
 

RENINCO - Buletin Informativ nr.21, anul 7, saptamana 3 – 9 iunie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e1
 

 

 

 

Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 21, anul 7, săptămâna 3 – 9 iunie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 4 iunie - Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii  

 5 iunie  - Ziua Învăţătorului 

 Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra riscului dependenței de Internet 

 România se confruntă în continuare cu o situație îngrijorătoare la capitolul „mame 

minore”, căsătorii timpurii și lipsa accesului la educație 

 Cum să-ți ajuți copilul să învețe acasă programare, fără să ai cunoștințe avansate de 

calculator 

 

 

 

                                                                Noutăți  
 

 Executivul a alocat fondurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și 

asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unitățile de învățământ preuniversitar 

 

Data publicării: joi, 30 mai 2019 

 

Guvernul României a adoptat în ședința din 30 mai 2019, o hotărâre prin care este repartizată 

suma de 64.900 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare și asigurare cu utilități a 

grupurilor sanitare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 
Această sumă a fost alocată în bugetul Ministerului Educației Naționale la Capitolul Cheltuieli de 

capital, Titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice, încă din luna februarie a anului 

2019. 

Adoptarea acestui act normativ va determina creșterea calităţii actului educaţional și desfășurarea 

activităților școlare într-un cadru sigur și modern în învățământul preuniversitar. 

Prin această măsură se urmărește asigurarea de condiții optime, precum și acces egal şi sporit la 

o educație de calitate pentru peste 61.500 de elevi. 

https://www.libertatea.ro/stiri/4-iunie-ziua-internationala-copiilor-victime-ale-agresiunii-1861358
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Reamintim că în anul 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități 

de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. În urma 

măsurilor întreprinse de Executiv și autoritățile locale, la începutul anului 2019, în rețeaua de 

învățământ preuniversitar de stat mai funcționau 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, 

dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ. 

Precizăm că sumele alocate de Executiv vin în completarea sumelor repartizate din bugetul local, 

astfel fiind sprijinite autoritățile locale în responsabilitatea cărora se află infrastructura școlară. 
sursa:BIROUL DE COMUNICARE MEN 

https://www.edu.ro/executivul-alocat-fondurile-necesare-pentru-efectuarea-lucr%C4%83rilor-de-

amenajare-%C8%99i-asigurare-cu 

 

 

 Portalul Educație pentru învățare online creat de Consiliul Europei și lansarea 

înscrierilor pentru cursul online interactiv „Old and new media and infox (fake news)” 

 

Data publicării: 29 mai 2019 

 

În contextul aniversării a 70 de ani de existență, Consiliul Europei a lansat un portal pentru învățare 

online dedicat educației - Education Portal for Online Learning / Portail Education pour 

l'Apprentissage en Ligne. 

 

Scopul portalului este de a valorifica și pune la dispoziția profesioniștilor din domeniul educației, 

din întreaga Europă, resursele de predare și formare dezvoltate de-a lungul timpului, în cadrul unor 

proiecte sau programe. 

Aceste resurse se concentrează pe temele și aspectele prioritare pentru Consiliul Europei: drepturile 

omului, democrație și statul de drept și vin în sprijinul practicienilor pentru facilitarea și 

promovarea unei culturi a democrației la nivelul instituțiilor școlare și în viața profesională 

cotidiană.  

 

Portalul cuprinde un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicate cadrelor didactice, alături de 

cursuri de învățare autonomă și cursuri online interactive (master classes). Toate resursele sunt 

disponibile gratuit. 

 

Portalul poate fi accesat la adresa: https://www.coe.int/en/web/learning-resources/home 

 

Primul curs online interactiv - Old and new media and infox (fake news) - va fi organizat în 

perioada 16 septembrie - 18 octombrie 2019 și este dedicat cadrelor didactice, formatorilor, 

directorilor de școli și profesioniștilor din domeniul educației. 

Cursul vizează dezvoltarea abilităților de gândire critică ale participanților și capacitatea de a 

identifica informațiile de încredere disponibile în mediul online, în contextul în care consumatorii 

de informație, inclusiv copiii, sunt expuși unui flux continuu de știri false, mesaje de propagandă, 

farse, zvonuri, reclame etc. 

Cursul se va desfășura în limba engleză și este necesar un nivel de competență lingvistică minim 

B2.  

Înscrierile se realizează prin completarea unui formular de candidatură până la data de 9 

iunie, numărul de locuri fiind limitat. 

https://www.edu.ro/executivul-alocat-fondurile-necesare-pentru-efectuarea-lucr%C4%83rilor-de-amenajare-%C8%99i-asigurare-cu
https://www.edu.ro/executivul-alocat-fondurile-necesare-pentru-efectuarea-lucr%C4%83rilor-de-amenajare-%C8%99i-asigurare-cu
https://www.coe.int/en/web/learning-resources/home
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Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://www.coe.int/en/web/learning-

resources/master-classes 

sursa: Biroul de comunicare MEN 
https://www.edu.ro/portalul-educa%C8%9Bie-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare-online-creat-de-

consiliul-europei-%C8%99i-lansarea-%C3%AEnscrierilor-pentru 

 

 

 

 4 iunie - Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii - 

International Day of Innocent Children Victims of Aggression  

 
La 4 iunie este marcată Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii prin care sunt 

recunoscute suferințele copiilor din întreaga lume, care sunt victime ale abuzului fizic, mental și 

emoțional și, în același timp, este susținut angajamentul ONU de a proteja drepturile copiilor.  

 

În cadrul sesiunii speciale de urgență în problema Palestinei, la 19 august 1982, membrii Adunării 

Generale ONU, "șocați de numărul mare de copii palestinieni și libanezi care au căzut victime ale 

actelor de agresiune din partea Israelului", au decis să marcheze, în fiecare an, ziua de 4 iunie, ca 

Zi Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii. 

 

Scopul zilei este de a recunoaște durerea suferită de copiii din întreaga lume, care sunt victime ale 

abuzului fizic, mental și emoțional și, în același timp, de a susține angajamentul ONU de a proteja 

drepturile copiilor. 

 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 51/77 care a reprezentat o evoluție 

importantă pentru îmbunătățirea protecției copiilor aflați în situații de conflict. În cadrul rezoluției s-

a semnalat necesitatea lansării unui nou consens între statele membre, pentru a susține un efort 

coordonat, în abordarea vulnerabilităților și încălcărilor majore cu care se confruntă copiii în situații 

legate de conflicte.  

 

 

 5 iunie  - Ziua Învăţătorului 

 
Ziua Învăţătorului a fost instituită ca manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic 

si cultural, anual, pe data de 5 iunie, conform Legii nr. 289/2007 privind instituirea Zilei 

Învăţătorului, in vigoare de la 8 noiembrie 2007. 
 

https://www.coe.int/en/web/learning-resources/master-classes
https://www.coe.int/en/web/learning-resources/master-classes
https://www.edu.ro/portalul-educa%C8%9Bie-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare-online-creat-de-consiliul-europei-%C8%99i-lansarea-%C3%AEnscrierilor-pentru
https://www.edu.ro/portalul-educa%C8%9Bie-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare-online-creat-de-consiliul-europei-%C8%99i-lansarea-%C3%AEnscrierilor-pentru
https://www.libertatea.ro/stiri/4-iunie-ziua-internationala-copiilor-victime-ale-agresiunii-1861358
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 Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra riscului dependenței de 

Internet 
 

Aproape o treime (31%) dintre copiii români cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani au petrecut 

mai puțin timp cu familia, prietenii sau făcând lucruri pentru școală pentru a sta pe internet, 

iar 28% dintre copii declară că au încercat, fără să reușească, să petreacă mai puțin timp pe 

Internet, arată cel mai recent studiu realizat de Salvați Copiii, în cadrul proiectului Ora de 

Net. 

 

Referindu-se la timpul petrecut pe Internet, 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte des sau 

destul de des să navigheze fără un scop anume, 23% că nu s-au simțit în largul lor atunci când nu 

au avut acces la Internet, iar aproape 13% dintre copii afirmă că s-a întâmplat cu o frecvență 

ridicată să nu mănânce sau să nu doarmă pentru a fi online. 

Dependența de Internet poate avea efecte negative asupra stării emoţionale a copiilor şi asupra 

performanţelor lor sociale şi şcolare, cei care petrec peste șase ore online fiind semnificativ mai 

nemulțumiți de relația cu părinții, prietenii și profesorii și mai puțin optimiști cu privire la 

viitor. 

 

Fenomenul dependenței de Internet a fost dezbătut în cadrul conferinței „Copilăria în era digitală: 

Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor”, la care au participat Gabriela Alexandrescu, Președintele 

Executiv al Organizației Salvați Copiii, Radu Szekely - Consilier pe probleme de strategie, 

Ministerul Educației Naționale, Mădălina Puiu - Coordonator Programe Responsabilitate Socială, 

Orange România, Georgiana Roșculeț, Psiholog, Salvați Copiii, Cristian China-Birta - 

blogger, Andra Gogan - vlogger și Anca Serea - susținător Salvați Copiii. 

 

Pe parcursul celor două ore participanții au putut afla de la experți în parenting, psihologi și 

bloggeri despre dependența copiilor de internet și tehnologie, cum se răsfrânge timpul petrecut la 

calculator asupra dezvoltării emoționale și cognitive a copiilor, care sunt elementele ce semnalează 

faptul că un copil este aproape de a fi dependent și cum îl putem ajuta să renunțe la timpul petrecut 

online, compensând cu alt tip de activități. 

Totodată, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri de la experți, 

dar și de la tineri, nativi digitali, care au prezentat modul în care este privit fenomenul dependenței 

de cei care cresc în lumea digitală. 

 

„După ce Internetul și-a făcut loc din ce în ce mai mult în viața noastră și a copiilor noștri, iată că 

a venit timpul să abordăm foarte serios această temă, a dependenței de Internet și tehnologie, chiar 

în rândul celor mai mici și mai vulnerabili dintre utilizatori. Efectele nocive, pe care timpul 

petrecut necontrolat pe internet il are asupra dezvoltării emoționale și cognitive a copiilor, sunt de 

necontestat. Problemele cu somnul, dificultăţile de comunicare, anxietatea sau depresia sunt doar 

câteva dintre simptomele dependenţei de internet, dar lor li se alătură prezenţa unor semne de 

insatisfacţie în timpul activităţilor offline, cum ar fi plictiseala sau iritabilitatea. La toate acestea 

părinții trebuie să fie foarte atenți și să intervină conform sfaturilor primite de la specialiști”, a 

declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizația Salvați Copiii. 
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În cadrul conferinței au fost anunțați și câștigătorii competiției naționale „Aleg conștient. Stop 

dependenței de Internet!”, organizată de Salvați Copiii în parteneriat cu Ministerul Educației 

Naționale și susținută de Orange România. Compețiția școlară, derulată în perioada 20 februarie – 

12 aprilie 2019, a reunit un număr de 143 de proiecte din 130 de şcoli și a implicat peste 10.000 de 

persoane – elevi, părinți, profesori – în activităţile desfăşurate la nivel naţional de către elevi şi 

cadre didactice. Câştigătorii competiţiei au fost: 

-          Categoria I (clasele I-IV): 

Premiul I - Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Cuza-Vodă, jud. Galați; 

Premiul II - Școala Gimnazială Nr. 1, Bicazu Ardelean, jud. Neamț; 

Premiul III - Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”, Petroșani, jud. Hunedoara. 

-          Categoria II (clasele V-VIII): 

Premiul I - Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voievod”, Cluj-Napoca, jud. Cluj; 

Premiul II - Liceul de Artă, Sibiu, jud. Sibiu; 

Premiul III - Școala Gimnazială „Darko Jeno”, Dalnic, jud. Covasna. 

-          Categoria III (clasele IX-XII): 

Premiul I - Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești, jud. Prahova; 

Premiul II - Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, Siret, jud. Suceava; 

Premiul III – Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Galați, jud. Galați. 

-          Categoria specială (grupuri de inițiativă din cadrul organizațiilor pentru copii și tineret): 

ATOR Costești, jud. Iași. 

Autorii proiectelor câstigătoare au primit diplome din partea Ministerului Educației Naţionale şi 

Salvaţi Copiii, echipamente IT care vor facilita procesul educațional, oferite cu suportul Orange 

România și cursuri intensive de formare pentru cadre didactice susţinute de echipa Ora de Net. 
sursa: www.stiriong.ro, 30mai2019 

 

 

 Studiu privind utilizarea Internetului de către copii (2018): 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Studiu-privind-utilizarea-

internetului-de-catre-copii-v2-online.pdf 
 

România se confruntă în continuare cu o situație îngrijorătoare la capitolul „mame minore”, 

căsătorii timpurii și lipsa accesului la educație 

    România ocupă locul 51 din 176 în ceea ce privește siguranța 

vieții copilului, în urma unor țări ca Tunisia, Oman sau Kazahstan, obținând scoruri similare 

la indicatorii care privesc drepturile copilului – neparticipare la educație, căsătoriile timpurii, 

http://www.stiriong.ro/
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Studiu-privind-utilizarea-internetului-de-catre-copii-v2-online.pdf
https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Studiu-privind-utilizarea-internetului-de-catre-copii-v2-online.pdf
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nașterile în rândul adolescentelor - cu Mauritius, Cuba ori Sri Lanka. Sunt date critice, care 

apar în ultimul raport Save the Chidren. 

 

Raportul evaluează 176 de țări din perspectiva unor aspecte ca: rata mortalității sub vârsta de 5 ani, 

procentul copiilor cu o creștere amenințată de malnutriție, lipsa accesului la educație în rândul 

copiilor de vârstă școlară, procentul adolescentelor între 15 și 19 ani aflate într-o căsătorie sau 

concubinaj, rata natalității la adolescente (nașteri la 1.000 de fete între 15 și 19 ani) și incidența 

violenței extreme (migrația ca urmare a unui conflict militar și rata omuciderilor în rândul copiilor). 

Dintre cei opt „factori care pun capăt copilăriei” examinați în raport, strămutarea din cauza 

conflictelor este singurul cu o evoluție ascendentă, numărul oamenilor strămutați forțat în prezent 

fiind cu 30,5 de milioane mai mare decât în 2000, reprezentând o creștere de 80 de procente. 

 

Singapore, Suedia, Finlanda, Norvegia și Slovenia se află în fruntea clasamentelor din 

perspectiva protecției oferite copiilor săi. 
Progresele cele mai notabile au fost realizate în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii, Sierra 

Leone înregistrând cele mai mari îmbunătățiri din 2000 încoace, urmată de Rwanda, Etiopia și 

Niger. Republica Centrafricană se află pe ultimul loc, iar Niger (în pofida progreselor recente) și 

Ciad se situează pe penultimul și antepenultimul loc, fiind, astfel, țările în care copilăria se 

confruntă cu cele mai mari amenințări. 

 

Acum o sută de ani, în urma unuia dintre cele mai devastatoare războaie din istoria omenirii, 

fondatoarea Save the Children, Eglantyne Jebb, a elaborat Declarația privind Drepturile Copilului. 

Astăzi, copiii sunt mai sănătoși, mai prosperi și mai bine educați decât oricând înainte. Deși 

progresele au fost remarcabile, milioane de copii sunt în continuare privați de copilărie. Trebuie să 

depunem eforturi permanente pentru a ajunge până la ultimul copil și pentru a ne asigura că toți se 

bucură de copilăria pe care o merită. Guvernele pot și trebuie să facă mai mult pentru a-i oferi 

fiecărui copil cel mai bun debut posibil în viață. Sunt necesare investiții mai mari și mai multă 

concentrare dacă ne dorim ca fiecare copil să se bucure de o copilărie sigură, sănătoasă și fericită. 

  

Copilăria în România, marcată de vulnerabilități 
România a urcat trei locuri față de raportul global din 2018 (51 față de 54 în 2018 și 52 în 2017), 

înregistrând o situație mai bună pentru indicatorul privind rata mortalității copiilor sub 5 ani, de la 

9,0 la o mie de nașteri la 7,8 la mia de nașteri, însă departe, în continuare, de media țărilor din 

Uniunea Europeană – 4,1‰. 

 

1.      Mortalitatea sub vârsta de cinci ani 
Lipsa serviciilor medicale în mediul rural, o alimentație deficitară, precaritatea accesului la apă 

potabilă și un nivel scăzut de educație neonatală al părinților reprezintă riscuri majore în creșterea și 

îngrijirea nou-născuților și a copiilor sub 5 ani. Acestea conduc la un număr mare de decese ale 

copiilor sub cinci ani – 7,8 la o mie de nașteri, la mare distanță de media europeană de 4,1‰. 
Acest capitol înregistrează, totuși, pentru al doilea an consecutiv, un progres față de valoarea din 

raportul din 2017 (11,1 decese la mia de nașteri) și din cel al anului 2018 (9,0 ‰). O îmbunătățire 

mai accentuată a situației la acest capitol, fără însă să însemne o apropiere de rata medie a Uniunii 

Europene, a înregistrat și rata mortalității la copiii sub 1 an, cu o evoluție de la 10,1‰ în 2011, 

la 6,7‰ în 2017. Media europeană este de 3,6‰. 
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2.      Copii cu copii – riscurile sarcinii în adolescență 
Educația pentru sănătatea sexuală și a reproducerii constituie cel mai ignorat aspect al protecției și 

educației în rândul copiilor, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani 

păstrând un nivel în măsură să provoace o mare îngrijorare. România înregistrează 33,7 de nașteri 

la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație mai gravă: Bulgaria și 

Georgia, cu valori de 40,3, respectiv 47,13 de nașteri, țări în care educația pentru sănătate sexuală 

este descurajată sistematic. Întrucât România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în 

adolescență decât state precum Rwanda (26,8), Trinidad Tabago (31), Uzbekistan (16,7), Albania 

(20,7), Bahamas (28), Botswana (31,7), Burundi (27,4), Mauritius (26,9), Djibouti (19,4), India 

(24,5), Tunisia (7,6) sau Algeria (10,4), elaborarea și implementarea de îndată a unui plan de 

acțiune în acest domeniu trebuie considerate urgență națională pentru autoritățile publice centrale 

și locale. 

 

În 2017, 2.306 fete sub 15 ani și 6.848 de fete cu vârsta între 16 și 18 ani deveniseră mame (vezi 

tabelul de mai jos). Datele Salvați Copiii România, obținute în urma unei anchete sociologice de 

teren realizate în 2017, arată că șase din zece mame adolescente nu au avut niciodată acces la 

informații privind sănătatea reproducerii sau educației sexuale, iar șapte din zece nu au beneficiat 

niciodată de planificare familială. 

 

an Sub 15 

ani 

15 ani 

împliniți 

16 ani 

împliniți 

17 ani 

împliniți 
Total minore 

cu copii 

Procent nașteri minore 

din totalul nașterilor 

2000 529 1425 3235 5621 10810 4.60 

2015 695 1624 2999 4253 9571 4.73 

2016 700 1580 2955 4139 9374 4.68 

2017 742 1564 2846 4002 9154 4.52 
  

3.      Impactul devastator al căsătoriilor timpurii 
Căsătoria înainte de vârsta de 18 ani reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor și nu este acceptată 

de legislațiile multor țări din Europa și din lume. Căsătoria timpurie are consecințe devastatoare 

pentru viața unei fete, a cărei copilărie se termină mult prea curând, prin intrarea forțată în perioada 

de maturitate și maternitate, înainte de a fi pregătită din punct de vedere fizic și mental. Ele se simt 

adesea lipsite de putere și sunt private de dreptul la sănătate, educație și siguranță. Căsătoria 

timpurie îi afectează, de asemenea, și pe băieți, însă într-o măsură mult mai redusă decât în cazul 

fetelor. 

 

În privința acestui indicator, România nu reușește nici în acest an să iasă din zona de risc, deși 

legislația permite căsătoria doar între majori, copiilor mai mari de 16 ani fiindu-le permisă doar în 

cazuri excepționale, în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui și cu 

autorizarea din partea instanței de tutelă. Astfel, în România, cu date care cuprind și anul 

2018, 6,7% dintre adolescenții cu vârsta între 15 și 19 ani s-au căsătorit, procent mai ridicat 

decât cel din țări precum Algeria (3,1), Tunisia (1,2), Ghana (6,4), Namibia (5,4), Kazahstan (6), 

Mongolia (4,9) ori Djibouti (2,6). 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.21, anul 7, saptamana 3 – 9 iunie 2019  

 

 

 

 

P
ag

e8
 

 4.      Lipsa educației ca factor de menținere a copiilor captivi 

în sărăcie 
La indicatorul copii în afara sistemului de educație în ciclurile primar și secundar, România se 

confruntă în mod serios cu această problemă, cu un procent în descreștere nesemnificativă față de 

raportul anterior – de 13,8, față de 13,9. E de reținut că, în 2017, procentul era de 12,1. Menționând 

comparația cu toate statele europene, nu doar cu cele care fac parte din Uniunea Europeană, 

România este depășită doar de Moldova, cu o rată a neparticipării școlare de 17%. 

Conform datelor prelucrate ale Institutului Național de Statistică (INS), în anul școlar 2017-

2018, 287.493 de copii din România, cu vârsta între 7 și 17 ani, nu urmau nicio formă de 

învățământ, iar în anul școlar 2016-2017, 26.850 de copii din ciclul primar și gimnazial și 19.116 

de liceeni sau elevi ai învățământului profesional au abandonat școala. 

Deși Legea 1/2011 privind educația națională prevede, în mod imperativ, în art. 8, că „Pentru 

finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților 

publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv”, acest deziderat a fost 

anual blocat, invocându-se argumente de natură politică sau economică, în detrimentul obligației 

fundamentale de asigurare a respectării dreptului la educație de calitate al copiilor. În România, 

cheltuielile publice pentru educație s-au situat, în 2017, la 2,7% din PIB, cu o descreștere 

substanțială față de procentul din 2016, care a fost de 3,3%, fiind cea mai scăzută valoare din 

Uniunea Europeană, a cărei medie a înregistrat 4,6% în 2017. În țări precum Ungaria, Slovenia, 

Cipru, Cehia, Letonia și Estonia au fost alocate bugete situate între 5,0% și 5,9% din PIB. 

 

5.      Exploatarea prin muncă a copiilor 
Deși raportul nu conține date privind exploatarea prin muncă a copiilor români, ancheta statistică 

privind forța de muncă în gospodării (AMIGO) ne oferă câteva informații foarte importante privind 

munca adolescenților (15-19 ani) și profilul adolescenților care muncesc. Astfel, la sfârșitul anului 

2018, 87.760 de adolescenți români erau implicați în muncă. Din păcate, nu este vorba de locuri de 

muncă de calitate, bine remunerate sau care să le permită dezvoltarea profesională ulterioară. 

În țara noastră, munca adolescenților este un fenomen specific mediului rural (în procent de 

94,34%), iar mai mult de jumătate dintre adolescenții ocupați în muncă (47.900) muncesc în 

gospodării, ca lucrători familiali neremunerați. 

 

6.      Rata omuciderilor cu victime copii și adolescenți 
Rata omuciderilor se calculează ca procent la 100.000 de persoane între 0 și 19 ani. România a 

înregistrat un procent de 0,3, mai scăzut decât cel înregistrat în Raportul Global din 2018 (0,5). 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Salvați Copiii România, a evidențiat urgența 

reconsiderării importanței pe care autoritățile o alocă protecției copilăriei în România: „Vorbim de 

sute de mii de copii români cărora le este refuzat dreptul la o copilărie decentă, iar Salvați Copiii 

consideră că autoritățile centrale și locale poartă această responsabilitate, an de an fiind amânate 

investiții și politici în acord cu situația actuală și nevoile copiilor. 
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O implicare reală din partea acestora, cu participarea societății civile și a reprezentanților copiilor 

și părinților, un buget al copilului adecvat, îmbunătățirea implementării programelor și 

respectarea legislației ar putea asigura șansa unei copilării mai bune pentru toți copiii.”   

  

Pentru versiunea în limba engleză a Raportului Global Save the Children 

2019: https://bit.ly/2Wun5QI  

Detalii despre campania globală: https://campaigns.savethechildren.net/global-childhood-

report/ 

Date corespunzătoare anului 2016. 

Date corespunzătoare anului 2017. 

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS Tempo), în România, fenomenul mortalității sub 5 

ani a scăzut de la 5.202 decese (anul 2000) la 1.639 (anul 2017). 

Eurostat, cod demo_fordagec. 

Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 

ani, din mediul rural, aprilie 2018  

În învățământul secundar sunt cuprinse ciclurile secundar gimnazial (clasele V-VIII) și secundar 

superior (clasele IX-XII/XIII și învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani). 

Eurostat, cod TEPSR_SP110. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education 
 https://www.stiri.ong/ong/social-1/romania-se-confrunta-in-continuare-cu-o-situatie-ingrijoratoare-la-capitolul-

mame-minore-casatorii-timpurii-si-lipsa-accesului-la-educatie, 29 mai 2019 

 

 Cum să-ți ajuți copilul să învețe acasă programare, fără să ai cunoștințe 

avansate de calculator 

 
Foto: Guliver/Getty Images 

Ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Atunci când vine vorba de tehnologie, să 

interzici sau restricționezi drastic accesul la dispozitivele electronice este întotdeauna o strategie 

contraproductivă, crede Oana Vasilache, președinte al Coder Dojo București. Cel mai bine, crede 

https://bit.ly/2Wun5QI
https://campaigns.savethechildren.net/global-childhood-report/
https://campaigns.savethechildren.net/global-childhood-report/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education
https://www.stiri.ong/ong/social-1/romania-se-confrunta-in-continuare-cu-o-situatie-ingrijoratoare-la-capitolul-mame-minore-casatorii-timpurii-si-lipsa-accesului-la-educatie
https://www.stiri.ong/ong/social-1/romania-se-confrunta-in-continuare-cu-o-situatie-ingrijoratoare-la-capitolul-mame-minore-casatorii-timpurii-si-lipsa-accesului-la-educatie
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ea, este ca părinții să se împrietenească cu „dușmanul” care captează atât de ușor atenția copilului și 

să îl folosească pentru a-i dezvolta celui mic abilitățile de gândire, dar și pentru a-l canaliza spre 

activități online educative. 

Coder Dojo București a pus, cu sprijinul Microsoft România, bazele unui proiect prin care să creeze 

mai multe cluburi de programare în țară, dar și un site cu resurse online prin care părinții să își ajute 

copiii, cu vârste de cel puțin 7 ani, să învețe primele noțiuni de programare. Pe site-ul Coder Dojo 

Tech Academy, părinții și profesorii pot găsi lecții și activități în limba română care să le dezvolta 

copiilor și adolescenților competențele digitale. 

 

„Indiferent dacă părinții au cunoștințe de informatică sau nu, dacă stau împreună cu copiii și 

parcurg atelierele, reușesc să progreseze” 
„Să îi impui să nu umble la tabletă, să nu umble pe telefon, e imposibil. Nu lucrează ei acasă, la 

școală sunt copii care știu să folosească. Și e păcat, pentru că au capacitate să învețe, să lucreze. 

Trebuie să stai un pic cu ei și să le arăți cum să meargă pe drumul ăsta. Să le arăți că își pot construi 

singuri proiecte, că sunt în stare ei să își facă programe”, crede Oana Vasilache. 

 
 

Primul limbaj de programare pe care îl pot învăța cei mici este Scratch. Pe site-ul Coder Dojo Tech 

Academy se găsesc 10 lecții în limba română, mai multe clipuri video traduse, quiz-uri și linkuri 

către resurse cu ajutorul cărora copiii pot face proiecte în scratch. Scopul este acela de a-i trece pe 

cei mici peste nivelul de început, iar pentru acest lucru, spune Oana Vasilache, este nevoie doar de 

parcurgerea lecțiilor, alături de un adult disponibil care să aibă cunoștințe de bază de folosire a 

calculatorului. „Indiferent dacă părinții au cunoștințe de informatică sau nu, dacă stau împreună cu 

copiii și parcurg atelierele, reușesc să progreseze”, crede ea. 

În viitor, Coder Dojo vrea să extindă numărul lecțiilor și să îi stimuleze și pe alți pasionați de 

programare să încarce resurse în platformă. 

 

Cursuri de Microbit, Java Script, Html 
Al doilea nivel ce poate fi parcurs, este Microbit, pentru care platforma prezintă trei lecții de 

început. Microbit este un mic computer programabil, conceput special pentru a face învățarea 

conceptelor de programare. Prețul lui variază între 75 și 100 de lei, dar pentru a învăța să îl folosești 

nu ai nevoie să cumperi dispozitivul, întrucât cei interesați au la dispoziție un simulator online. 

„Avem foarte multe linkuri cu resurse și vrem să mai adăugăm lecții. În Microbit, poți să 

programezi cu ajutorul blocurilor de cod, ca și la Scratch, dar partea cea mai frumoasă dar, în 

https://www.academiacoderdojo.ro/coder/academia-coderdojo/
https://www.academiacoderdojo.ro/coder/academia-coderdojo/
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același timp, într-un alt tab vezi codul Java script generat, iar acest lucru face trecerea înspre 

programarea în Java. 

Odată ce au făcut Microbit, ei pot să intre pe platforma de la Khan Academy, unde sunt și lecții de 

Java Script, sunt și lecții de html. De aici, ei îbcep să descopere și să programeze. Deja dacă au 

descoperit și au început ei să își dorească să lucreze, sunt canalizați pe drumul ăsta. Ai reușit să le 

dai direcția”, crede Oana Vasilache. 

Următoarele cursuri din platformă sunt Java Script pe Khan Academy și Site-uri web cu HTML, 

CSS si JavaScript. 

 

„Se creează încrederea pe care copilul o are în tine, că nu ești împotriva lui. Nu ești împotriva 

faptului că el stă pe tabletă sau pe laptop” 
Ca părinte de copii în școala primară, Oana Vasilache a văzut ce beneficii au astfel de activități 

făcute acasă cu cei mici. „Poți să te joci cu el, să faci parte din viața lui digitală, fără să se simtă 

controlat. Nu simte că tu, de fapt îl controlezi, dar tu te asiguri că el merge în direcția bună. Pe de 

altă parte, el vede că tu ești interesat de ceea ce face. Eu nu pot fi interesată neapărat de jocurile pe 

care le joacă copiii mei, decât dacă chiar mă oblig. Pentru că nu sunt pe gustul meu. Dar, în schimb, 

dacă lucrez cu ei, la un program sau la o animație, sunt implicată, depun efort, mă simt lângă ei. 

Avem după aceea despre ce să discutăm. Se creează încrederea pe care copilul o are în tine, că nu 

ești împotriva lui. Nu ești împotriva faptului că el stă pe tabletă sau pe laptop”, spune aceasta. 

Și le dă părinților interesați o sugestie, pe care a pus-o în practică la matematică. „La fiul meu în 

clasă, un grup de trei patru copii își luau Gazeta Matematică și, pe rând, se duceau la câte unul din 

ei și erau mai motivați decât dacă lucrau acasă individual.Cred că este o metodă mai bună să faci 

atelierele astea cu doi-trei prieteni decât să faci doar tu cu el. Dacă poți să faci asta”. 

 

O țară mai bună se construiește plecând de la un sistem de educație performant. Introducerea 

programării în procesul educațional deschide oportunități către joburi căutate și bine plătite și, 

mai mult decât atât, dezvoltă acele abilități care construiesc adulți ce pot face față unor provocări 

diverse: gândirea critică, rezolvarea unor probleme complexe și creativitatea. Platforma Republica 

vă prezintă oamenii care își doresc să schimbe felul în care învață copiii noștri. Susținem 

programul Alt Viitor, în care Microsoft România investește 1 milion de dolari. Este un proiect în 

care sunt implicate ONG-uri, 4500 de profesori și voluntari, o inițiativă care va sprijini dezvoltarea 

de competențe digitale pentru peste 11.000 de elevi. Îi veți cunoaște aici, le veți afla poveștile și veți 

vedea modul în care acești oameni pun umărul la construcția unui viitor mai bun pentru România. 
sursa: https://republica.ro/cum-sa-ti-ajuti-copilul-sa-invete-acasa-programare-fara-sa-ai-cunostinte-avansate-de-

calculator?, 31 mai 2019 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://republica.ro/cum-sa-ti-ajuti-copilul-sa-invete-acasa-programare-fara-sa-ai-cunostinte-avansate-de-calculator?
https://republica.ro/cum-sa-ti-ajuti-copilul-sa-invete-acasa-programare-fara-sa-ai-cunostinte-avansate-de-calculator?

