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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. 29, anul 8, săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie 2020 

 

Cuprins: 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Muma Pădurii – povestea a doi tineri antreprenori care vor să planteze 1 milion de copaci 

cu ajutorul brățărilor 

 Încep înscrierile la Concursul Național ecOprovocarea ediția 2020-2021 

 „Copiii ajung la liceu extrem de dezorientaţi”. Cum să îi ajuți să își găsească și atingă 

visurile 

 

       
 

 Premieră pentru învățământul universitar din România: locurile la 

Masterul didactic, ocupate integral 

 

Opt universități pilotează, în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, 

programe de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență. 

 

Față de această inițiativă, tinerii care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică au manifestat un 

deosebit interes, fiind ocupate toate locurile din planul de școlarizare. 

Cele opt instituții de învățământ superior care organizează programe de master didactic, pe locuri 

subvenționate de la bugetul de stat, în anul universitar 2020-2021, precum și domeniile aferente 

sunt: 

 Universitatea Politehnică din București - specializări: Inginerie mecanică, Inginerie și 

management; 

 Universitatea din București - specializări: Chimie, Biologie, Geografie, Limba și literatura 

română, Limba și literatura germană; 

 Academia de Studii Economice din București - specializări: Economie; 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - specializări:  Educație fizică și sport, 

Teologie Ortodoxă, Biologie și Geografie; 

 Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca - specializări: în limba română – 

Informatică, Chimie și Istorie, în limba maghiară – Matematică, Informatică, Chimie și 

Istorie; 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MPry-w-dkaM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MPry-w-dkaM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ooZkTpdPZRc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 Universitatea „Ovidius” din Constanța - specializări: Științe inginerești aplicate, 

Administrarea afacerilor, Psihologie și Biologie; 

 Universitatea din Craiova - specializări: Informatică, Calculatoare și tehnologia 

informației, Chimie și Biologie; 

 Universitatea de Vest din Timișoara - specializări: Fizică, Educație fizică și sport, Chimie, 

Biologie și Geografie. 

 

Reamintim că masterul didactic este un program de formare inițială pentru cariera didactică, 

prevăzut încă de la adoptarea Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), dar care a fost 

implementat pentru prima dată de Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, prin ordinul de 

înființare și organizare (Ordin nr. 4524/2020), semnat în luna iunie a acestui an. 

 

Programul are o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau 

echivalentă, interesați să dezvolte o carieră didactică. Aceștia s-au putut înscrie la un program de 

master didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile 

de licență. 

 

În baza ordinului menționat anterior, trei instituții de învățământ – Universitatea Politehnică 

București (specializări: Inginerie mecanică și Inginerie și management), Academia de Studii 

Economice din București (specializări: Administrarea afacerilor, Economie, Contabilitate, 

Informatică economică)  și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (specializări: 

Matematică și Informatică – în limba maghiară și Informatică și Chimie - în limba română) - au 

oferit candidaților și posibilitatea de a opta pentru obținerea dublei specializări, aleasă tot din 

domeniul fundamental aferent domeniului înscris pe diploma de licență sau echivalentă a acestora. 

 

În condițiile dublei specializări, absolventul va prezenta o singură lucrare de disertație care vizează, 

la nivelul ipotezei formulate, ambele specializări. Absolventul primește o singură diplomă, care 

atestă competențele didactice și pentru cea de-a doua specializare și care îi conferă dreptul de a 

preda respectivele discipline de studiu. 

Conform legii, universitățile pot organiza aceste programe de studii universitare de master didactic 

prin parteneriate între departamentele/facultățile de profil și structurile instituționale 

(departamente/facultăți) cu profil psihopedagogic. 
sursa: https://www.edu.ro/premier%C4%83-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-

universitar-din-rom%C3%A2nia-locurile-la-masterul-didactic-ocupate-integral, 20 oct 2020 

 

 

 Schemă de grant pentru finanțarea accesului egal la o educație incluzivă de 

calitate pentru toți copiii, în special pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate 

 

Din anul 2010, prioritatea incluziunii socio-educaționale a elevilor în situație de vulnerabilitate este 

din ce în ce mai prezentă pe agenda politicii europene. 

Prezenta oportunitate de finanțare este rezultatul cooperării dintre Ministerul Educației și Cercetării 

și Consiliul Europei. Acțiunea se încadrează în Planul de Acțiune Strategic al Consilului Europei 

pentru Rromi și Nomazi 2020 - 2025, prioritatea 5.3. „Susținerea accesului la educație și formare 

incluzivă de calitate” și vizează școli cu o proporție ridicată de copii în situație de vulnerabilitate, 

inclusiv copii Rromi.  

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204524%20-%202020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204524%20-%202020.pdf
https://www.edu.ro/premier%C4%83-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-universitar-din-rom%C3%A2nia-locurile-la-masterul-didactic-ocupate-integral
https://www.edu.ro/premier%C4%83-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-universitar-din-rom%C3%A2nia-locurile-la-masterul-didactic-ocupate-integral
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Ca urmare a provocărilor identificate la nivel local de către societatea civilă de a promova educația 

incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special a copiilor care au nevoie de o abordare echitabilă 

din perspectivă socio-economică, și ca urmare a implicării active a Ministerului Educației și 

Cercetării din România, Consiliul Europei a decis să aloce un fond de 100.000 de euro pentru a 

sprijini o schemă de granturi de urgență. Prin acest instrument financiar ne dorim să 

sprijinim școlile cele mai dezavantajate din România să aibă un răspuns cât mai bun pentru elevii pe 

care-i îndrumă și să ofere servicii cât mai de calitate, ținând cont inclusiv de nevoile specific 

generate de pandemia de COVID-19. 

Având în vedere provocările actuale și nevoile identificate, în general, de către unitățile de 

învățământ eligibile pentru această schemă de grant, finanțarea are obiectivul specific de a 

sprijini accesul egal la o educație incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special pentru copiii 

aflați în situații de vulnerabilitate (rromi, alte minorități, copii cu dizabilități, copii cu părinții 

plecați în străinătate, aflați în risc de sărăcie etc.).  

 

Granturile vor sprijini activități care derivă din nevoi identificate la nivel local, precum:  

 Creșterea capacității personalului școlar și a cadrelor didactice în utilizarea platformelor TIC 

și online pentru învățare mai eficientă și implicarea elevilor; 

 Sprijinirea școlilor pentru a-și îmbunătăți comunicarea, colaborarea și parteneriatul activ cu 

părinții și copiii; 

 Sprijin emoțional și psihologic pentru profesori, părinți și elevi în depășirea anxietății 

provocate de izolarea fizică; 

 Sprijin eficient și post-izolare pentru copii și profesori în tranziția înapoi la școli și săli de 

clasă etc. 

 

► Deschiderea apelului - 19 octombrie 2020 

► Închiderea apelului - 29 octombrie 2020 

 

Valoarea maximă a grantului este stabilită la 2.500 de euro pentru fiecare unitate de învățământ. 

Detaliile schemei de grant sunt disponibile în ghidul solicitantului, publicat mai jos. 

 

O echipă de experți va fi mobilizată de către Consiliul Europei pentru a susține aplicanții 

selecționați în implementarea corectă a schemei de granturi. 

Lista școlilor eligibile, în baza unei evaluări realizate la nivelul fiecărui inspectorat școlar 

județean, precum și toate documentele-suport (ghidul solicitantului și cererea de finanțare) 

sunt disponibile mai jos: 
 Cerere de finanțare (arhivă fișier editabil - word) 

 Ghid finanțare Program Microgranturi (actualizat) 

 Grilă de analiză a PDI/PO în termeni de incluziune/incluzivitate 

 Document-suport pentru aplicarea Indexului pentru Incluziune în schema de 

microgranturi 

 Anexa A: Lista școlilor eligibile 

 Anexa B: Model de Contract - Consiliul Europei (EN)  
 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Cerere%20de%20finantare%20MEC.zip
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid%20finantare%20microgranturi_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Grila%20analiza%20PDI%20PO_0.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Index%20incluziune%20microgranturi.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Index%20incluziune%20microgranturi.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20A.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20B%20-%20Model%20de%20contract%20-%20Consiliul%20Europei.pdf
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Pentru a aplica la schema de microgranturi oferite de Consiliul Europei și Ministerul Educației și 

Cercetării este nevoie să vă înregistrați pe platforma QIE - Educație Incluzivă de Calitate, fiind 

suficientă înregistrarea unei singure persoane din fiecare unitate de învățământ care dorește să 

aplice: https://www.qie.ro/platforma/microgrant/m2020mec   
sursa: https://www.edu.ro/anun%C8%9B-schem%C4%83-de-grant-pentru-finan%C8%9Barea-accesului-egal-la-o-

educa%C8%9Bie-incluziv%C4%83-de-calitate-pentru 

 

 A fost lansată platforma online „Sportul se Joacă” 

Data publicării:  23 octombrie 2020 

 

Ca urmare a parteneriatului între Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului și 

Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv, Institutul Aspen România și cu sprijinul BCR, s-a lansat 

platforma online „Sportul se Joacă”. Aceasta reprezintă o platformă educațională deschisă, de 

alfabetizare în sport, joacă și mișcare, o platformă care promovează exerciții distractive, fără a fi 

necesare resurse materiale speciale, cu scopul de a inspira adulții din țara noastră să se joace „de-

a sportul” cu copiii. 

 

Programul își propune să promoveze sportul de masă, încurajându-i pe copii să facă mișcare. Astfel, 

copiii se pot juca de-a sportul în cadrul a 12 discipline incluse în programul olimpic: atletism, 

baschet, biatlon, canotaj, gimnastică, handbal, judo, lupte, scrimă, tenis, tenis de masă și tir sportiv. 

Platforma „Sportul se Joacă” este activă din data de 22 octombrie 2020, iar pe site-

ul www.sportulsejoaca.ro vor putea fi accesate 120 de clipuri cu diferite exerciții din cele 12 

discipline sportive olimpice. 

 

„Sportul deține un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Prin intermediul 

platformei «Sportul se joacă», în care sunt prezentate cele 12 discipline incluse în programul 

olimpic, elevii vor avea posibilitatea de a descoperi ce sport li se potrivește”, a declarat Monica 

Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării. 

 

O parte din marii campioni ai României s-au alăturat acestui proiect și au devenit Ambasadori ai 

programului „Sportul se Joacă”: Mihai Covaliu, Marian Drăgulescu, Alina Dumitru, Ana-Maria 

Brânză, Paula Ivan, Éva Tófalvi, Mihaela Ștef, Laura Coman, Gianina Beleagă, Ionela Cozmiuc, 

Elisabeta Lipă, George Cosac și Răzvan Pîrcălabu.  

 

„«Sportul se joacă» este un program care va ajuta, în primul rând, prin ceea ce conține: un număr 

de peste 120 de exerciții, exerciții prin care copiii vor descoperi, practic, lumea minunată a 

sportului, vor descoperi disciplinele olimpice și vor avea oportunitatea să aleagă ce îi atrage cel 

mai mult, ce li se potrivește și ce vor să practice mai departe”, a declarat Mihai Covaliu, 

președintele COSR. 

 

Platforma poate fi accesată pe www.sportulsejoaca.ro, pe canalul de YouTube „Sportul se joacă” 

și pagina de Facebook „Sportul se joacă”. Luni, 26 octombrie 2020, Monica Cristina Anisie, 

ministrul educației și cercetării, va participa la o videoconferință cu inspectorii școlari pentru 

Educație fizică și sport, alături de Ionuț Stroe, ministrul tineretului și sportului și Mihai Covaliu, 

președintele COSR.   
sursa: https://www.edu.ro/fost-lansat%C4%83-platforma-online-%E2%80%9Esportul-se-joac%C4%83%E2%80%9D 

https://www.qie.ro/platforma/microgrant/m2020mec
https://www.edu.ro/anun%C8%9B-schem%C4%83-de-grant-pentru-finan%C8%9Barea-accesului-egal-la-o-educa%C8%9Bie-incluziv%C4%83-de-calitate-pentru
https://www.edu.ro/anun%C8%9B-schem%C4%83-de-grant-pentru-finan%C8%9Barea-accesului-egal-la-o-educa%C8%9Bie-incluziv%C4%83-de-calitate-pentru
http://www.sportulsejoaca.ro/
http://www.sportulsejoaca.ro/
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 Muma Pădurii – povestea a doi tineri antreprenori care vor să planteze 1 

milion de copaci cu ajutorul brățărilor 
 

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Au fost odată doi tineri antreprenori 

care au decis că este momentul să ia atitudine și să se implice într-una dintre cele mai 

frumoase misiuni: aceea de a planta 1 milion de copaci în România! 

 

Pentru că defrișările iresponsabile trebuie să fie combătute, pentru că, potrivit Greenpeace România, 

țara noastră pierde 3 ha de păduri pe oră, iar doar 1% din suprafața tăiată și exportată ilegal este 

descoperită, Filip Baschir și Robert Szkokan au înțeles că o criză a pădurilor este și o criză a 

dezinformării. 

Cei doi antreprenori au avut astfel ideea de a deschide un business cu brățări realizate manual, din 

ață de proveniență românească, iar pentru fiecare brățară vândută să planteze un copac. Așa a 

luat naștere Muma Pădurii, a cărei poveste e astăzi cât se poate de reală și de actuală și care are o 

misiune clară, pe lângă componenta sa educativă: să ajungă la 1 milion de copaci plantați, cu 

ajutorul tuturor! 

 

O brățară = un copac plantat 

De la această idee simplă, Filip și Robert, ca doi veritabili feciori ai codrului animați de amintirile 

copilăriei petrecute în mijlocul naturii, au reușit să lanseze un business de poveste. Iar misiunea lor 

este una ce poate deveni a tuturor, căci pentru fiecare brățară vândută se va planta un copac. Pe 

22 octombrie, Muma Pădurii lansează noua colecție de brățări, în culorile toamnei, dar și două 

modele noi, dintre care unul poate fi purtat atât ca brățară, cât și drept colier (...). 

 

Lansat la finele anului trecut, business-ul și povestea sa au fost foarte bine primite, iar în primele 

două luni a fost deja donată suma necesară plantării a 1.000 de copaci, cu ajutorul celor care au 

cumpărat brățări și au devenit astfel parte din comunitatea Mumei. Și ca orice personaje de poveste, 

Filip și Robert au și ei parte de ajutoare în basmul pe care l-au pornit: 

„În primele două luni am vândut și am donat echivalentul a puțin peste 1.000 de copaci. Feedback-

ul din piață ne umple inimile de fericire pentru că oameni tare faini au venit lângă noi. Vom crește 

o comunitate tare, tare frumoasă! Plantăm cu partenerii noștri de la Tășuleasa Social, ei fac asta 

de 16 ani deja, o fac bine și nu se lasă. Momentan ei aleg zonele în care se fac plantările, având 

experiența și expertiza necesare. În timp, ne dorim să plantăm în zonele de care este mai multă 

nevoie și în care pădurea să ajute comunitatea respectivă”, explică Filip. 

 

Muma Pădurii, un business puternic social 
Oamenii care au nevoie de reintegrare socială sunt precum copacii tăiați, dar cu rădăcini bune care 

pot să crească frumos din nou. De la această idee au pornit fondatorii Muma Pădurii atunci când și-

au ales făuritorii brățărilor: adulți care au nevoie de reintegrare socială. Ei sunt cei care 

realizează manual toate modelele de brățări, astfel că o brățară vândută înseamnă un copac plantat, 

dar și un loc de muncă pentru cineva care are mare nevoie de asta. 

Povestea Mumei Pădurii poate fi povestea oricui, așa cum mărturisesc Filip Baschir și Robert 

Szkokan. Cei doi tineri antreprenori își continuă misiunea, iar cei care vor să se alăture acestei 

comunități de fapte bune o pot face pe site-ul proiectului: https://www.mumapadurii.com/  
sursa: Romania pozitiva, 22 oct 2020 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MPry-w-dkaM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MPry-w-dkaM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.mumapadurii.com/
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 Încep înscrierile la Concursul Național ecOprovocarea ediția 2020-2021 
 

Elevii și profesorii de liceu din toată țara sunt invitați să se înscrie la Concursul Național 

ecOprovocarea, ediția 2020-2021, unde pot exersa abilități de leadership, aprofunda cunoștințe 

legate de protejarea mediului și derula activități practice de îngrijire a naturii. Viitorplus – 

asociația pentru dezvoltare durabilă, organizatorul competiției, lansează apelul de înscriere pentru 

concursul din acest an școlar, ce va avea premii în valoare totală de 100.000 lei. 

 

Începând de marți, 20 octombrie 2020, elevii și profesorii de liceu din toată țara se pot înscrie 

în Concursul Național ecOprovocarea, un proiect extrașcolar, cu elemente de educație non-

formală,  organizat de 11 ani de Asociația ViitorPlus. Anul acesta, Concursul se derulează cu 

sprijinul TenarisSilcotub, Nepi Rockcastle, Goldman Sachs Gives, Ecotic și L’Oreal România. 

 

Echipe formate din minim 5 membri (4 elevi și un coordonator – elev sau profesor) se pot înscrie să 

organizeze acțiuni de protecție a mediului la cele 5 categorii de concurs: reciclare, plantare de 

arbori, igienizare, târguri de economie circulară și grădini multifuncționale. De asemenea, 

profesorii vor beneficia de resurse educaționale gratuite, în timp ce elevii din echipa de concurs și 

voluntarii mobilizați de ei vor putea lua parte la ateliere educaționale non-formale privind 

provocările actuale ale mediului și soluțiile pe care le pot implementa pentru diminuarea acestora. 

 

Înscrierea echipei în concurs o face coordonatorul acesteia, urmând pașii din 

acest https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/, în perioada 20 octombrie – 31 

decembrie 2020. 

 

Competiția va începe pentru fiecare echipă din momentul în care a fost validată de către organizator 

(pe site-ul ecOprovocarea sunt afișate regulamentele complete ale fiecărei categorii de concurs). 

Activitățile specifice fiecărei categorii sunt raportate și punctate lunar, individual și pe echipe, astfel 

încât, cu cât încep mai devreme, cu atât cresc șansele echipelor de a acumula mai multe puncte. De 

asemenea, a fost creat și contextul prin care participanții fiecărei echipe vor putea desfășura și 

raporta individual activități de mediu. 

 

Concurenții înscriși în anul școlar 2020-2021 vor porni de la un punctaj zero și vor fi declarați 

câștigători într-un clasament special (premii: locul I la fiecare categorie de concurs). Echipele care 

s-au înscris în anul școlar anterior, 2019-2020, și au acumulat deja puncte în competiție, vor 

continua clasamentul început (premii: locurile I, II, III la fiecare categorie). 

Competiția se încheie la data de 20 mai 2021, urmând ca la scurt timp să fie desemnate echipele 

câștigătoare ale fiecărei categorii. Premiile, în valoare totală de 100.000 de lei, constau în 

participarea a 100 de elevi și profesori la Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea – un 

eveniment de câteva zile, cu distracție, jocuri, drumeții, petreceri tematice și activități educaționale 

non-formale, de comunicare în echipă, leadership și lucru de grup. În plus, elevii implicați și 

profesorii coordonatori vor primi diplome de merit și de participare. (…) 

 

Viziunea ViitorPlus: „Redescoperim împreună legătura cu natura și investim în ceea ce lasăm în 

urma noastră”. Pentru mai multe informații, vizitați pagina web: www.viitorplus.ro 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/ooZkTpdPZRc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/
https://www.ecoprovocarea.ro/tabara/
http://www.viitorplus.ro/
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Pentru mai multe resurse de informații și imagini, accesați: site-ul programului 

ecOprovocarea: www.ecoprovocarea.ro 
 

 

 „Copiii ajung la liceu extrem de dezorientaţi”. Cum să îi ajuți să își 

găsească și atingă visurile 
 

Ce fel de şcoală dorim? Una care susţine visurile elevilor sau una care le ignoră sau chiar 

descurajează activ pentru că şcoala este despre note, referate, portofolii, lucrări de control şi altele 

asemenea? Una care îi întreabă pe elevi “Care e visul tău?” sau una care îi întreabă orice altceva 

mai puţin asta? Una care îi ajută să îşi formuleze visurile şi aspiraţiile personale, sau una care le 

ucide prin nepăsare? Una care îi ajută să înţeleagă ştiinţa realizării aspiraţiilor personale, sau una 

care vorbeşte despre oricare ştiinţă mai puţin despre asta? Acestea sunt unele dintre întrebările pe 

care ni le punem în comunitatea de Dream Management şi care ne-au dat ghes să creăm o punte 

între comunitatea noastră şi universul educaţional.  

 

Pe scurt, în vara asta am creat o fişă de lucru numită “Fii COPIL cu visul tău!” 

(https://mirelaoprea.com/wp-content/uploads/2020/09/Fisa-de-lucru-COPIL_31.08.2020-1.pdf), 

prin care punem la îndemâna cadrelor didactice şi a consilierilor şcolari un instrument care să 

genereze conversaţii despre visurile şi aspiraţiile elevilor. Punctul de pornire a fost sugestia unei 

profesoare de matematică din Cluj-Napoca şi membră a comunităţii noastre, care îşi dorea un astfel 

de instrument pentru elevii ei. După ce am elaborat şi testat fişa de lucru, ne-am gândit: “Dar ia hai 

să dăm sfoară-n ţară, să ajungă şi la alţi elevi, nu doar la elevii Adelei”. La sfatul unei prietene 

învăţătoare şi profesor Merito, am contactat câteva dintre cele mai mari comunităţi educaţionale din 

România şi am dat un comunicat de presă, iar ce a urmat… ne-a luat pe sus. Peste 1000 de cadre 

didactice, părinţi şi consilieri şcolari s-au înscris pe listele noastre pentru a primi informaţii şi pentru 

a participa la un webinar în care urma să prezentăm visul nostru de a aduce programul de Dream 

Management în şcolile din România. 

Sincer, nici eu şi nici colegii mei din comunitatea de Dream Management nu ne aşteptam să fie aşa 

de multe cadre didactice interesate de visurile elevilor din România. Gabriela, cea care şi-a asumat 

pe nepusă masă coordonarea logistică a webinariilor, spune că pentru ea nu a fost o surpriză, pentru 

că ideea e valoroasă. Eu, însă, o suspectez că ea este un exemplu clasic de ‘over-achiever’ care e 

obişnuit să îi iasă la superlativ orice proiect în care se implică. De la aceste webinarii am aflat că 

sunt, în România, foarte multe cadre didactice care fac lucrurile cu infinită pasiune, creativitate şi 

dorinţă de schimbare. Sub presiunea pandemiei şi a altor tare ale sistemului, s-a format un curent de 

opinie care adesea pune la zid cadrele didactice. Sunt denigraţi, trataţi cu neîncredere, acuzaţi de 

interese meschine, etc. Fiecare pădure îşi are uscăturile sale, dar ce s-a întâmplat la webinariile 

noastre, mi-a redat speranţa. Învăţătorii şi profesorii sunt în prima linie a dezastrului social al ţării 

noastre. Sistemul în care ei lucrează este grav sub-finanţat şi nu este corelat cu alte sisteme care ar 

putea veni în sprijinul copiilor la risc de excluziune şi marginalizare socială (în ţara noastră mulţi, 

extrem de mulţi, aproape jumătate). Conform ‘normei’, consilierii şcolari deservesc un număr 

enorm, sute şi chiar mii de elevi: ce poţi face cu adevărat când ai aşa de mulţi “clienţi”? 

 

 

http://www.ecoprovocarea.ro/
https://mirelaoprea.com/comunitatea/
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=1vZLm_O49.HeZTCaLo50jMV2jy01xWeFSqjWaRKSLWH.B7/stparam=tfgfnshpdn/fastid=crneibvbhzayrnekyfsoadaxkgkk/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24702883.283888529%3Bdc_trk_aid%3D477949731%3Bdc_trk_cid%3D138710940%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=1vZLm_O49.HeZTCaLo50jMV2jy01xWeFSqjWaRKSLWH.B7/stparam=tfgfnshpdn/fastid=crneibvbhzayrnekyfsoadaxkgkk/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB24702883.283888529%3Bdc_trk_aid%3D477949731%3Bdc_trk_cid%3D138710940%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://mirelaoprea.com/fisa-de-lucru-copil/
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bVBAhINqq51SzOD491bm65aELW_FDqb8SZl.jeORLoT.M7/stparam=odchhoglfs/fastid=dahmdexaqlwojuikywdylfizpaln/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F479394114%3B285588711%3Bw
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=bVBAhINqq51SzOD491bm65aELW_FDqb8SZl.jeORLoT.M7/stparam=odchhoglfs/fastid=dahmdexaqlwojuikywdylfizpaln/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F479394114%3B285588711%3Bw
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Dar în acest articol nu vreau fac un diagnostic al problemelor existente, ci vreau să împărtăşesc 

câteva din întrebările şi sugestiile pe care le-am auzit de la profesorii cu care ne-am conectat în 

această toamnă. 

În primul rând, am auzit despre dorinţa cadrelor didactice de o mai strânsă colaborare cu părinţii. O 

participantă a spus: “Nu e suficient să acționăm punctual, fără a conlucra cu părinții, sper că veţi 

realiza astfel de webinarii şi pentru părinţi, pentru că trebuie să fim ca o echipă unită în jurul 

visurilor copiilor; să îi susţinem din toate părţile”. Altcineva a spus: “Este mare nevoie de o educare 

a părinţilor în paralel. De multe ori părinţii au renunţat la visurile lor: de unde să înveţe copiii 

despre importanţa visurilor?”. Apoi: “Ar fi interesant un chestionar aplicat copilului despre visurile 

sale, concomitent cu un chestionar aplicat părinților despre visurile propriului copil”. În acelaşi 

gând: “Interesant să vedem şi care sunt visurile părinţilor pentru copiii lor, în ce măsură se 

intersectează cu ale copiilor, pentru că mulţi părinţi îşi proiectează visul asupra copiilor şi îi pot 

deturna de la visul lor”. Iar noi ne-am spus: “Desigur! E clar că asta e soluţia. Cluburile de Dream 

Management din şcoli ar putea să fie exact acel vehicul care va aduce împreună elevi, profesori, 

părinţi şi întreaga comunitate. Ne imaginăm cum următorul pas ar fi crearea unui ghid pentru 

înfiinţarea unor astfel de cluburi în cât mai multe şcoli din România”.  

 
Vocea celor care îşi doresc să colaboreze cu părinţii pentru a susţine visurile elevilor, a fost 

completată de cei care îşi doresc o abordare sistemică: “Ar fi bine să existe un opţional de Dream 

Management. V-aţi gândit în direcţia asta?”. Cineva şi mai îndrăzneţ: “Cred că un opţional ar fi 

bun, dar şi mai bine ar fi ca acest concept să fie integrat la toate disciplinele”. Când am întrebat cum 

s-ar putea face asta, am primit o mulţime de răspunsuri: “La arte plastice am putea să îi încurajăm 

să îşi deseneze visul”, “La engleză şi alte limbi străine am putea să îi îndemnăm să scrie un eseu 

despre visul lor”. Un profesor ne-a povestit cum un elev al său era pasionat de motoare şi nu îl 

interesa nimic altceva. I-a dat ca temă să realizeze acasă, în pandemie, un motor din carton, cu toate 

componentele sale. Pentru asta a trebuit să studieze mai mult decât alţii în tot anul, dar elevul s-a 

achitat de sarcină cu brio: visul lui este să ajungă cel mai bun mecanic auto din judeţul lui. O 

profesoară de română din Iaşi mi-a scris: “În timpul webinarului deja mă gândeam cum voi discuta 

cu elevii despre visurile personajelor literare. Despre visul lui Ion de a aveva pământ, a lui 

Moromete de a avea familia unită şi aproape, a lui Ghiţă din nuvela lui Slavici de a avea bani şi tot 

aşa”. O altă profesoară a completat: “I-aş întreba pe elevi despre visurile lor de acum, ca să facem o 

comparaţie peste timp, să vedem cum evoluează visurile oamenilor, în funcţie de contextul istoric şi 

social. I-aş îndemna, pe baza fişei de lucru “Fii COPIL cu visul tău!”, să se gândească la obstacolele 

pe care personajele literare le-au avut, la paşi pe care i-au făcut, cu mai multă sau mai puţină 

isteţime de minte, la cei care au fost prieteni ai visului lor, la gândurile care i-au însoţit şi cum 

aceste gânduri i-au susţinut sau i-au sabotat, aducându-le rezultate sau pierzanie”. Altcineva a spus: 

“Poate ar trebui făcute petiţii la minister pentru ca această ‘materie’ să fie preluată şi introdusă 

cumva la toate clasele, la toţi anii. Copiii ajung la liceu extrem de dezorientaţi. La liceu e prea 

târziu. Trebuie să începem să vorbim cu ei de la gimnaziu”. 

 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.29, anul 8, saptamana 26 octombrie – 1 noiembrie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e9
 

Apoi am auzit despre nevoia de formare cu sens. Un profesor ne-a spus ceva de genul: “Participăm 

la multe formări, dar pe multe dintre ele le ‘bifăm’, pentru că nu învăţăm nimic util cu adevărat. 

Asta a meritat cu adevărat, deşi nu e o formare oficială”. O altă participantă a spus: “Mi-aş dori ca 

un curs de Dream Management să fie disponibil şi pentru profesori. Dacă aşa cum spuneţi, există o 

ştiinţă a realizării aspiraţiilor personale, trebuie să învăţăm mai multe despre ea, în primul rând 

pentru noi, pentru că dacă noi nu suntem în contact cu visurile noastre, cum putem să îi inspirăm pe 

elevi?”. Apoi (iar asta m-a durut): “Niciodată nu m-am gandit dacă ştiu visurile soţiei sau a 

copilului, ce să mai vorbesc despre elevi sau colegi... Un astfel de concept este extrem de bine venit. 

Vă rog să vă grăbiţi şi să nu rămâneţi la acest nivel cu proiectul dumneavoastră”. Altcineva a fost şi 

mai explicit: “Poate colaboraţi cu casele corpului didactic sau cu cei de la Minister, ca să veniţi şi 

spre noi, profesorii, cu acest concept”. 

 

Alte întrebări au reliefat dorinţa cadrelor didactice prezente de a “lua” şi a duce cât mai mult către 

clasele lor: 

 “Daca cineva îşi schimbă visul o luăm de la capăt?” Da, la fel cum dacă cineva uită tabla 

înmulţirii, o luăm de la capăt. De altfel, la vârsta copilăriei e foarte important ca “cineva” să 

îşi schimbe visul pentru că visurile sunt o modalitate în care experimentăm mental opţiuni 

posibile ale viitorului şi evaluăm în mintea noastră dacă aceste opţiuni ar fi potrivite pentru 

noi, pentru ca într-o zi să “găsim” acel ceva care rezonează profund cu noi înşine. Unii 

dintre noi sunt norocoşi şi ‘găsesc’ mai repede, alţii trebuie să caute mai îndelung. 

 “Cât e de "sănătos" ca cineva să aibă mai multe visuri?” E foarte sănătos. Un exerciţiu de 

psihologie pozitivă recomandă ca fiecare dintre noi să avem o listă cu… 100 de visuri, 

pentru o bună cunoaşte a tuturor cotloanelor sufletului nostru şi pentru a menţine viu 

interesul pentru cunoaştere, lume şi viaţă. 

 “Parcă lipseşte o măsurare a progresului în atingerea visului?” Lipsesc multe. Pentru 

moment, noi suntem o mână de oameni, voluntari, care au la dispoziţie resurse limitate. În 

timp, cu voia Domnului şi ajutorul oamenilor ca voi, vom construi şi alte dimensiuni ale 

proiectului. 

 “Senzaţia mea este că succesul aplicării instrumentului ţine mult de imaginaţia / creativitatea 

cadrului didactic”. Cu siguranţă aşa este, doamna profesoară. În timp, o să dezvoltăm mai 

multe resurse, ghiduri, manuale, poate o să publicăm încă o carte, dedicată lucrului cu copii 

şi tinerii (prima a fost dedicată lucrului cu adulţii). Dar între timp, într-adevăr, ne bazăm 

mult pe creativitatea şi imaginaţia dumneavoastră. 

 “Ce-i spui unui copil când îţi dai seama că visul lui nu e realizabil, pentru că nu are resurse 

financiare, nu e susținut, nu are suficientă încredere în forțele proprii?”. Aici am două 

răspunsuri. Pe de o parte, Walt Disney spunea: “If you can dream it, you can make it”. Dacă 

poţi să visezi la ceva, vei putea să realizezi acel ceva. Într-adevăr, unele visuri sunt imposibil 

de realizat din perspectiva resurselor existente deja. Dar resursele există. Undeva pe planeta 

asta, resursele există, pentru orice vis. Întrebarea este: Cum facem să conectăm acel copil cu 

acele resurse? Cum facem să îl ajutăm să îşi construiască încrederea în sine? Cum facem să 

găsim oameni care să îl susţină? Cum facem să găsim prietenii visului acelui copil? Desigur, 

cadrele didactice nu pot întotdeauna să facă toate aceste lucruri. Un cadru didactic lucrează 

cu zeci, sute de copii. Dar asta nu înseamnă că visurile copiilor sunt imposibil de realizat. 

Înseamnă doar că noi nu putem aloca suficient sprijin. E o diferenţă importantă. Pe de altă 

parte, nu toate visurile trebuie să se realizeze. Contrar citatelor motivaţionale, e ok ca uneori 
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să ne despărţim de visurile noastre, pentru că în acest fel construim spaţiu mental pentru 

aspiraţii pe care le putem realiza. 

 “Visul poate fi construit... important este gândul, apoi transpunerea în practică… E un fel de 

orientare profesională?” Conceptul de Dream Management poate avea o componentă de 

orientare profesională, dar nu e doar asta. Pentru ca un om să fie fericit şi împlinit, nu e 

suficientă doar profesia. Un copil poate visa să zboare o dată cu elicopterul sau să ajungă 

pilot de elicopter. Ambele visuri sunt importante în egală măsură. Noi creştem cu obsesiva 

întrebare: “Ce vrei să te faci când eşti mare?”, dar mai important ar fi să îi întrebăm pe copii 

(şi pe noi înşine): “Care sunt visurile tale pentru acum şi pentru viitor?”. Viaţa nu începe 

“când eşti mare”, când devii o rotiţă în angrenajul economiei naţionale sau globale, viaţa 

trebuie trăită cu sens şi bucurie în fiecare moment al ei. Dar noi ce mesaj transmitem 

copiilor cu veşnica noastră întrebare (nu că n-ar fi importantă): “Ce vrei să te faci când eşti 

mare?”. 

 “Este / nu este rău să visezi, să fii visător?” Să fii “visător” poate fi foarte rău. În DEX 

cuvântul “visător” e definit ca “persoană lipsită de sens practic”. Noi nu promovăm asta, 

pentru că pentru a se realiza, orice vis are nevoie de o doză de simţ practic. În schimb, 

capacitatea de a formula visuri şi aspiraţii persoanle, de a conceptualiza viitorul, este cea 

mai importantă caractersitică definitorie a omului, aşa cum arată Martin Seligman, în una 

dintre cele mai recente cărţi ale sale: Homo Prospectus. Incapacitatea sau lipsa de dorinţă de 

a conceptualiza viitorul este asociată unui mare număr de boli şi suferinţe psihice. 

 Cu o delicateţe infinită: “Îmi doresc ca această fișă să aducă puțină liniște pentru temerile 

proprii, ale elevilor și chiar ale părinților în această perioadă provocatoare.” Aşa ne dorim şi 

noi, doamna profesoară… 

Mai sunt încă multe de spus la finalul acestui articol, dar simt că riscă să devină 

prea lung. Un ultim gând: acest demers ne-a prilejuit formularea unui nou vis în cadrul comunităţii 

de Dream Management. Visul ca în curând să putem porni prin ţară la caravane şi poate chiar tabere 

de Dream Management, în special pentru copiii din mediul rural. Pentru că cineva ne-a spus: “Aș 

vrea să se poată aplica și la elevii, deja mari, de la școli, clase dezavantajate, care se consideră ca și 

ratați...aș vrea să-i pot ajuta cu adevărat”. Dar despre asta vom reveni cu un articol viitor. Până 

atunci, vă lăsăm în compania unui gând de la unul dintre ultimele webinarii: “Fişa aceasta îmi 

clarifică lucrurile atât de bine şi abia aştept să mi-o aplic şi mie”. Dacă vrei şi tu, cititorule să o 

foloseşti, iată, poţi să o descarci  
sursa: www.republica.ro, autor Mirela Oprea 

 

 

 Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.amazon.com/Homo-Prospectus-Martin-P-Seligman/dp/0199374473
http://www.republica.ro/

