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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 7, anul 9, săptămâna 1 – 7 martie 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 HARTA natalității în rândul mamelor adolescente: 

 Ce trebuie să știe un copil despre bani, în funcție de vârstă, și cum să-i explici corect toate 

informațiile prin joc, la cumpărături sau când îi acorzi primul interviu 

 Help Autism lansează Help Home – primul program personalizat din România dedicat 

exclusiv adolescenților cu autism 

 Cum ar trebui digitalizată educația în România. „Nu toți copiii or să fie programatori, nu toți 

or să facă roboți. Însă, orice meserie ar avea peste 10 ani, vor trebui să știe cum funcționează 

noile tehnologii” 

 

 
 
 
 
 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wTWKtQZZmVQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wTWKtQZZmVQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Noutăți  

 
 Informații referitoare la noua ediție (a V-a) a bursei oferite de Forumul European 

pentru Persoanele cu Dizabilități (EDF) și Oracle pentru studenții cu dizabilități care 

studiază în domeniul informaticii 

 

Data publicării: 16.02.2021 

 

Forumul European pentru Persoanele cu Dizabilități (EDF) și Oracle au lansat cea de-a cincea 

ediție a bursei pentru studenții cu dizabilități, înscriși la o universitate din Uniunea Europeană în 

anul academic 2020-2021, care studiază în domeniul informaticii, ingineria computerelor sau 

domenii conexe. 

 

Bursa constă în 6.500 EUR și este acordată în baza unei propuneri de cercetare sau a unei teze cu o 

tematică privind accesul la tehnologia informației, comunicațiilor și/sau care propune o soluție 

inovatoare pentru îmbunătățirea accesului la acestea. Propunerea poate fi parte a lucrării de licență, 

a tezei de masterat sau doctorat, dar și un alt proiect educațional, aflat deja în desfășurare. 

► Informații  suplimentare sunt publicate >  https://www.edf-feph.org/european-disability-

forum-and-oracle-e-accessibility-scholarship-2021/ 

 

Cererile pot fi depuse până la data de 31 martie 2021, utilizând formularul din pagina spre care 

direcționează linkul de mai sus.  
sursa: https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-referitoare-la-noua-edi%C8%9Bie-v-bursei-oferite-de-forumul-

european-pentru-persoanele-cu 

  

 Consultări privind planul de implicare a părților interesate și cadrul de management 

social și de mediu pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP)  

 

Data publicării: 08.02.2021 

 

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei 

Școlare și Universitare, intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv 

modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a circa 55 școli, în 

prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de 

învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește 

capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă. 

 

Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSISP), ce va fi finanțat din împrumutul 

acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 

ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro. 

 

Prin proiect se vor realiza:  

1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării 

unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii 

siguranței în exploatare; 

https://www.edf-feph.org/european-disability-forum-and-oracle-e-accessibility-scholarship-2021/
https://www.edf-feph.org/european-disability-forum-and-oracle-e-accessibility-scholarship-2021/
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2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în 

vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale 

care vor permite stimularea capacității de învățare; 

3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor 

metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor,  munca în grup / 

învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale 

elevilor; 

4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce 

vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de 

modernizare a infrastructurii școlare; 

5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de 

acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, 

modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum 

ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.). 
 

În vederea realizării acestor deziderate, în conformitate cu politicile Băncii Internaționale pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Educației va realiza în permanență consultări cu actorii interesați 

în acest proiect, respectiv: autorități locale, asociații de părinți, asociații de elevi, inspectorate școlare 

județene, cadre didactice, asociații și organizații non profit cu obiect de activitate în sfera educațională și 

a incluziunii sociale etc. 

 

Un prim set de documente supuse consultării sunt disponibile: 

 Planul de implicare a părților interesate (pdf) 

 Cadrul de management social și de mediu (pdf) 
sursa: https://www.edu.ro/consultari_SSISP 

 

 

 HARTA natalității în rândul mamelor adolescente: Din 749 de mame cu 

vârsta sub 15 ani, 29 sunt deja la a doua naștere. Peste 18.000 de mame au 

sub 19 ani 

 
România dă aproape un sfert (23%) din mamele minore ale Uniunii Europene, potrivit 

EUROSTAT[1]. Cele mai recente date comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că 

dintre cele 199.720 de nașteri din 2019, 749 provin de la mame cu vârsta sub 15 ani și 17.933 de la 

mame cu vârsta între 15-19 ani.  

 

Salvați Copiii România continuă programul de combatere a mortalității infantile, prin sprijin activ 

acordat pentru peste 100.000 de mame din 74 de maternități din toată țara, prin campania Huggies. 

Fiecare îmbrățișare vă face mai puternici, derulată cu sprijinul Kimberly-Clark și Ogilvy România. 

 

În ceea ce privește repartizarea pe județe, datele arată că județele cu cele mai multe mame 

adolescente sunt: 

 Mureș – 931 

 Dolj – 838 

 Brașov – 830 

 Iași – 733 

 Bacău – 722 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Plan%20implicare%20parti%20interesate.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20management%20social%20si%20mediu_ESMF.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3623256116438206364__ftn1
http://www.salvaticopiii.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=x-oIqMxAmPQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-oIqMxAmPQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/OgilvyRomania
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 La polul opus, județele cu cele mai puține mame adolescente: 

 Brăila – 248 

 Mehedinți – 234 
 Caraș-Severin – 209 

 Gorj – 190 

 Tulcea – 187 

 Dintre cele  749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 720 se aflau la prima naștere, iar 29 la a doua 

naștere. Pe segmentul 15 – 19 ani, dintre cele 17.933, 13.291 se aflau la prima naștere, în vreme ce 

3.851 se aflau la a doua naștere, 710 la a treia naștere, 70 la a patra naștere și 11 la cel de-al cincilea 

copil. 

 

Situația este cu atât mai critică, cu cât mai puțin de două procente dintre mamele adolescente spun 

că au interacționat cu serviciile publice de asistență socială, potrivit unei anchete sociologice 

realizate de Salvați Copiii România în 2020. 

”Distanța mare față de cabinetele medicale și lipsa resurselor pentru a plăti transportul, precum și 

lipsa de informații cu privire la ce servicii medicale ar trebui accesate în timpul sarcinii împiedică 

multe adolescente însărcinate din zonele rurale defavorizate să meargă la medic și de multe ori 

acestea așteaptă până când situația se înrăutățește sau recurg la auto-medicație în timpul sarcinii. 

Aceste mame trebuie susținute suplimentar, astfel încât nici ele, nici nou-născuții să nu fie puși în 

situații de risc”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

Prezentă la dezbaterea organizată de Salvați Copiii România, Secretarul de Stat în Ministerul 

Sănătății Dr. Andreea Moldovan a subliniat importanța programelor de educație în prevenirea 

sarcinilor adolescentine: „Factorii de influență sunt grupați în trei categorii, cei care țin de familie, 

cei care țin de educație și cei care țin de autoritatea publică locală. Partea de autoritate publică 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/20/20673a97-ad19-4c4e-97f8-6ba65da0a6a7.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/20/20673a97-ad19-4c4e-97f8-6ba65da0a6a7.pdf
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locală poate fi mai mult întărită și implicată în această ecuație. Ce se poate face? O revizuire a 

cadrului legal, e important să implicăm tinerii, e important să colaborăm instituțional și 

interinstituțional. E o problemă care ne interesează pe toți și rezolvarea trebuie să vină tocmai din 

această colaborare. E un apel pe care îl fac”. 

 

La dezbatere au fost prezenți și : 

 Lidia Manuela Onofrei, Coordonator Național al Activității de Asistență Medicală 

Comunitară, Ministerul Sănătății 

 Dr. Maria Stamatin, Șef Secție Neonatologie, Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Cuza 

Vodă” Iaşi 

 Dr. Livia Ognean, Șef Sectie Neonatologie Spitalul Clinic Judeţean Sibiu 

 Adriana Dan, Șef Secție Neonatologie, Spitalul Universitar de Urgență București 

 Dr. Gabriela Olariu, Șef Sectie Neonatologie Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Dr. 

Dumitru Popescu” Timişoara 

 Daniela Hofnar, Departamentul de Psihologie Spitalul Universitar de Urgență București 

Campanie de educare și informare a mamelor din România 

 

În acest context, Salvați Copiii România, alături de Kimberly-Clark, derulează o amplă campanie de 

informare și educare a mamelor, la nivel național. 

Până în prezent, 70.000 de mame din cele 74 de maternități din toată țara, incluse în campanie, au 

beneficiat de susținere. În total, până la sfârșitul lunii martie, 100.000 de mame vor primi kit-uri 

suport cu produse și materiale informative pentru îngrijirea nou-născuților și vor beneficia de 

sesiuni de educație medicală cu privire la îngrijirea nou-născuților, combaterea depresiei postnatale 

și importanța îmbrățișărilor pentru dezvoltarea nou-născutului și sănătatea mamei după naștere. 

 

“Credem cu tărie că o bună informare a viitorilor părinţi poate face o diferență uriașă în 

dezvoltarea ulterioară a copiilor, iar crearea unor astfel de programe complexe, care să integreze 

componenta medicală, educațională, dar și psihologică este esențială în acest sens. Ne bucurăm că 

prin intermediul acestui proiect, realizat în parteneriat cu Salvați Copiii, am reușit să venim în 

sprijinul mamelor și al nou-născuților din România și ne dorim ca pe viitor să atingem un număr 

cât mai mare de beneficiari”, au menționat reprezentanții Kimberly-Clark. 

Din punct de vedere statistic, o femeie din opt este supusă riscului apariției depresiei postnatale 

(depresia postpartum), risc crescut în cazul mamelor adolescente. 

De asemenea, mai mult de 50% dintre femeile care dezvoltă o formă de depresie postnatală nu se 

prezintă la medic și nu primesc tratament de specialitate sau îndrumări despre ce metode trebuie 

urmate pentru ameliorarea simptomelor. 

 

Până la sfârșitul anului, în cadrul campaniei de educare și informare a mamelor, 16.200 de mame 

vor avea acces în maternități la o metodă alternativă de informare medicală, prin intermediul 

videoclipurilor educative transmise cu ajutorul sistemelor de comunicare video ce sunt montate câte 

unul/salon. Mai mult, mamele vor avea posibilitatea de a adresa întrebări specialiștilor cu privire la 

sănătatea și îngrijirea nou-născutului, dezvoltarea armonioasă a acestuia prin îmbrățișări și 

combaterea depresiei postpartum. 

Spitalele ce beneficiază de sisteme de comunicare video sunt: Spitalul Universitar de Urgență 

București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, Spitalul Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Cuza-Vodă Iași, Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. 

DATE DE CONTEXT 
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 O treime dintre decesele copiilor sub un an pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe 

suport pentru mame și copii și prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu 

echipamente medicale performante. 

 Din 2010, Salvați Copiii a dotat 100 de unități sanitare, în 41 de județe ale țării, cu 830 de 

echipamente medicale, pentru salvarea a 100.000 de prematuri și copii, investind 6 

milioane de Euro. 

 În cadrul programului de reducere a mortalității infantile, Salvați Copiii a creat o rețea de 

incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, 

sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii 

sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani în 14 

județe. Până în prezent, 56.000 de beneficiari au fost susținuți în cadrul programului. 

 În contextul pandemiei, 57 de unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de 

medicină de familie au primit echipamente de protecție și aparatură performantă. Peste 

6.800 de cadre medicale au fost astfel sprijinite în lupta contra pandemiei cu peste 

273.609 echipamente și materiale medicale indispensabile. 

ZID PENTRU SPITALE, cu 3,5% din impozitul pe venit 

Toti cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecţionare a 3,5%  din impozitul pe 

venit la adresa sustinator@salvaticopiii.ro, pentru dotarea maternităților și secțiilor de pediatrie din 

România cu echipamente medicale performante. Termenul limită de depunere este 25 mai, iar 

formularul se poate descărca de aici: www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza 

Despre Huggies®: site Huggies.com 

Despre Kimberly-Clark: site Kimberly-Clark.com 

[1] Cele mai recente date centralizate la nivel european, 2018. 
sursa: www.stiriong.ro, 23 februarie 2021 

 

 Help Autism lansează Help Home – primul program personalizat din 

România dedicat exclusiv adolescenților cu autism 

 
În cei 11 ani de existență, asociația Help Autism a crescut odată cu cei de care are grijă. Copiii cu 

autism din România devin adolescenți și au nevoie de o terapie specifică pentru a se adapta nevoilor 

vârstei și pentru a putea trece în noua etapă din viața lor. Fără acest program, tinerii vor rămâne pe 

viață dependenți tot timpul de ajutorul cuiva, pentru cele mai mărunte acțiuni din viața de zi cu zi. 

1 din 54 de copii este afectat de autism*.  

 

În România, se estimează că trăiesc peste 30 000 de persoane cu tulburare de spectru autist (TSA), 

deși doar jumătate sunt în evidența statului dintre care 13 905 sunt copii**, autismul fiind 

considerată cea mai răspândită tulburare a copilăriei. 

În prezent, fără existența unui program dedicat, un adolescent cu autism de 12-14 ani nu poate 

merge singur la toaletă, nu poate face duș, nu poate sta singur acasă, nu poate să-și facă un sandviș, 

nu poate să se dezbrace/îmbrace singur, nu poate încuia ușa, nu-și dă seama de pericol, nu poate 

traversa strada și în definitiv nu-și poate trăi viața de unul singur. Aceasta este realitatea majorității 

tinerilor cu TSA. 

 

De aceea, Help Autism a lansat la început de an programul pilot Help Home – un program de 

viață independentă dedicat adolescenților cu autism, primul de acest fel din România. Într-un 

spațiu organizat ca o locuință, tinerii vor învăța zi de zi, pe parcursul mai multor luni, cum să se 

descurce singuri acasă și în jurul casei, la cumpărături sau pentru o scurtă plimbare în parc. 

 

mailto:sustinator@salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3623256116438206364__ftnref1
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wTWKtQZZmVQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/wTWKtQZZmVQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Programul de terapie din cadrul Help Home îi va învăța cum să facă toate aceste lucruri, prin 

repetiție îndelungată, până devin deprinderi. În același timp, în casa Help Home, adolescenții vor 

putea interacționa unii cu alții, sub îndrumarea terapeuților, dezvoltându-și aptitudinile de 

socializare. Help Home oferă soluția personalizată pentru ritmul de învățare al fiecărui tânăr. 

 

 
 

Pentru a face posibilă existența Help Home pe termen lung și pentru a extinde soluția și în alte 

locații, Help Autism lansează campania de strângere de fonduri #PotSingur, care subliniază scopul 

final al programului – acela de a-i ajuta pe adolescenții cu autism să poată spune #PotSingur la 

toate acele lucruri mărunte, dar esențiale, pe care ei nu le pot face încă.  

 

Donațiile sunt posibile pe www.helpautism.ro/ce-facem/helphome sau trimițând HELP prin SMS 

la 8844, pentru a dona 2 Euro lunar. Companiile se pot implica direcționând 20% din impozit 

alăturându-se partenerilor care au făcut posibilă deschiderea ușii primului Help Home.  

 

Filtrul de instagram PotSingur poate fi folosit de cei care își doresc să-și aducă aminte de perioada 

adolescenței, încurajând donațiile pentru cei care încă nu-și pot trăi adolescența singuri. Doar cu 

ajutorul celor generoși, ei vor putea spune într-o zi #PotSingur.  

*conform raportului CDC 2020 disponibil la adresa: https://www.helpautism.ro/proiecte/1-din-54-

de-copii-de-diagnosticheaza-cu-autism-in-america 

**conform datelor culese în perioada ianuarie – iunie 2019 pentru realizarea ”Analizei naționale de 

etapă a situației abilitării / reabilitării persoanei cu tulburări din spectrul autist (copil și adult), în 

vederea elaborării Planului Național pentru Autism 2020 – 2024”. 
sursa: Romania pozitiva, 24 feb 2021 

 

 

http://www.helpautism.ro/ce-facem/helphome
https://www.helpautism.ro/proiecte/1-din-54-de-copii-de-diagnosticheaza-cu-autism-in-america
https://www.helpautism.ro/proiecte/1-din-54-de-copii-de-diagnosticheaza-cu-autism-in-america
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 Ce trebuie să știe un copil despre bani, în funcție de vârstă, și cum să-i explici 

corect toate informațiile prin joc, la cumpărături sau când îi acorzi primul 

interviu. Descarcă gratuit fișele de activități și diploma 
 

Campanie susținută de BCR, prin proiectul Școala de Bani 

 
Foto: Pexels.com 

 

Știați că bancnota de un leu are desenată pe ea o floare de gențiană, sau cea de 50 de lei, o floare de 

colț? De la ce vârstă ar trebui să le vorbim copiilor despre bani? Nu există o vârstă ideală, însă cu cât 

mai repede, cu atât mai bine, spun specialiștii în educație financiară. Și mai e o problemă pe care 

părinții o au – ce le spun copiilor despre bani, cum fac acest lucru? Până acum astfel de informații se 

găseau foarte greu, dar Școala de Bani aduce un pachet întreg de lucruri esențiale pentru părinți, în 

relația cu viitorul financiar al copiilor lor – este vorba despre un set gratuit de cursuri, grupate pe 

module de educație financiară și multe fișe de lucru distractive pentru copii, foarte simple în formulări 

și prezentare și valoroase prin conținut. 
 

Fișele de activități, pe categorii de vârstă, fac parte din cursul de educație financiară adresat, în 

premieră, părinților, lansat pe 26 ianuarie 2021 (https://www.scoaladebani.ro/curs-pentru-

parinti?utm_campaign=edupedu) 

 

Cursul este gratuit și cuprinde 7 lecții, ce abordează subiecte menite să-i ajute pe aceștia să 

contribuie la educația financiară a celor mici, folosindu-se de exemple practice, dar și jocuri 

distractive și fișe de activități, pe care cei mici le pot folosi pentru a învăța despre bani. 
sursa: https://www.edupedu.ro/ce-trebuie-sa-stie-un-copil-despre-bani-in-functie-de-varsta-si-cum-sa-i-explici-corect-

toate-informatiile-prin-joc-la-cumparaturi-sau-cand-ii-acorzi-primul-interviu-descarca-gratuit-fisele-de-act/ 

 
 

 Cum ar trebui digitalizată educația în România. „Nu toți copiii or să fie 

programatori, nu toți or să facă roboți. Însă, orice meserie ar avea peste 

10 ani, vor trebui să știe cum funcționează noile tehnologii” 
 

Înainte de pandemie, Ana Maria Stancu le preda copiilor din mediul rural lecții de educație digitală. 

Atunci când ajungea în laboratorul de informatică al unei școli sărace de la sat, știa că nu pot să se 

aștepte la prea multe de la calculatoarele așezate pe pupitre.  

 „Eu mi-am ales instrumentele pentru a preda educație digitală, astfel încât să ruleze în browser și să 

nu mai instalez nimic, pentru că bănuiam că nu merg calculatoarele. Însă surpriza a fost că nici 

https://www.scoaladebani.ro/?utm_campaign=edupedu
https://www.scoaladebani.ro/curs-pentru-parinti/?utm_campaign=edupedu
https://www.scoaladebani.ro/curs-pentru-parinti/?utm_campaign=edupedu
https://www.scoaladebani.ro/curs-pentru-parinti?utm_campaign=edupedu
https://www.scoaladebani.ro/curs-pentru-parinti?utm_campaign=edupedu
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măcar browserul nu mai puteau să-l deschidă copiii”, spune Ana Maria Stancu, președinte al 

Asociației E-Civis.  

Pandemia a adus mai multe, dar nu suficiente, tablete în școli și în casele unor elevi care nu aveau 

acces la niciun dispozitiv de învățarea la distanță. A introdus forțaț, pe scară largă, tehnologia în 

educația din România. Profesorii au predat pe Zoom și în Google Meet, iar elevii și-au încărcat 

temele în G-Suite. A fost creată o strategie de digitalizare a educației, care a fost asumată public 

drept o prioritate. 

„Învățământul românesc trebuie digitalizat, asta înseamnă și calculatoare, și tablete pentru toți 

elevii, dar înseamnă platforme digitale pentru învățământ online, fiindcă o să mai avem învățământ 

online, înseamnă digitalizarea întregului sistem, trebuie sa avem o dată toate datele la un loc. Este 

nevoie de materiale pentru învățământul online, e nevoie de materiale auxiliare, e nevoie de 

pregătirea profesorilor și a învățătorilor pentru învățământul online”, a declarat recent președintele 

Klaus Iohannis, care a spus că acest lucru poate fi făcut din banii europeni prevăzuți în Planul 

Național de Redresarea și Reziliență. 

 

„Pentru mine, educația digitală este să îi învăț pe copii la clasă și noțiuni de programare și 

robotică” 
Însă cum ar trebui făcută digitalizarea educației și în ce ar trebui să constea educația digitală în 

România, într-o lume în care comunicarea real-time și schimbul online de informații țin deja de 

ABC-ul vieții contemporane? Și într-o țară în care, în multe laboratoare de informatică, nu poți 

deschide pe computere un browser? 

În calitate de reprezentant al societății civile, Ana Maria Stancu a participat la consultările din 

timpul elaborării strategiei de digitalizare a educației. „Pandemia și intrarea în lockdown au început 

în martie, strategia a fost lansată undeva în decembrie anul trecut, la multe luni după. S-au dat 

termene foarte scurte pentru consultări, eu am fost în 3 grupuri de lucru, trebuia să citești un 

document într-o zi - două, să dai feedback, să intri într-un webinar, apoi să urmărești repede cum s-a 

modificat documentul. Mi-am dat seama că acesta nu prevede sursele de finanțare. Mi-am dat 

seama că ar trebui mai întâi să definim termenul, pentru că avem accepțiuni diferite despre ce 

înseamnă educația digitală. Pentru mine, educația digitală este să îi învăț pe copii la clasă și noțiuni 

de programare și robotică și să aibă cu ce să facă asta, Pentru alții educația digitală înseamnă să știe 

să folosească Classroom și Teams. Eu cred că, dacă vorbim despre meseriile viitorului, nu să 

vorbim despre meseriile viitorului doar cu Classroom și Teams”, spune Ana Maria Stancu.  

Aceasta a fondat la București RoboHub, un loc în care copii învață noțiuni de bază despre 

programare sau robotică. În timpul lecțiilor, trainerii folosesc dispozitive programabile precum 

ozoboții sau microbiții pentru a face demonstrații practice. 

 
                    Foto: Facebook RoboHub 
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„Aș introduce în școlile din România, măcar pentru ca elevii să poată să testeze, RPA-ul de la 

UI Path” 
„Acestea îi ajută pe copii să înțeleagă ce este un algoritm. Degeaba le predai tu, dacă nu văd, dacă 

nu pun mâna, dacă nu înțeleg despre ce vorbești. Pentru că sunt lucruri abstracte și unii copii pot să 

le înțeleagă, iar alții nu și trebuie să le arăți. Eu sunt unul dintre copiii ăia care nu înțeleg dacă nu-mi 

arăți concret. În acest fel, poți observa că ai pus niște lucruri unul după altul și după aceea vezi 

robotul că face secvențial exact ce i-ai spus. Plus că eu aș introduce în școlile din România, măcar 

pentru ca elevii să poată să testeze, RPA-ul (Robotic Process Automation) de la UI Path. Avem 

ditamai unicornul, însă copiii și adulții din România nu știu ce înseamnă RPA. Nu toți copiii or să 

fie programatori, nu toți or să facă roboți, nu toți or să facă RPA. Însă, în orice meserie vor fi peste 

10 ani vor trebui să știe cum funcționează și de aceea predăm noi noțiuni introductive de 

programare și robotică”. Pe lângă implicarea în Asociația E-Civis, Ana Maria Stancu conduce o 

firmă care se ocupă de închirierea de roboți umanoizi pentru evenimente și de vânzarea roboților de 

dezinfectare cu lumină UV. 

Dincolo de folosirea platformelor educaționale, fiecare școală din România are nevoie de 

laboratoare de informatică dotate cu laptopuri și dispozitive care să le deschidă copiilor interesul 

pentru robotică și programare, crede aceasta. „E nevoie de vreo 30 de laptopuri într-o școală, de 

câțiva microbiți, câțiva ozoboți, poate își mai iau vreun robot un pic mai scump, ca să poată înțelege 

și mai bine copiii ce fac roboții și să facă introducerea în diverse tehnologii”, continuă ea. 

 

„Așa cum sunt difuzate spoturi la TV despre consumul a doi litri de apă pe zi și sarea care 

dăunează sănătății, aș difuza și spoturi cu noțiuni de educație digitală”. 
Pandemia a accelerat procesul de digitalizare și a pus societatea românească în cea mai avansată 

poziție de până acum din acest punct de vedere. „În educație, oamenii deja sunt pe platforme, deja 

știu ce să facă, pot să facă asta atunci când este cazul. E-commerce-ul și plățile cu cardul au crescut, 

oamenii își plătesc mai mult impozitele online. S-au făcut mulți pași care nu mai pot fi dați înapoi”, 

crede Ana Maria Stancu. Însă este nevoie de un efort de educare digitală a societății. „Educația 

despre noile tehnologii ar trebui să facă parte din cei 7 ani de acasă ai copilului. Trebuie să știe să 

nu comunice cu necunoscuți pe Roblox, să aibă grijă pe cine urmăresc pe TikTok, să știe că printr-o 

parolă compromisă de la WiFi cineva poate să le acceseze toate dispozitivele din casă. Din 

nefericire, România stă foarte prost la capitolul ăsta, cel mai prost din UE, tot schimbăm locul cu 

Bulgaria. În indicele DESI suntem pe ultimul loc atât la digitalizarea IMM-urilor, cât și la 

digitalizarea societății în sine. Noi folosim foarte multe telefoane mobile, dar foarte puțini oameni 

folosesc calculatorul”, explică ea. 

Cum le-ar face educație digitală adulților? 

„Așa cum sunt difuzate spoturi la TV despre consumul a doi litri de apă pe zi și sarea care dăunează 

sănătății, aș difuza și spoturi cu noțiuni de educație digitală”. 

 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


