
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro, fsiispiruharet@fsiispiruharet.ro, office@fen.ro 

 

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ȘI IMAGINE 
 

REVISTA PRESEI 
 13  Martie 2018 
Site-uri:  

 Ziare centrale 

 Agenții de știri  
   
  
ADEVĂRUL   www.adevarul.ro 
COTIDIANUL   www.cotidianul.ro 
CRONICA ROMÂNĂ  http://www.cronicaromana.ro/ 
CURIERUL NATIONAL  http://curierulnational.ro/ 
PUTEREA   http://puterea.ro 
EVENIMENTUL ZILEI  www.evz.ro 
GÂNDUL   www.gandul.info 
JURNALUL NAŢIONAL  www.jurnalul.ro 
ROMÂNIA LIBERĂ  http://www.romanialibera.ro/ 
ZIARUL FINANCIAR  www.zf.ro 
Click!    www.click.ro 
Libertatea   www.libertatea.ro 
Capital    www.capital.ro 
Hotnews   www.hotnews.ro 
Ring    http://www.ziarulring.ro/ 
Mediafax   www.mediafax.ro 
Agerpres   www.agerpres.ro 
 
ADEVĂRUL 
 
Se pregăteşte grădiniţa obligatorie 
 
adev.ro/p5hcu4 
 
O propunere legislativă prevede ca grupa mare să fie obligatorie din 2020, iar cea mijlocie, din 2023. 
Tot din 2020 ar trebui să fie obligatorii şi patru ani de liceu, în loc de doi cum este în prezent. 
Durata învăţământului oligatoriu ar putea ajunge la 15 ani în loc de 11 ani cum este în prezent dacă 
va fi aprobată o propunere legislativă a 26 de parlamentari UDMR şi PSD. Concret, conform 
proiectului aflat în dezbatere la Camera Deputaţilor, din anul 2023, un copil va trebui să facă 
obligatoriu 2 ani de gradiniţă – grupa mijlocie şi mare -, apoi clasa pregătitoare, 4 clase primare, 4 
clase la gimnaziu şi 4 clase la liceu. În prezent, conform legii, învăţământul obligatoriu din România se 
întinde pe 11 ani, incluzând clasa pregătitoare şi mergând până în clasa a zecea. De asemenea, legea 
aflată în vigoare subliniază că învăţământul liceal de 4 ani devine obligatoriu până cel mai târziu în 
anul 2020. În acest moment însă obligatorii sunt doar primele două clase de liceu – a IX-a şi a X-a.  
Iniţiatorii spun că proiectul merge pe liniile europene urmate în domeniul educaţiei. Ei motivează 
obligativitatea a doi ani de grădiniţă prin faptul că perioada preşcolară reprezintă „fundaţia întregii 
vieţi de mai târziu”, dar, din diverse cauze, procentul copiilor care ajung la grădiniţe este din ce în ce 
mai mic. Risc la intrarea în clasa 0 Unul dintre iniţiatorii modificării Legii Educaţiei naţionale 
nr.1/2011, deputatul UDMR Szabó Ödön spune că legea i-a fost inspirată de cele transmise de 
psihologi şi pedagogi care lucrează cu copii cu vârste între 5 şi 10 ani. „Aceşti specialişti mi-au 
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transmis că mult mai uşor se dezvoltă un copil care a frecventat grădiniţa. Există diferenţe foarte 
mari între cei care participă la educaţia preşcolară din punct de vedere al mediilor de rezidenţă în 
defavoarea mediului rural. Apar inegalităţi la gradul de pregătire pentru şcoală, şi implicit, riscul 
şcolar la debutul în clasa 0 în cazul copiilor fără pregătire preşcolară”, spune deputatul UDMR. Szabó 
Ödön a precizat că, iniţial, în proiectul de modificare legislativă, grupa mare şi cea mijlocie erau 
obligatorii din 2020, dar termenele s-au modificat. „La cererea Guverului va exista o etapizare. Numai 
grupa mare va fi obligatorie din 2020, termenul-limită pentru cea mijlocie fiind prelungit până în 
2023”. Aproape de concepţia din vest Specialistul în educaţie Marian Staş consideră că iniţiativa este 
de lăudat şi că urmează modelul occidental al învăţământului preşcolar. „În Marea Britanie, copiii 
sunt duşi la grădiniţă de la 2 ani şi se dezvoltă mult mai armonios. Şi ştiu din experienţa proprie. 
Nepotul meu este în această situaţie. Mai mult, sora lui de 4 ani, care este la pregătitoare, este dusă 
din când în când de educatoare să participe la cursurile elevilor de clasa l-a. Acum, ei interacţionează 
cu adulţii şi între ei fără probleme”, a spus specialistul.  Şi psihologul Keren Rosner crede că proiectul 
prevede măsuri benefice pentru copii. „Am observat că există diferenţe mari din punct de vedere al 
puterii de concentrare între copii care au fost la grădiniţă şi cei care merg direct la şcoală. Ajunşi la 
şcoală, cei care nu au frecventat învătământul preşcolar nu pot ţine ritmul cu ceilalţi chiar dacă au un 
potenţial asemănător“, menţionează specialistul.  Keren Rosner spune că frecventarea grădiniţei are 
ca efect disciplinarea, dezvoltarea de abilităţi necesare  mai târziu în şcoală şi obişnuinţa de a se 
integra în comunitate. „Există riscul ca în momentul în care este dus la şcoală un copil care nu a fost 
la grădiniţă să dezvolte chiar şi o fobie pentru şcoală fiind copleşit de ce i se întâmplă”, a precizat 
psihologul Keren Rosner. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

Când și cum e bine să le vorbim COPIILOR despre SEX 

http://www.puterea.ro/educatie/cand-si-cum-e-bine-sa-le-vorbim-copiilor-despre-sex-165196.html 
 
Educația sexuală rămâne un subiect tabu în multe familii din România. La ce vârstă și în ce mod ar 
trebui să le vorbim copiilor despre sex și ce înseamnă acest lucru? Ela Crăciun, blogger de parenting, 
a apelat la specialiști din diverse domenii pentru a afla cum este indicat să comunice cu copiii ei 
pentru a dezvolta acest subiect considerat încă tabu. 
A chemat astfel la masa discuțiilor, în cadrul unei transmisii live la radio și pe pagina ei de Facebook, 
invitați precum Cristina Fulop, psihoterapeut, Elena Riedl, director educațional Olga Gudynn, 
Dobrescu Viorica, consilier educațional în cadrul școlii Olga Gudynn, Daniela Călugăru, consilier în 
cadrul Ministerul Educației Naționale, vedetele Anca Serea și Adrian Sînă. 
“Mi-am dorit foarte mult să organizez acest eveniment pentru a le oferi copiilor răspunsuri reale 
împreună cu specialiștii în domeniu. Dacă am învățat ceva de la copii este că întrebările oneste au 
nevoie de răspunsuri pe măsură. De aceea, întrebarea mea ca mamă către toți invitații mei a fost: la 
ce vârstă le vorbim copiilor despre sex? 
Psihoterapeutul Cristina Fulop consideră că acesta este un subiect tabu. Adulții au crescut cu foarte 
multe tabuuri și este le este greu să fie relaxați față de un subiect despre care au anumite rețineri. 
Fulop a accentuat că „educația sexuală înseamnă să vorbești despre sex într-un context anume. Nu 
vorbești despre activitate sexuală, ci vorbești despre ce înseamnă practic o nevoie primară. Nu îi 
învățăm despre sex, ci despre semnificațiile pe care le are educația în direcția asta și despre 
semnificațiile pe care ei să le ofere unor activități absolut firești, naturale, dar și despre schimbările 
care se produc în interiorul corpului lor la nivel psihic și  fizic odată cu înaintarea în vârstă„. 
În ceea ce privește modul în care părinții ar trebui să discute cu cei mici, Cristina Fulop consideră că 
atitudinea este cea mai importantă. Adulții trebuie să fie relaxați și naturali în legătură cu răspunsul 
pe care îl oferă. „Trebuie să îi explici obiectiv, să oferi informație, dar să îți iei și feedback asigurându-
te că a înțeles ceea ce ai spus și că l-ai lămurit, fără a se simți jenat și că nu pleacă cu senzația că ceea 
ce s-a discutat a fost neplăcut„, a explicat aceasta. 
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Daniela Călugăru (consilier în cadrul Ministerul Educației Naționale) a spus că educația sexuală se 
realizează în cadrul opționalului de educație pentru sănătate și disciplinelor din trunchiul comun. 
„Oferta extracuriculară și extrașcolară poate să aducă plus valoare informațiilor pe care aceste 
discipline le oferă. Unitatea de învățământ trebuie să își dea acordul, iar pentru activitățile 
extracuriculare este nevoie și de acordul părinților, în special pentru că elevii sunt minori„. 
Cu toate acestea, multe școli din mediul rural nu beneficiază de consilier educaționali, psihopedagogi 
sau cabinete medicale. Specialiștii au evidențiat faptul că educația sexuală îi poate ajuta pe copii să 
conștientizeze pericolele la care sunt expuși, să se ferească de acestea și să evite abuzurile. 
Vedetele Anca Serea și Adi Sână au povestit despre experiența lor de părinți și cum au răspuns la 
întrebarea ”eu de unde vin?”. Anca Serea a primit această întrebare de la David, fiul cel mare: „Eu am 
avut cumva inspirația să îi dau un răspuns oarecum romanțat care am simțit că mi se potrivește mie 
și lui. Părerea mea este că nu trebuie să le oferim copiilor un răspuns general valabil. Nu cred că 
există un răspuns sau o schemă pe care să o urmăm. Lui David i-am spus: copii vin din dragoste și din 
iubire„. Adi Sână a completat spunând că: „Nu ne-am împărțit sarcinile, este clar că mama este mai 
apropiată pe subiectele astea cu fetele noastre””, a scris Ela Craciun pe blogul ei. 
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