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 Noutăți de la Ministerul Educației 

 16 noiembrie – Ziua Internațională a Toleranței 

 20 noiembrie – Ziua Mondială a Drepturilor Copilului 

 Cum distrugi visurile unui copil? Trei paşi simpli 

 De ce este important ca un copil să aibă parte de educație adecvată din primii ani de viață 

 

 

 

                                                                         Noutăți  

 
 A fost aprobat cadrul legislativ în vederea constituirii consorțiilor pentru învățământ 

dual, parte a angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

 

Data publicării: 10 noiembrie 2022 

 

Ministerul Educației a aprobat, prin ordin, Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru 

învățământ dual, document care completează cadrul legislativ necesar atingerii țintelor 471, 472, 

473, 474 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

În accepțiunea conferită de metodologie, consorțiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, 

cu rolul de a contribui la dezvoltarea învățământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute 

pe piața muncii și are denumire proprie stabilită de părți, printr-un contract de parteneriat (aprobat, 

de asemenea, de minister). 

Un consorțiu este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entități: 

- instituții de învățământ superior de stat/particulare acreditate 

- unități de învățământ preuniversitar de stat/particular acreditate 

- unități administrativ-teritoriale (UAT) 

- operatori economici. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/1_METODOLOGIE_constituire_consortii_dual_2022.pdf
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Rolul unui consorțiu constă în creșterea calității oferite beneficiarilor în procesul de formare în 

raport cu nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii și calificări și de 

competențe ale pieței muncii, identificate și previzionate, cât și prin asigurarea unui parcurs 

educațional dual complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar. 

 

Sintetic, principalele măsuri introduse de metodologie sunt următoarele: 
 Pot fi formate noi structuri parteneriale cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în 

baza unui contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de metodologie; 

 Se poate obține statutul de centru de expertiză pentru implementarea reformelor naționale 

din domeniul educației și formării profesionale prin învățământul dual; 

 Este prevăzut specificul regional al consorțiului, asigurat prin respectarea obiectivelor de 

bază ale politicii de dezvoltare regională pe teritoriul României, la nivelul celor opt regiuni 

de dezvoltare (stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările și completările ulterioare); 

 Consorțiul în dezvoltarea învățământului dual este centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin 

creșterea numărului de domenii de formare, de calificări și de absolvenți, cât și prin 

asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii/studenții înscriși în 

învățământul dual. 

De asemenea, prin consorții se pot dezvolta campusuri profesionale integrate, în care se desfășoară 

învățământul preuniversitar dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a 

infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, pentru procesul de învățământ. 

Detalii suplimentare sunt disponibile ►https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual 

 
 A fost publicat Ghidul de implementare pentru Schema de Granturi Programul 

Național Reducerea Abandonului Școlar - runda 1, finanțată prin Componenta C15 - 

Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

 

Data publicării: 26 Octombrie 2022 

 

Ministerul Educației, în colaborare cu Banca Mondială, a realizat și publicat Ghidul beneficiarului 

- Schema de granturi PNRAS (inclusiv anexele).  

 
Documentul își propune să răspundă la toate posibilele întrebări adresate atât de către inspectoratele 

școlare, cât și de către beneficiari, având scopul de a fi un instrument de sprijin pentru școli în 

implementarea proiectelor. Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru 

respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte 

adiționale etc. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, 

derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă. 

Reamintim că, în cadrul primei runde a Schemei de Granturi Programul Național Reducerea 

Abandonului Școlar (PNRAS), au fost semnate 1.409 contracte de finanțare cu unitățile de învățământ 

ale căror proiecte au fost admise. 

Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA). 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/GHID_PNRAS.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/PNRAS/Anexe_Ghid_PNRAS.rar
https://www.edu.ro/PNRAS
https://www.edu.ro/PNRAS
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Acest prim pas din Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar va fi urmat de două noi 

apeluri de proiecte pentru școlile cu risc ridicat și mediu de abandon școlar (potrivit indicatorului MATE 

- Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) și de un apel destinat școlilor mici. În acest mod, cel 

puțin 2.500 de unități de invățământ preuniversitar de stat vor beneficia de sprijin în funcție de nevoile 

și de problemele specifice care conduc la abandon și la părăsirea timpurie a școlii. 

sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_100_2022_publicare_ghid_PNRAS 

 

 16 noiembrie – Ziua Internațională a Toleranței 

  „Ziua internațională a toleranței” este marcată în fiecare an, la 16 noiembrie, cu scopul de a 

îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și 

popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste dominate de violență și ură. 

 

 

 
 

 

 

 

https://edu.ro/comunicat_presa_100_2022_publicare_ghid_PNRAS
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 20 noiembrie – Ziua Mondială a Drepturilor Copilului 

 

 

Anul acesta sărbătorim 30 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului 

 

În fiecare an, pe 20 noiembrie - pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la Drepturile 

Copilului - UNICEF sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, promovează 

respectarea drepturilor copilului și organizează campanii de strângere de fonduri pentru problemele 

cele mai presante cu care se confruntă copiii, astfel încât fiecare copil să se dezvolte la potențialul 

maxim. 

 

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este o zi distractivă, dar cu un mesaj serios. 

Informații suplimentare: https://www.unicef.org/romania/ro/fii-al%C4%83turi-de-noi-de-ziua-

mondial%C4%83-drepturilor-copilului 

 

 Cum distrugi visurile unui copil? Trei paşi simpli 

Robert e foarte timid. Nu o să aflaţi mare lucru de la el. El nu se descurcă prea bine la şcoală, 

pentru că are dificultăţi de învăţare. Nu prea are prieteni, aşa că se joacă mai mult singur, pe 

telefon. Nu ştiu ce să mă mai fac cu el. Nu îl interesează nimic”. 

https://www.unicef.org/romania/ro/fii-al%C4%83turi-de-noi-de-ziua-mondial%C4%83-drepturilor-copilului
https://www.unicef.org/romania/ro/fii-al%C4%83turi-de-noi-de-ziua-mondial%C4%83-drepturilor-copilului
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Foto: Profimedia Images 

Robert e foarte timid. Nu o să aflaţi mare lucru de la el. El nu se descurcă prea bine la şcoală, 

pentru că are dificultăţi de învăţare. Nu prea are prieteni, aşa că se joacă mai mult singur, pe 

telefon. Nu ştiu ce să mă mai fac cu el. Nu îl interesează nimic”. 

 

Primul pas: Vorbeşte despre copil, în prezenţa lui, ca şi cum ar fi defect. Scoate în evidenţă toate 

punctele slabe ale copilului şi, eventual, proiectează asupra copilului şi din ceea ce consideri că sunt 

punctele tale slabe. Nu merge la terapeut ca să îţi vindeci rănile tale din copilărie, pentru că poţi să 

te descarci pe el / ea. Critică-l cum te pricepi mai bine, pentru că este demonstrat ştiinţific că sub 

umbra criticii nu creşte nimic: nici visuri, nici stimă de sine, nici încredere, ba mai mult, oamenii 

frecvent criticaţi se îmbolnăvesc mai uşor şi au o sănătate mai fragilă. Neapărat să faci aceste 

lucruri nu doar acasă, ci şi în public, şi în prezenţa lui, preferabil cât mai des, ca să i se întipărească 

în minte, să nu aibă nici o şansă să uite şi să nu aibă nici un refugiu. Cultivă-i cu grijă sentimentul 

ruşinii de sine, pentru că asta chiar că o să îi taie toate aripile şi toate speranţele.   

“Liana se apucă de o grămadă de activităţi, dar nu se ţine de ele. A vrut la baschet, i-am cumpărat 

echipament complet, dar după un an a renunţat. Apoi a vrut la pian. Ne-am dat peste cap să îi 

găsim profesor, dar după un timp nu s-a mai dus. Nu îi pasă de toate eforturile pe care le facem 

pentru ea şi de toţi banii investiţi”. 

 

Pasul doi: Descurajaţi copilul să îşi exploreze talentele şi să îşi descopere personalitatea. Cultivaţi-i 

cu grijă ideea că dacă nu a avut noroc să găsească din prima ce îi place, trebuie să continue oricât de 

neplăcut ar fi. În viaţă nu ai voie să încerci mai multe lucruri pentru că în procesul de căutare poţi să 

risipeşti timp şi resurse, care sunt mai presus de fericire şi împlinire. Viaţa e o destinaţie cu 

deznodământ cunoscut (moartea), nu o călătorie în care te descoperi, te perfecţionezi şi devii o mai 

bună versiune a ta însuţi / însăţi. 
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“Suntem îngroziţi. Fata noastră a zis că vrea să dea la istorie. Noi la ce am muncit ca robii să ne 

facem o afacere? Am sperat că o să preia ea. E singurul nostru copil. Ar putea avea o viaţă 

asigurată, dar ea nu şi nu, vrea la istorie, ca să se facă profesoară”. 

 

Pasul trei: Nu da voie copilului să îşi urmeze propriul drum şi propriile pasiuni. Copilul nu a venit 

în lume pentru sine însuşi/ însăşi, ci ca să împlinească destinul tău, să continue munca ta, să fie 

după chipul şi asemănarea ta. Pe tine te-a costat viaţă şi suflet să dobândeşti bunurile materiale care 

i-au asigurat şi lui confortul, aşa că atunci când va veni momentul, va trebui să plătească şi el/ ea cu 

viaţă şi suflet pentru acel confort. Acumularea de bunuri materiale e mai importantă decât orice 

altceva, pe bună dreptate, pentru că iată criza, iată războiul, iată schimbările climatice, iată 

nesiguranţa viitorului. 

 
Fiecare copil vine în lume cu una sau mai multe “scântei”. O “scânteie” e un talent, o pasiune, un 

har, un interes deosebit pentru ceva, iar ca părinţi şi educatori, rolul nostru e să ajutăm copiii să 

găsească, să exploreze şi să cultive cu grijă acea scânteie, pentru că acea scânteie la un moment 

dat devine un vis, iar acel vis (sau lipsa lui) poate apoi să devină destin. 

 

Din 2016 folosesc puterea ştiinţei pentru a ajuta oamenii să îşi identifice şi să îşi realizeze visurile, 

fără chin şi sacrificii, ci cu bucurie şi entuziasm. De câţiva ani mă preocupă şi felul în care ne 

raportăm la visurile copiilor noştri şi am început să lucrez cu adulţii care au puterea de a susţine 

(sau distruge) visurile copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. 

Frânturile de conversaţie de mai sus sunt lucruri pe care le-am auzit în diferite forme şi desigur, cele 

trei “sfaturi” pe care le-am dat trebuie citite exact pe dos. Nu îmi stă în fire să folosesc ironia şi 

sarcasmul în articolele mele, dar acum mi-am dat voie să fac asta ca un substitut pentru tristeţea, 

amărăciunea şi chiar supărarea şi revolta pe care o simt de multe ori, atunci când văd cum sunt 

tratate visurile tinerei generaţii. Iartă-mă, aşadar, dragă cititorule. 

Fiecare copil vine în lume cu una sau mai multe “scântei”. O “scânteie” e un talent, o pasiune, un 

har, un interes deosebit pentru ceva, iar ca părinţi şi educatori, rolul nostru e să ajutăm copiii să 

găsească, să exploreze şi să cultive cu grijă acea scânteie, pentru că acea scânteie la un moment dat 
devine un vis, iar acel vis (sau lipsa lui) poate apoi să devină destin. 

 

Toţi adulţii vor binele tinerei generaţii. Părinţii ar da orice ca să îşi ştie copiii sănătoşi, la adăpost de 

boli şi capabili să le depăşească pe cele care inevitabil mai vin. Să ne imaginăm că în lume s-a 

inventat un medicament minune, care reduce riscurile majore la adresa sănătăţii, creşte numărul 

celulelor care luptă cu cancerul şi adaugă şapte ani la viaţa fiecărui copil. Nu-i aşa că am alerga la 

farmacie să cumpărăm acel medicament? Nu-i aşa că am decerna premiul Nobel celui care l-ar 

inventa? Dar acel medicament există şi e reprezentat de “scânteile” şi visurile copiilor noştri. 

Un studiu din Statele Unite a arătat că majoritatea copiilor ştiu că au o “scânteie” (din păcate nu 

există un studiu asemănător pe copiii din România). Dar procesul de socializare îi descurajează să 

rămână conectaţi cu ele. Astfel, dacă la vârsta de 12 ani, 79% dintre copii ştiu care le e “scânteia”, 

la 18 ani, doar 69% mai pot să o denumească.  

Tragedia abia acum vine: doar 37% dintre părinţi recunosc “scânteia” copiilor lor şi chiar mai puţini 

îi ajută să o cultive şi să o transforme într-un vis, care apoi se transformă în motivaţie puternică şi 

destin. 

https://mirelaoprea.com/
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Recent, am susţinut un atelier de Dream Management pentru părinţi, în care am ajutat părinţii să 

înţeleagă ce pot să facă pentru a-i susţine pe copii pe drumul visurilor lor. Am început prin a întreba 

părinţii despre felul în care s-au raportat proprii lor părinţi la visurile lor. Majoritatea celor prezenţi 

au au împărtăşit triste poveşti în care nu doar că nu au fost susţinuţi, dar au fost chiar şi descurajaţi 

în mod activ: “Nu ai nicio şansă. Visezi la cai verzi pe pereţi”. I-am rugat să spună cu un singur 

cuvânt care a fost impactul pe termen lung al felului în care părinţii lor s-au raportat la visurile lor 

de tinereţe. Un cuvânt a răsunat lung în sală şi răsună şi acum în mine: devastator. “Impactul pe 

termen lung al felului în care părinţii mei s-au raportat la visurile mele a fost devastator”. 

Din păcate, facem parte dintr-o generaţie care nu se poate raporta la propria experienţă pozitivă. 

Conversaţia despre visurile pentru viitor s-a oprit la acel sec “Ce vrei să te faci cân eşti mare?”. Şi 

poate şi acela a fost doar de formă, pentru că părintele decisese deja pentru tine şi acest lucru. Noi 

trebuie să învăţam cum să susţinem copiii să îşi realizeze visurile. Iar primul pas e să le 

recunoaştem “scânteile” şi să le respectăm, ca şi cum de ele ar depinde viaţa însăşi a copiilor noştri. 

Pentru că chiar depinde. 
sursa: www.republica.ro, autor Mirela Oprea, octombrie 2022 

 

 

 De ce este important ca un copil să aibă parte de educație adecvată din 

primii ani de viață 
 

 
Foto: Profimedia Images 

 

http://www.republica.ro/
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Toți părinții își doresc ce e mai bun pentru copiii lor. Realitatea este însă că foarte puțini le pot 

satisface toate nevoile, acasă, de la cele mai mici vârste. Mă refer acum la nevoile universale 

identificate de psihologi: nevoi fiziologice, emoţionale, sociale şi nevoi menite să asigure 

dezvoltarea intelectuală. Pentru a crește și pentru a se dezvolta armonios, cei mici au nevoie de 

afecțiune, de acceptare şi de un mediu securizant, de experiențe noi, de recunoaștere și de 

responsabilizare, dar și de joacă și de învățare. Fiecare copil necesită atenție și îngrijire în sensul 

promovării propriei identităţi, dar și a integrării lui în grup și în societate. Cu alte cuvinte, nu ar 

trebui să ne declarăm mulțumiți doar dacă cel mic este în siguranță, chiar dacă integritatea lui fizică 

este extrem de importantă. Un copil căruia nu i se satisfac și nevoile cognitive, emoționale sau 

sociale nu se va putea dezvolta armonios și nu va fi echilibrat și fericit.  

 

Nevoile copilului preșcolar sunt strâns legate de dragoste, de securitate afectivă, de limite sănătoase, 

de ascultare și de deschidere spre lume. De la 2 la 5 ani, el trăiește o perioadă caracterizată și de 

dezvoltarea proceselor cognitive precum gândirea, limbajul, atenția, imaginația, motivația, jocul - ca 

principala activitate și modalitate de cunoaștere și de dorința de a se descoperi pe sine, dar și lumea 

înconjurătoare. 

 

Aici intervine grădinița, o instituție care are ca obiectiv dezvoltarea fizică, morală, intelectuală și 

socio-emoțională a copilului. La grădiniță, copilul întâlnește persoane noi cu care intră în contact și 

cu care stabilește diferite relații, învață să se joace cu ei, să comunice, să interacționeze și își 

dezvoltă anumite abilități cognitive și socio-emoționale, învață să se descurce în lipsa părinților. 

Desigur, măsura în care se îndeplinesc aceste obiective depinde de mulți factori, unul important ar fi 

numărul de copii care se află în îngrijirea unui educator. La grădinițele de stat, din păcate, este o 

realitate faptul că unele nevoi sunt sacrificate în favoarea altora, mai ales din rațiuni de timp dedicat 

fiecărui copil în parte. 

 

Copiii însă sunt diferiți și nevoile lor, implicit, diverse. Se estimează că 16% dintre copii sunt cei cu 

abilități înalte, cu nevoi specifice. 

Un părinte își dă seama că are un copil cu abilități înalte observând, de exemplu, semne timpurii în 
dezvoltarea motorie: față de alți copii de vârsta lui, începe să meargă mai repede fără să fie forțat de 

părinți sau susținut în timpul procesului, reușește să se încalțe singur sau să meargă pe 

bicicletă/tricicletă cu roți ajutătoare mai repede decât alți copii de vârsta lui, are foarte multă 

energie, este hiperactiv. 

De asemenea, pot exista semne timpurii în dezvoltarea limbajului: are un vocabular elevat, fie 

folosește cuvinte puține, dar elevate (cu un bagaj informațional peste vârsta lui), poate începe să 

vorbească foarte devreme sau poate avea întârzieri în vorbire, cu un limbaj care nu este foarte 

structurat sau elaborat, dar cu o atitudine matură și cu capacitate de conceptualizare. 

 

Sunt și semne timpurii legate de joc și de memorie: copilul este foarte creativ, are prieteni 

imaginari, creează diverse lumi fantastice, este foarte expresiv, îî place să spună povești, este foarte 

curios și vrea să înțeleagă diferite concepte în profunzime, pune multe întrebări, trăiește emoțiile 

foarte intens, dar nu la nivel de tantrum, ci are mereu nevoie de explicații logice și profunde pentru 

a urma deciziile celor mari, poate fi foarte sensibil, poate simți multă frică, anxietate, doarme foarte 
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puțin (poate avea și coșmaruri), mai degrabă preferă compania persoanelor mai mari ca vârstă (copii 

sau adulți), poate fi foarte atras de partea artistică, are sensibilitate muzicală. 

Acești copii, deși cu abilități înalte, nu-și pot atinge potențialul din cauza fondului emoțional 

neglijat, în general, în instituțiile de învățământ, sau a lipsei de informații în ceea ce privește 

specificul “gifted”, ajungând uneori să simtă că nu își găsesc locul. Astfel, ei reușesc mai greu să se 

integreze, se pot simți diferiți și pot avea impresia că e ceva în neregulă cu ei.  

 

Povestesc în calitate de mamă a unor copii cu abilități înalte, dar și de fondatoare a primei școli 

dedicate acestei categorii aparte de elevi. Ei au nevoie de atenție acordată dezvoltării și echilibrării 

emoționale, într-un proces continuu, care să-i ajute și pe părinți și pe copii să înțeleagă ce înseamnă 

și ce presupune a fi un copil cu abilități înalte, strategiile de învățare și predare fiind adaptate în 

funcție de nevoile fiecăruia, astfel încât procesul să fie unul nu doar cantitativ, ci si calitativ, copiii 

ajungând să se exprime autentic și să se definească și să se contureze în individualitatea lor, 

bucurându-se de acceptarea celor din jur. 

 

Cu cât întârziem această integrare mai mult, cu atât este mai probabil ca problemele de exprimare și 

de stimă de sine să se agraveze, cu cât ignorăm mai mult decalajul dintre dezvoltarea cognitivă și 

cea emoțională, cu atât el se adâncește. Mai mult decât atât, copilul poate dezvolta frustrări și 

manifestări nedorite: agresivitate sau izolare. Fie că este bully sau bullied, ca rezultat al inadecvării, 

el poate avea un regres emoțional semnificativ. Un alt risc este dezvoltarea anxietății de 

performanță care se poate manifesta prin anorexie sau bulimie, de exemplu. 

 

Putem trata cu superficialitate primii ani de educație ai unui copil, crezând că un copil are nevoie 

doar de iubire și de securitate, dar după mulți ani dedicați educației și cercetării în domeniu, fiind și 

doctorandă în științele educației, și lucrând cu zeci de psihologi specializați pe sănătatea emoțională 

a copiilor, pot să vă spun că startul în viață este la fel de important ca și parcursul. Poate chiar cel 

mai important.  
sursa: www.reoublica.ro, autor Simona Mitrea oct 2022 

 

 Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.reoublica.ro/

