu CES (vezi sursa aici). În acest context, 

furnizarea unor resurse educaționale adaptate a devenit o nevoie stringentă pentru cadrele didactice 

și specialiști, în efortul de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
sursa: www.stiriong.ro, 21 martie 2022 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-25043067-desfiinteaza-scolile-speciale-sau-centrele-judetene-asistenta-educationala-cjrae-raspunde-ministrul-educatiei-prevede-proiectul-romania-educata.html
http://www.stiriong.ro/
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 Ghid de activităţi şi jocuri bazate pe comunicarea nonverbală ce poate fi 

folosit împreună cu copiii refugiaţi 
 

Aproape 80.000 de ucraineni refugiaţi din calea războiului au ales să rămână în România atâta timp 

cât ţara lor este ţinta bombardamentelor, iar 30.000 dintre aceştia sunt copii. O parte dintre copii a 

fost preluată de centre pentru protecţia copilului, alţii sunt în continuare alături de familiile lor, dar 

cu toţii au nevoie de integrare socială şi educaţională. 

 

Limba este considerată principala barieră în acest sens, aşa că psihologii Ajungem MARI au realizat 

un Ghid cu activităţi şi jocuri bazate în special pe comunicarea nonverbală 

https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2022/03/Ghid-jocuri-pentru-copii-

refugiati.pdf) 

Activităţile pot fi realizate împreună cu copiii refugiaţi de oricine îşi doreşte să petreacă timp cu ei, 

să le arate că le este alături şi să le aducă bucuria de a se juca fără grija că nu pot comunica verbal 

cu cei din jur. 

Emoţiile şi acţiunile au un limbaj universal valabil, iar ghidul realizat de psihologii Ajungem MARI 

este o resursă generoasă de idei şi materiale care pot inspira altele noi, în funcţie de nevoile copiilor 

şi materialele aflate la îndemână.  

 

Acest ghid a venit dintr-o nevoie a celor ce ajung să interacţioneze cu copiii şi îşi doresc să aibă 

parte de o îndrumare pentru ca acele întâlniri să fie cât mai calitative, pentru ca relaţia să se 

construiască mai uşor. Însă cel mai important este, de fapt, ca aceşti copii să aibă parte de câteva 

experienţe frumoase într-o mare de tristeţe şi incertitudine. – Miruna Nanu. 

 

Ghidul a fost pregătit pentru a le veni în ajutor volutarilor Ajungem MARI care merg în centrele 

unde sunt cazaţi copiii ucraineni şi au nevoie de suport pentru a le putea fi cât mai aproape. Este 

însă o resursă bună pentru oricine interacţionează cu copiii refugiaţi, fie că vorbim de voluntari, de 

oameni care îi adăpostesc sau educatori. 

Ghidul conţine 30 de activităţi bazate pe comunicarea nonverbală, pe mişcare, joacă, activităţi 

senzoriale ce stimulează mecanismele gândirii, joc de rol şi ateliere de lucru manual. Materialele 

necesare sunt minime şi pot fi găsite uşor, inclusiv pot fi improvizate din lucrurile aflate la 

îndemână.  

 

Distresul afectează funcţiile organismului, iar joaca vine în ajutor şi hrăneşte partea sănătoasă, 

astfel că nivelul stresului scade, se instalează un sentiment de confort, copiii obţin simţul 

controlului pierdut, iar zâmbetul, ştim cu toţii, ajută la creşterea stării de bine. 

Imaginaţi-vă că peste ani de zile, când ei îşi vor aduce aminte de acest război şi prin ce au trecut, o 

să aibă un moment în care o să-şi aducă aminte şi că cineva le-a făcut această perioadă puţin mai 

frumoasă prin aceste activităţi. – Miruna Nanu, manager de proiect Ajungem MARI 

 

Tot în sprijinul celor care sunt implicaţi în această perioadă în activităţile de ajutorare a refugiaţilor 

din Ucraina psihologii asociaţiei au realizat şi un Ghid (https://www.ajungemmari.ro/scurt-ghid-de-

gestionare-emotiilor-acestei-perioade-pentru-voluntarii-si-toate-persoanele-implicate-sprijinul-

refugiatilor-din-ucraina/) care să îi ajute în gestionarea emoţiilor puternice pe care le resimt. 
sursa: Romania pozitiva, 23 martie 2022 

http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/ghid-de-activitati-si-jocuri-bazate-pe-comunicarea-nonverbala-ce-poate-fi-folosit-impreuna-cu-copiii-refugiati/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/ghid-de-activitati-si-jocuri-bazate-pe-comunicarea-nonverbala-ce-poate-fi-folosit-impreuna-cu-copiii-refugiati/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2022/03/Ghid-jocuri-pentru-copii-refugiati.pdf
https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2022/03/Ghid-jocuri-pentru-copii-refugiati.pdf
https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2022/03/Ghid-jocuri-pentru-copii-refugiati.pdf
https://www.ajungemmari.ro/scurt-ghid-de-gestionare-emotiilor-acestei-perioade-pentru-voluntarii-si-toate-persoanele-implicate-sprijinul-refugiatilor-din-ucraina/
https://www.ajungemmari.ro/scurt-ghid-de-gestionare-emotiilor-acestei-perioade-pentru-voluntarii-si-toate-persoanele-implicate-sprijinul-refugiatilor-din-ucraina/
https://www.ajungemmari.ro/scurt-ghid-de-gestionare-emotiilor-acestei-perioade-pentru-voluntarii-si-toate-persoanele-implicate-sprijinul-refugiatilor-din-ucraina/
https://www.ajungemmari.ro/scurt-ghid-de-gestionare-emotiilor-acestei-perioade-pentru-voluntarii-si-toate-persoanele-implicate-sprijinul-refugiatilor-din-ucraina/
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 Cum îți înveți copilul să supraviețuiască în situații de criză 
 

 
Foto: Getty Images 

 

Într-o situație de criză, abilitățile pe care le-am dobândit în timp ne ajută mai mult să supraviețuim 

decât de rezervele de orice fel. Indiferent ce vârstă ai și ce condiție, ceea ce știi și poți efectiv, prin 

forțele tale, într-o situație de criza este ceea ce te ajuta să supraviețuiești. 

Deși sunt importante, nu rezervele acumulate fac diferența între un supraviețuitor și o victimă, ci 

acele abilități care ne conduc reacțiile și comportamentul. Unii cred că te naști supraviețuitor așa 

cum unii se nasc câștigători. Nimic mai greșit: supraviețuirea se învață la orice vârstă și putem 

începe chiar de acum cu copiii noștri. Iată cum să ne învățăm copiii să supraviețuiască! 

În primul rând, acest articol nu este o traducere. Îl scriu pe baza a ceea ce am învățat în anii în care 

am produs conținut editorial pentru piață americană de preparedness & survival (pregătire pentru 

situații de urgență). M-am întâlnit cu prepperi la ei acasă, am fost în magazine de profil, am lucrat 

cu specialiști din acest domeniu. Mi-am dezvoltat atunci abilitățile care să mă ajute să rezist în caz 

de criză, iar acest mod de gândire include bricolajul – un avantaj în orice situație în care nu am 

resurse, dar trebuie să mă descurc. 

 

Ce abilități sunt necesare pentru a supraviețui? 
Vorbim despre scenarii de supraviețuire – pandemie, război, cutremur – și despre pregătiri 

specifice. Pregătim genți de urgenta, dar cel mai adesea și cei mai mulți dintre noi nu știu ce ar face, 

în caz de urgență, dacă nu le-ar avea. Singurul lucru pe care nimeni nu ni-l poate lua este 

capacitatea noastră de a acționa rapid și bine într-o criză, punând la bătaie abilități de supraviețuire 

dezvoltate în timp. De aceea, aceste abilități devin cel mai important lucru pe care îl putem pregăti, 

dacă vrem să trecem cu bine prin orice situație. 

https://gabiralea.ro/cum-inveti-copilul-sa-supravietuiasca/
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Pentru supraviețuire, este important să știi ce iți trebuie mai întâi și să faci tot posibilul să ți le 

asiguri: aer, adăpost, apă și hrană, exact în această ordine. Daca ți se pare lipsită de logică ierarhia 

asta, gândește-te așa: într-un dezastru de orice fel, ai nevoie să respiri pentru a rămâne în viață, apoi 

de adăpost că să nu fii agresat de factori externi de orice tip. Apa te ajuta să îți păstrezi energia și 

claritatea minții, iar abia în final îți trebuie și hrana. “Regula celor trei” este o formulă pe care este 

important să o ții minte. 

Dincolo de aceste urgențe, este esențial să-ți dezvolți vigilența, capacitatea de a estima pericolul, 

autocontrolul, rezistența fizică și capacitatea de a acorda primul ajutor, stăpânind tehnicile de profil, 

dar și propriile emoții. 

 

Cum pot să învețe copiii toate astea? 
Nu am pretenția că dau lecții de parenting și nici nu abordez perspectivă psihologică a acestei 

probleme, pentru că nu sunt în aria mea de competență. Dar, că părinte al unui băiat de aproape 16 

ani care ar putea fi într-o zi militar, pot spune că există lucruri care funcționează pentru “călirea” 

copiilor în sensul pregătirii pentru supraviețuire. 

Ce ar trebui să știe copiii și cât pot asimila la vârstă lor? Fiecare copil este altfel, iar nivelul de 

maturitate variază, dar și așa putem compune un set de abilitați pe care ei să le deprindă și să le 

dezvolte în timp: 

 deși greu de estimat și de către oamenii mari, să știe în linii generale ce înseamnă pericolul 

și de unde începe el; 

 ce este de făcut într-o situație de urgență: la cine apelează, unde trebuie să ajungă și cum 

trebuie să reacționeze, conform unui scenariu stabilit cu părinții; 

 cum să se pună la adăpost și cum să cheme ajutor la nevoie; 

 ce pot bea și ce pot mânca acasă, dar și în alt loc, dacă rămân blocați undeva; 

 măsuri minime de prim ajutor și ce fac dacă se rănesc; 

 cum reușesc să își domine emoțiile și găsesc elementul care să îi liniștească. 

Multe din lucrurile de mai sus dau bătăi de cap și oamenilor mari, dar lucrurile trebuie luate ușor. 

Reacția imediata este prima căreia trebuie să îi facem față, iar ea poate fi mai ușor de gestionat daca 

urmam pașii prinși în acronimul S.T.O.P. Acești pași pot fi aplicați și de către un copil atunci când 

s-a pierdut ori când a ajuns într-o situație bruscă și nedorită: 

Stop – te oprești din orice ai face și nu acționezi instinctiv; 

Think – evaluezi situația în care ești și încerci să-ți dai seama ce a provocat-o, 

Observe – te uiți în jur și vezi care sunt condițiile în care urmează să acționezi; 

Plan – fă-ți un plan înainte de a face un pas mai departe ori a începe ceva. 

 

Pentru toate acestea există metode de învățare și exersare, iar pe câteva dintre ele le găsești mai jos. 

1. Pornim de la principii sănătoase 
Mai întâi, contează relația pe care o ai cu cei mici și cât de deschis comunici cu ei inclusiv în 

chestiunile delicate precum conceperea copiilor, moartea ori războiul. Adevărul trebuie spus mereu 

în chestiunile delicate, într-o forma adaptata vârstei și care să lase deschisă calea spre întrebări 

venite natural din partea copiilor în creștere și pentru răspunsuri sincere din partea părinților. 

Copilul meu a știut de la noi că nu toți oamenii sunt buni, iar că în lume se întâmplă și lucruri rele 

(precum moartea, boala ori războiul), care poate nu ve vor ocoli nici pe noi la nesfârșit. Nu i-a fost 

teamă de asta însă, pentru că l-am asigurat că vom fi lângă el la nevoie, dar și că îl învățam cum să 

ia și singur deciziile potrivite fiecărui moment. I-am dat încredere că vă putea să să se descurce 
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singur atunci când viață o va cere. L-am asigurat că teama și plânsul sunt normale, dar că mai 

important este cum le tii sub control la nevoie, ca să poți acționă în folosul tău. 

 

2. Fără independență nu se poate 
Daca ești genul de părinte care nu-și lasă copilul să se cațere în copaci ori care îl șterge pe mâini 

după fiecare atingere de afară, atunci iți vă fi greu să accepți tot ce îți scriu aici. Independența este 

esențială în acest context, pentru că ea hrănește spiritul copilului și capacitatea lui de a se dezvolta 

pe cont propriu. 

Lasă-l să experimenteze lucruri noi, ghidându-l între limite pe care le lărgești încetul cu încetul. 

Învață-l să descopere natura și urcatul în copaci, învață-l să meargă singur la școală și să traverseze 

singur, dar și cum să reacționeze când vede lucruri care nu sunt în regulă. 

Protejându-l la infinit nu-l ajuți, ci doar îi reduci șansele ca, odată găsit singur, să eșueze dramatic în 

încercarea de a se descurca. 

 

3. Sportul este sănătate, dar și antrenament pentru supraviețuire 
Fiecare sport dezvoltă fizicul și psihicul, daca este practicat în mod constant. Crește rezistența fizica 

atunci când te antrenezi constant, ești mai disciplinat și iți controlezi mai bine emoțiile dacă ești 

sportiv, mai ales dacă participi la competiții. 

Dincolo de aceste caracteristici generale, unele sporturi sunt mai importante decât altele pentru 

supraviețuire, iar printre ele se numără înotul, artele marțiale (sporturile de contact, în general), 

automobilismul, escalada / alpinismul sau ciclismul. Cu alte cuvinte, este important să știi să înoți, 

să mergi pe bicicleta, să conduci o mașină, să te cațeri și să te aperi în cazul în care ești atacat. Unii 

mă vor blama doar pentru că menționez asta, dar, deși este puțin probabil să fie nevoie la noi, nu 

strica să știi să ții în mână o armă sau un arc. 

 

4. Joaca este cea mai bună repetiție 
Pentru copii, jocul este o repetiție pentru ce vor face când vor crește, iar supraviețuirea nu este o 

excepție. În joacă, au ocazia copiii de a fi eroi, de a salva animale și alți oameni, chiar dacă 

“victimele” de acum sunt jucării ori animalele de companie. Joaca este prilej pentru repetarea unor 

scenarii de evacuare în caz de urgență, inclusiv pentru copiii foarte mici. Un exemplu este cel din 

filmul “Polițist de grădiniță” cu Arnold Schwarzenegger, unde astfel de exerciții au fost cel mai bun 

mod de a “îmblânzi” o clasă de copiii năbădăioși. 

Mersul la munte și în drumeții este un prilej excelent de a exersa tehnici de supraviețuire precum 

aprinderea focului, identificarea plantelor și fructelor comestibile, instalarea unei tabere ori 

orientarea fară GPS și Waze. Aici experimentați și cățăratul sau căutatul urmelor prin pădure, 

precum și observarea animalelor, insectelor și păsărilor. 

Jocul “de-a v-ați ascunselea” este foarte bun pentru copiii mai mici, care pot deprinde cum să caute 

locuri pentru adăpost și să reziste fără să fie descoperiți. Astfel, ei vor ști ce locuri sigure sunt în 

casă și unde să îi căutați voi, în cazul în care ei trebuie să se ascundă. O altă varianta este să se 

ascundă părintele, iar copilul să descopere, pe baza zgomotului făcut, unde este acesta. 

Jucandu-vă “de-a doctorul”, copilul poate învață ce este un garou – ori să ajute un adult să aplice 

unul – și cum să curețe o rană ori să aplice un plasture. Poți prinde în joc inclusiv plante și soluții 

naturale, care să fie aplicate în cazul în care vă pierdeți prin pădure. 

“Baba Oarba” prin casa este bun pentru că cei mici să se poată orienta în interior fară să aprindă 

lumina, mergând pe întuneric și fară să facă zgomot. 

https://gabiralea.ro/lasati-copiii-sa-se-urce-in-copaci/
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Vedeți filme împreună 
Exista o mulțime de filme care spun povești de supraviețuire și pe care le puteți urmări împreună, ca 

să vorbiți apoi despre ce se poate învăța din ele. Unul este “Polițist de grădiniță”, în care copiii 

exersează evacuarea în caz de urgență printr-un joc, iar la finalul filmului ei chiar ajung să facă uz 

de aceste cunoștinte. 

“Cast Away” este un alt film remarcabil, în care Tom Hanks joacă rolul unui angajat DHL prăbușit 

cu avionul pe o insula pustie. El învață să reziste singur și își construiește un adăpost, unde rezistă 

până este salvat de cineva. 

“Dezastrul din San Antonio” are în rol principal pe Dwayne Johnson și este despre un cutremur 

major care lovește Coasta de Vest a Statelor Unite. În haosul creat, trei copii reușesc să 

supraviețuiască atunci când alții nu o fac și să reziste până când sunt salvați de părinți. 

Un alt film despre un dezastru natural este “Valul” despre cum un geolog reușește să 

supraviețuiască unui val uriaș provocat de spargerea unui fiord norvegian. 
sursa: republica.ro, 16 martie 2022, autor Gabi Ralea 

 

 

   1 aprilie- ziua păcălelilor 
 

 

Obiceiul de a face păcăleli de 1 aprilie este unul vechi de câteva secole. Cea mai veche referire la 

Ziua Păcălelilor pare a fi, potrivit The Museum of Hoaxes din San Diego, California, un fragment 

dintr-un poem flamand din 1539, în care un bărbat şi-ar fi păcălit servitorul chiar într-o zi de 1 

aprilie. 

 

În Franţa, Belgia, Italia şi Olanda, o tradiţie de Ziua Păcălelilor - numită „poisson d'avril”, „pesce 

d'aprile!”, respectiv „aprilvis” (peştele lui aprilie) - constă în lipirea unui peşte din hârtie pe spatele 
unei persoane fără ca aceasta să-şi dea seama. Acest obicei se pare că datează din secolul al XVI-

lea. 
 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


