
Nr. 

crt. 
Titlul materialului Autorul/ii Țara Limba Link (dacă se aplică)

Alte informații 

bibliografice 

(ex. data 

publicării)

Condiții de 

utilizare*
Scurtă descriere a conținutului

1
Mit pracy domowej, org. The 

homework myth
Alfie Kohn

Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză

O expunere convingătoare a temei - cum nu reușesc copiii noștri, de ce este atât de 

larg acceptată și ce putem face în legătură cu aceasta.

2 Wolne dzieci Peter Gray
Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză
http://www.freetolearnbook.com/ 

Autorul susține că copiii noștri, dacă sunt liberi să-și urmărească propriile interese prin 

joc, nu numai că vor învăța tot ceea ce au nevoie să știe, ci o vor face cu energie și 

pasiune.

3
Wychowanie bez nagród i kar, 

org. Unconditional parenting
Alfie Kohn

Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză

O nevoie de bază pe care toți copiii o au, după cum susține Kohn, trebuie să fie iubiți 

necondiționat, să știe că vor fi acceptați chiar dacă vor greși sau vor avea eșecuri. Cu 

toate acestea, abordările convenționale referitoare la paternitate, cum ar fi pedepsele 

(inclusiv "time-outs"), recompensele (inclusiv întărirea pozitivă) și alte forme de control 

îi învață pe copii că sunt iubiți numai atunci când ne fac pe plac sau ne 

impresionează.

4

Uchwycić żywioł. O tym, jak 

znalezienie pasji zmienia 

wszystko. Org. The Element: 

How Finding Your Passion 

Changes Everything

Ken Robinson
Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză
O carte de auto-cunoaștere despre talent, pasiune și realizare.

5

Porozumienie bez przemocy. O 

języku serca. Org. Nonviolent 

Communication: A Language of 

Life

Marshall B. Rosenberg
Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză

Comunicarea nonviolentă este o abordare a vieții nonviolente dezvoltată de Marshall 

Rosenberg începând cu anii 1960. [3] Se bazează pe ideea că toate ființele umane 

au capacitatea de compasiune și recurg la violență sau la comportament care le-ar 

putea afecta negativ pe ele însele și pe alții numai atunci când nu recunosc strategii 

mai eficiente pentru satisfacerea nevoilor.

6
Kryzys szkoły, En: Schools in 

crisis
Jesper Juul

Polonia, 

SUA, 

Danemarc

a

Poloneză, 

Engleză

Autorul descrie cinci elemente esențiale necesare pentru înființarea unui nou tip de 

școală - una care nu mai îngăduie copiilor să le fie furată bucuria naturală de a învăța.

7

Kreatywne szkoły, org. Creative 

Schools: The Grassroots 

Revolution That's Transforming 

Education

Ken Robinson
Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză

O reevaluare revoluționară a modului în care educăm copiii și tinerii noștri și cum să 

transformăm sistemul educațional tulburat al națiunii.

8

Summerhill. Szkoła wolnych 

ludzi. Org. Summerhill: A Radical 

Approach to Child Rearing

Alexander Neil
Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză
http://www.summerhill.pl 

Exemplu de școală democratică. Este o carte despre școala internat engleză School 

Summerhill.

9
Budząca się szkoła, org. Schulen 

im Aufbruch - Eine Anstiftung

Margret Rasfeld, 

Stephan Breidenbach

Polonia, 

Germania

Poloneză, 

Germană
O nouă viziune a școlii, unde studenții pot avea influență.

10
Akademia Khana, org. Khan 

Academy
Salman Khan

Polonia, 

SUA

Poloneză, 

Engleză

Academia Khan este o organizație educațională nonprofit creată în 2005 de Salman 

Khan cu scopul de a crea un set de instrumente online care ajută la educarea 

studenților.

11

I nigdy nie chodziłem do szkoły, 

org. …Und ich war nie in der 

Schule

Andre Stern
Polonia, 

Germania

Poloneză, 

Germană
Un exemplu real de viață de școlarizare la domiciliu.

12 Do schools kill creativity? Ken Robinson SUA

Engleză, 

Poloneză, 

Altele

https://www.ted.com/talks/ken_robinson

_says_schools_kill_creativity/transcript 

Un caz distractiv și profund în mișcare pentru crearea unui sistem educațional care 

susține (mai degrabă decât subminează) creativitatea.
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13
The Organization of Informal 

Learning

Barbara Rogoff, 

Maureen A. Callanan, 

Kris D. Gutierrez, F. 

Erickson

SUA Engleză

https://www.researchgate.net/publication

/312126904_The_Organization_of_Infor

mal_Learning 

Acest articol discută despre modul în care organizarea învățării informale diferă în 

funcție de setările distincte, dar cu asemănări importante care disting învățarea 

informală de învățarea formală.

14
Research facta on 

homeschooling
Brian D. Ray SUA Engleză

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED55623

4.pdf

Acest articol prezintă pe scurt faptele și tendințele generale despre școlarizarea la 

domiciliu și despre motivele școlarizării la domiciliu etc.

15

The Relationship between out-off-

school activities and positive 

youth development: an 

investigation of the influences of 

communities and family 

SUA Engleză

https://pdfs.semanticscholar.org/fc87/24

9f2b7291f6faa84aa960504fff1292c5ba.

pdf

Acest studiu a examinat relația dintre atitudinile față de

familie și comunitate, participarea la activități structurate în afara școlii și

comportamentul pro-social.

16

A marvellous opportunity for 

children to learn. A participatory 

evaluation of Forest School

in England and Wales

Liz O’Brien, Richard 

Murray
UK Engleză

https://www.researchgate.net/publication

/228999196_A_marvellous_opportunity_

for_children_to_learn

Această lucrare a

implicat două faze. Faza întâi a fost efectuată în Țara Galilor și a fost elaborată o 

metodologie pentru captarea legăturii

între activitățile Forest School și impactul acestora asupra copiilor. Faza a doua - 

construită pe rezultatele anterioare și pe urmărirea unui număr mic de copii în Anglia 

pe o perioadă de opt luni. Această publicație descrie ambele faze ale

evaluării și prezintă rezultatele evaluării.

17

Diversity, School, Family and 

Community Connections : Annual 

Synthesis 2003 

BOETHEL Martha SUA Engleză

National Center for Family and 

Community Connections with 

Schools/Austin, 2003, 100 p.  

disponibles sur : 

http://www.sedl.o

rg [en ligne]

Inegalitatea 

în fața 

educației

Acest studiu arată că, indiferent de originea etnică, culturală sau socială, majoritatea 

familiilor au aspirații academice ridicate pentru copiii lor. 

18

Sociologie de la famille 

contemporaine : domaines et 

approches 

DE SINGLY François Franța Franceză

Armand 

Colin/Paris, 

2010, 128 p. 

(4e édition) 

rolul educației 

în familie

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, familia s-a schimbat. Până în anii 1960, au existat 

dovezi ale căsniciei din dragoste, retragerii la fericirea familiei și sprijin din partea 

statului.

19

One Dream, Two Realities : 

Perspectives of Parents on 

America’s High School 

BRIDGELAND John M., 

DILULIO John J., 

STREETER Ryan T, et 

al. 

SUA Engleză

Washington, 

2008, 39 p. 

disponibles sur : 

http://www.hartre

search.com 

[en ligne] 

cultura și 

educația
Cum percep părinții școala în Statele Unite? Care sunt așteptările lor educaționale? 

20 Conditions de l’éducation, 

BLAIS Marie-Claude, 

GAUCHET Marcel, 

OTTAVI Dominique 

Franța Franceză

Stock/Paris, 

2008, 265 p. 

(Les essais) 

rolul părinților 

în educație

Autorii propun o reflecție asupra a ceea ce stă în calea transmisiei educaționale de 

astăzi. 

21 Dictionnaire de l’éducation BRINBAUM Yaël Franța Franceză

Presses 

universitaires de 

France/Paris, 

2008, p. 24-26 

educație

Aspectele educaționale ale familiilor au evoluat puternic începând cu anii 1960, în 

legătură cu prelungirea școlarizării, schimbările în familie, locul acordat școlii în cadrul 

familiilor.

22

Parents, Children and the School 

Experience : Asian families’ 

perspectives : research report 

CROZIER Gill, SUA Engleză
https://www.researchcatalogue.esrc.ac.u

k/grants/R000239671/read 

Economic and 

Social 

Research/Swind

on, 2004, 29 p. 

disponibles sur : 

http://www.esrc.a

c.uk [en ligne] 

sprijinul 

părinților

Acest raport prezintă rezultatele unui sondaj efectuat în Anglia cu familii din Pakistan 

și Bangladesh. Toți părinții, indiferent de caracteristicile lor etnice și culturale, acordă 

importanță educației și succesului academic al copiilor lor.

23 Ça sert à quoi, des parents ? 
Christine GENET, Estelle 

WALLON 
Franța Franceză

https://www.editions-lepommier.fr/ca-

sert-quoi-des-parents 

Les petites 

pommes du 

savoir, Octobre 

2015 

rolul părinților Pentru ce sunt părinții?

24

L'école conservatrice. Les 

inégalités devant l'école et la 

culture

Bourdieux .P Franța Franceză
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-

2969_1966_num_7_3_2934 

Homo 

academicus, 

Paris, Minuit, 

1984

inegalitate Rolul patrimoniului și al culturii în educația copiilor

25 Les Consommateurs d'école Ballion R. Franța Franceză
https://www.jstor.org/stable/24273078?s

eq=1#page_scan_tab_contents 

La Bonne École, 

Paris, Hatier, 

1991. 

pericolul 

consumului 

educațional

Consum educațional

26 Regards sur l’éducation OCDE Franța Franceză
http://www.oecd.org/fr/education/regard

s-sur-education/ 
ocde

analiza 

sistemului de 

educație

Această ediție examinează calitatea rezultatelor educației și măsurile care o 

influențează. Studiază, de asemenea, implicarea autorităților naționale în problemele 

legate de eșecul școlar.

27 Deschooling society Ivan Ilich Engleză

https://s3.amazonaws.com/arena-

attachments/74898/Ivan_Illich-

Deschooling_Society.pdf 

Deschooling Society (1971) este un discurs critic despre educație, practicată în 

economiile moderne. Este o carte care l-a adus pe Ivan Illich în atenția publicului. 

Detaliată în ce privește programele și preocupările, cartea oferă exemple ale naturii 

ineficiente a educației instituționalizate. Illich a postulat educația auto-dirijată, susținută 

de relații sociale intenționate în aranjamente informale fluide.
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28 Summerhill A.S. Neill SUA Engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_

(book) 
1960

Cele șapte capitole ale cărții acoperă originea și implementarea școlii și alte subiecte 

legate de creșterea copilului. Summerhill, fondată în anii 1920, este condusă ca o 

democrație a copiilor sub filosofia educațională de autoreglementare a lui Neill, în 

care copiii aleg dacă mearg la lecții și cum doresc să trăiască liber fără a li se 

impune. Școala își face regulile la o întâlnire săptămânală la școală unde elevii și 

profesorii au fiecare câte un vot. Neill a renunțat la alte pedagogii pentru una a 

bunătății înnăscute a copilului.

29

Flying Fingers: Master the Tools 

of Learning Through the Joy of 

Writing 

Adora Svitak Engleză
https://www.amazon.com/dp/188804519

1/?tag=a2zhomeschool00-20 
2005

„Degete Zburătoare”: Stăpânește Instrumentele de învățare prin bucuria de a scrie 

(Action Publishing, 296 pagini) este o colecție de povești de aventură ale unei 

autorități recunoscute pe plan internațional, Adora Svitak. „Degete Zburătoare” include 

sfaturi despre cum să-i înveți pe copiii să scrie, vocabularul cheie și interviurile cu 

autorul, care a apărut la numeroase programe de televiziune, printre care Bună 

dimineața America. Povestirile lui Adora au intrigi bine dezvoltate, personaje 

amuzante și tipul de umor care captează pe copii. Fiecare poveste este însoțită de o 

activitate prin care copiii sunt instruiți pas cu pas să scrie, explorând  diverse aspecte: 

complot, caracter, temă etc. Este o carte concepută pentru părinți, educatori și copii..

30

College Without High School: A 

teenager’s guide to skipping high 

school and going to college

Blake Boles Engleză
http://www.collegewithouthighschool.co

m/ 

31
The Book of Learning and 

Forgetting
Frank Smith SUA Engleză

https://www.nwp.org/cs/public/download/

nwp_file/537/The_Book_of_Learning_an

d_Forgetting.pdf?x-r=pcfile_d 

În această carte provocatoare, Frank Smith explică modul în care școlile și autoritățile 

educaționale obstrucționează sistematic abilitățile puternice de învățare inerente ale 

copiilor, creând handicapuri care persistă adesea toată viața. Autorul contrastează cu 

o "teorie oficială" falsă și fabricată că învățătura este o lucrare (folosită pentru a 

justifica controlul extern al profesorilor și studenților prin reglementări excesive și teste 

masive) cu o" viziune clasică "corectă, dar oficial suprimată" un proces social care 

poate apărea în mod natural și continuu prin activități de colaborare. Această carte ar 

trebui să fie interesantă într-o perioadă în care autoritățile naționale continuă să acuze 

profesorii și studenții pentru presupusele eșecuri în educație. Ar trebui să îi ajute pe 

profesori și pe părinți să combată atitudinile sterile față de predare și învățare și să-i 

ajute să împiedice ca practicile actuale să facă mai mult rău.

32 Things We Wish We'd Known Diana Waring Engleză

https://www.amazon.com/Things-Wish-

Known-Abundant-Life-

Homeschooling/dp/1883002427 

1999

În "Lucrurile pe care le-am dori să le cunoaștem", Bill și Diana Waring, autorii cărții 

"Dincolo de supraviețuire: un ghid spre o abundentă  Educație la domiciliu", vă pun la 

dispoziție secretele pe care le-au câștigat cincizeci de familii veterane în educația la 

domiciliu. Venind de la pionieri și lideri din comunitatea educației la domiciliu, 

"Lucrurile pe care le-am dori să le cunoaștem" vor deveni un indispensabil ghid și 

inspirație pentru călătoria voastră.

33
How to Get Your Child Off the 

Refrigerator and Onto Learning
Carol Barnier Engleză

https://books.google.nl/books/about/Ho

w_to_Get_Your_Child_Off_the_Refriger

at.html?id=Ev1_F37H6AgC&printsec=fr

ontcover&source=kp_read_button&redir

_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Carol Barnier știa că fiul ei - mai degrabă stătea pe masă (sau pe frigider) decât pe 

scaun - era vrednic de așteptări mari. Ea știa, de asemenea, că ar putea să-l 

lipsească cu ușurință să obțină rezultate dacă nu găsea cheia potrivită pentru a-i 

debloca capacitatea de a învăța. Carol a descoperit volume de informații despre cum 

să recunoască provocările în copiii ADHD (deficiență de atenție / hiperactivitate), cum 

să le gestioneze, cum să le disciplineze și cum să le accepte. Dar nimeni nu i-a spus 

cum să-și învețe fiul matematică. În căutarea soluțiilor, ea a dezvoltat tehnici care nu 

sunt numai distractive pentru toți copiii, dar au un succes deosebit cu orice copil care 

se luptă cu focalizarea.                                      

34 The Invisible Woman Nicole Johnson Engleză

https://www.amazon.com/Invisible-

Woman-Special-Story-

Mothers/dp/0849918294 

2005

35 Lessons at Blackberry Inn Karen Andreola Engleză

https://books.google.nl/books/about/Les

sons_at_Blackberry_Inn.html?id=0EmJ

PgAACAAJ&source=kp_book_descripti

on&redir_esc=y 

2009

În lecțiile de la Blackberry Inn, viața este văzută prin ochii lui Carol, ochii unei casnice 

în anii 1830. Zilele ei pline de muncă  și le petrecea învațându-și copiii dimineața și 

conservând recolta lor îmbelșugată după-amiaza. Oaspeții de la hotelul Blackberry 

Inn apreciau delicioasele mese tradiționale preparate de Carol și servite în stilul 

familial pe masă lungă. Soțul lui Carol, Michael, avea un efect calmant asupra 

durerilor și emoțiilor resimțite de aceasta. Ea este susținută de devotamentul său 

continuu. Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că atunci când pastorul 

bisericii cere o mare favoare lui Carol, Michael avea parte de o discuție ca de la inimă 

la inimă cu ea despre implicarea ei. Ea așteapta al treilea copil și era îngrijorat că 

muncește prea mult. Deoarece învățarea nu se limitează la manualul școlar, lecțiile 

vieții conferă înțelepciune unei varietăți de personaje, atât tinere, cât și bătrâne, care 

trăiesc în satul Appleton. Poate fi citit ca un ghid independent de instruire și educație 

pentru mame sau ca o continuare a popularului Pocket of Pinecones al lui Karen. 

Ideile practice de educație la domiciliu, metoda lui Charlotte Mason și valoarea uitată 

de casnică reușesc să umple fiecare colț și cotlon al paginilor sale.”                                               

36 Being and becoming (movie) Clara Bellar
Franța, 

SUA
Franceză

http://www.etreetdevenir.com/EED.en.ht

ml#Accueil 
2012

Ființa și devenirea este o cheie care permite ieșirea dintr-un sistem social construit pe 

frică, o cheie care permite să privim viața diferit pentru și cu copiii noștri și chiar pentru 

noi înșine.

37

Extra Learning: Out of School 

Learning and Study Support in 

Practice

Kay Andrews UK, SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=O1Q3

u1pSXUMC&printsec=frontcover&dq=Ex

tra+Learning:+Out+of+School+Learning

+and+Study+Support+in+Practice&hl=ro

&sa=X&ved=0ahUKEwj52NnshrDeAhX

R-

6QKHeY9DRMQ6AEIJzAA#v=onepage

&q=Extra%20Learning%3A%20Out%20

of%20School%20Learning%20and%20

Study%20Support%20in%20Practice&f

=false

2001

Autorul descrie importanța parteneriatului între școli, părinți, parteneri voluntari, 

guvernul local și central, care contribuie la dezvoltarea unei învățări eficiente în afara 

școlii.

38
The SAGE Encyclopedia of Out-

of-School Learning
Kylie Peppler SUA Engleză

https://books.google.ro/books/about/The

_SAGE_Encyclopedia_of_Out_of_Scho

ol_L.html?id=D3xZDwAAQBAJ&source=

kp_cover&redir_esc=y

2017
Acesta evidențiază punctele forte, punctele slabe, amenințările și oportunitățile pe 

care le poate oferi învățarea în afara școlii.
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39
Learning Science beyond the 

Classroom
Linda Ramey-Gassert SUA Engleză

https://digitalcommons.unomaha.edu/slc

estgen/78/
2004

Acest articol descrie o varietate de medii științifice în afara școlii cu scopul de a spori 

educația științifică.

40

Play The Forest School Way: 

Woodland Games and Crafts for 

Adventurous Kids

Jane Worroll, Peter 

Houghton 
SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=35wz

DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fo

rest+school&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE

wi_lf6J9bDeAhXMy6QKHS9vAFEQ6AEI

MjAC#v=onepage&q=forest%20school&

f=false

2016
Îți ajută copilul să se conecteze cu natura, să fie aventuros și, mai presus de toate, să 

se distreze, cu aceste jocuri, meșteșuguri și alte activități din pădure.

41

A Year of Forest School: 

Outdoor Play and Skill-building 

Fun for Every Season

Jane Worroll SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=sJ02D

wAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fore

st+school&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi

_lf6J9bDeAhXMy6QKHS9vAFEQ6AEIO

TAD#v=onepage&q=forest%20school&f

=false

2018

Mai multe jocuri, meșteșuguri și abilități în stilul Forest School, bazându-se pe 

succesul jocului Way Forest School. Această carte este organizată pe anotimpuri 

pentru a încuraja copiii să iasă în aer liber chiar dacă plouă, e soare sau ninge!

42 Forest School for All Sara Knight UK Engleză

https://books.google.ro/books?id=0rLCg

ezHKCgC&printsec=frontcover&dq=fore

st+schools&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE

wjRqv27_bLeAhVIL1AKHT3EB_QQ6AE

ILTAB#v=onepage&q=forest%20school

s&f=false

2011

Oricine este interesat de modul în care poate implementa etosul Forest School în 

mediul lor de învățare va fi entuziasmat și inspirat de această carte. Sara Knight este 

un educator experimentat și conferențiar universitar la Universitatea Anglia Ruskin.

43 Volunteering: Giving Back Robert Wandberg SUA Engleză 2001

Afișează multe moduri în care adolescenții pot să facă voluntariat, includ informații 

despre voluntariat, precum și diferite domenii ale voluntariatului și oferă sfaturi 

practice pentru a începe.

44

Family Learning: How to Help 

Your Children Succeed in School 

by Learning at Home

William F. Russell SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=yRBc

DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=o

ut+of+school+learning&hl=en&sa=X&ve

d=0ahUKEwiUgO68grPeAhWKEVAKHT

KZDOo4FBDoAQhEMAY#v=onepage&

q=out%20of%20school%20learning&f=f

alse

2013

Cartea „Family Learning” a lui Dr. Russell oferă părinților o modalitate de a începe să 

joace un rol mai activ în procesul de învățare a copiilor lor, folosind oricât de mult timp 

au la dispoziție pentru a împărtăși activități distractive, testate în timp, orientate în 

mod specific la interesul copilului și nivelul acestuia de învățare.

45
Japanese Education in the 21st 

Century
Miki Y. Ishikida SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=Jv-

xExHBhIMC&printsec=frontcover&dq=ou

t+of+school+education+japan&hl=en&sa

=X&ved=0ahUKEwj8tb71h7PeAhXEKlA

KHZWeB3wQ6AEIJzAA#v=onepage&q

=out%20of%20school%20education%2

0japan&f=false

2005 Oferă informații despre sistemul educațional din Japonia.

46
Advancing 21st Century 

Competencies in Japan

Daisuke Kimura, Madoka 

Tatsuno
Japonia Engleză

https://asiasociety.org/files/21st-century-

competencies-japan.pdf
2017 Oferă informații despre sistemul educațional din Japonia.

47

Fun Literacy Activities for After-

school Programs: Books & 

Beyond

Sue Edwards, Kathleen 

Martinez
SUA Engleză

https://books.google.ro/books?id=Qp33

4XFgH6MC&printsec=frontcover&dq=ou

t+of+school+activities&hl=en&sa=X&ved

=0ahUKEwjgl4nBjLPeAhULa1AKHY5U

AEQQ6AEIJzAA#v=onepage&q=out%2

0of%20school%20activities&f=false

2004

Autorii explică rolul programelor după-școală în dezvoltarea alfabetizării și definesc 

aspecte ale dezvoltării alfabetizării. Cartea conține 72 de activități distractive și 

interesante pentru toate nivelurile cititorilor de vârstă școlară.

48 Why chess Gürkan Aydeniz Turcia
Turcă, 

Engleza
http://salihlisatranc.com/  

Resursă 

deschisă
Un exemplu bun pentru copii

49
Children’s Games and Kite 

Festival

Zirve Mountaineering 

Club
Turcia Turcă

https://www.facebook.com/groups/zirve.t

urgutlu 

Resursă 

deschisă
Zirve Mountaineering Club

50
The Importance of Sports for 

Children
NDFAdmin

SUA, UK, 

Italia, 

Serbia

Engleză
https://novakdjokovicfoundation.org/the-

importance-of-sports-for-children/

Resursă 

deschisă
Beneficiile sportului pentru copii.

51
Physical activity for school-age 

children
Dr Julie Green Australia Engleză

http://raisingchildren.net.au/articles/activi

ties_for_school_kids.html

Australian 

Government 

Department of 

Health (2014). 

Make your move 

– Sit less – Be 

active for life! A 

resource for 

families.

Open source 5-8 ani activități fizice pentru copii.

52
How To Get Kids Interested In 

Sports - Best Sports For Kids
Spooky Nook Sports SUA Engleză

https://www.spookynooksports.com/blog

/how-to-get-kids-interested-in-sports
Blog Blog despre sport

53
Reasons Why Arts in Education 

Is so Important for Kids
 Lauren Martin SUA Engleză

https://www.learningliftoff.com/10-

reasons-arts-in-education-important-

kids/ 

Copyright © 

2018 K12 

Inc.

Educație artistică pentru copii 
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54
Important Benefits of Music In 

Our Schools
Bachelor’s degree.org SUA Engleză

https://nafme.org/20-important-benefits-

of-music-in-our-schools/ 
Beneficiile educației muzicale

55
Encouraging Your Child’s 

Exploration of the Arts
Heather Dundas SUA Engleză

http://www.pbs.org/parents/education/m

usic-arts/encouraging-your-childs-

exploration-of-the-arts/ 

Copyright © 

ArtsEdge
Arte pentru copii

56
A Guide For Students Applying 

For A Placement
placement-uk.com UK Engleză

http://placement-uk.com/students-how-

to-get-the-perfect-placement/ 

Resursă 

deschisă
Sfaturi pentru elevi

57 Why Take an Internship? Wikijob UK Engleză
https://www.wikijob.co.uk/content/interns

hips/advice/why-take-internship 

Resursă 

deschisă
Ghid de stagiu

58

Why Your College Student 

Should Be Thinking About 

Summer Internships in January

Parenttoolkit SUA
Engleză, 

Spaniolă

https://www.parenttoolkit.com/college-

and-career/advice/internships/why-your-

college-student-should-be-thinking-about-

summer-internships-in-january 

Resursă 

deschisă
Stagii de vară

59
14 Awesome Internships for High 

School Students
Kate Sundquist SUA Engleză

https://blog.collegevine.com/14-

awesome-internships-for-high-school-

students/ 

Sfaturi pentru stagii

60
College Parents’ Role in the Job 

or Internship Hunt
Vicki Nelson SUA Engleză

https://www.collegeparentcentral.com/20

12/02/college-parents-role-in-the-job-or-

internship-hunt/ 

College 

Parent 

Central

Rolul părinților în căutarea locului de muncă

61
10 claves para elegir colegio / 10 

key for choosing a school
Pilar Romero Ballero Spania Spaniolă

https://www.serpadres.es/3-6-

anos/educacion-desarrollo/articulo/10-

claves-para-elegir-colegio 

Resursă 

deschisă
Sfaturi cheie pentru părinții care trebuie să aleagă școala pentru copiii lor

62

Teaching about Religions in 

European School Systems. 

Policy issues and trends

Luce Pépin UK Engleză

NEF Initiative on 

Religion and 

Democracy in 

Europe. 2009

Resursă 

deschisă
Politici și tendințe privind religia și democrația în Europa

63
Making the most of school open 

days
BBC UK Engleză

http://www.bbc.co.uk/schools/parents/op

en_days/ 

Resursă 

deschisă

Modul în care Porțile deschise ale școlilor pot ajuta părinții atunci când decid la care 

școli să aplice pentru copiilor lor.

64 Role of the Parent Association National Parents council Irlanda English
http://www.schooldays.ie/articles/role-of-

the-parents-association 

Publication in 

2015

Resursă 

deschisă
Activități pe care părinții le pot dezvolta în școlile irlandeze

65

Religion in the classroom: How 

other countries in the EU deal 

with it

Cliodhna Russell Irlanda English

http://www.thejournal.ie/religion-

classroom-eu-examples-primary-

divestment-2887905-Aug2016/ 

2016
Resursă 

deschisă
Articol cuprinzător despre școlile religioase din Europa

66 Summer Placements Allaboutcarrers UK Engleză

https://www.allaboutcareers.com/career

s-advice/work-placements/summer-

placements 

2018
Resursă 

deschisă

Descrierea Stagiilor de Vară, considerații despre găsirea Stagiilor de Vară și a 

beneficiilor.

67 Summer Placements GSK UK Engleză

http://uk.gsk.com/en-

gb/careers/undergraduates/summer-

placements/ 

2018
Resursă 

deschisă
Beneficiile și programele Stagii de Vară.

68 Student Placements ScotGrad UK Engleză
https://www.scotgrad.co.uk/employers/s

ummer-placements 
2018

Resursă 

deschisă
Beneficiile și programele Stagii de Vară.
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69
Impact Pool: Placements 

searching webpage
Impact Pool

Internațion

al
Engleză

https://www.impactpool.org/search?grad

es%5B%5D=Internship 
2018

Resursă 

deschisă
O resursă pentru găsirea plasamentelor în ONG-uri și în agențiile Națiunilor Unite.

70 Placements in NGOs Indev Jobs
Internațion

al
Engleză

https://indevjobs.org/career/career-

counsel/best-advice-follow-order-get-

internship-ngo 

2016
Resursă 

deschisă
Câteva sfaturi pentru candidații la un stagiu într-un ONG

71
Toolbox: Ten Outdoor Education 

Activities for Teenagers
Indaba-Network

Internațion

al
Engleză

https://www.washcoll.edu/live/files/4270-

ten-outdoor-education-activities 
2012

Resursă 

deschisă

10 exemple interesante despre cum să pregătiți o activitate în aer liber pentru 

adolescenți (sfaturi și recomandări)

72
How To Start an Outdoors Club 

at Your School

Waverley Woodley - 

Washington Trails 

Association

SUA Engleză

https://www.wta.org/go-outside/trail-

smarts/how-to/how-to-start-an-outdoors-

club-at-your-school 

2015
Resursă 

deschisă

Ghid care explică pas cu pas planificarea activităților în aer liber (în special drumeții și 

jocuri de grup)

73

Developing an After-School 

Outdoor Program or Adventure 

Club

Saveria Tilden - TYO SUA Engleză
http://mytyo.org/2016/10/developing-

after-school-program/ 
2016

Resursă 

deschisă
Beneficii și cum să organizezi activități în aer liber

74

TRAIL GAMES: ACTIVITIES TO 

KEEP KIDS MOVING AND 

MOTIVATED WHILE HIKING

Appalachin Mountain 

Club
SUA Engleză

https://www.outdoors.org/articles/amc-

outdoors/trail-games-activities-to-keep-

kids-moving-and-motivated-while-hiking 

2016
Resursă 

deschisă
Unele jocuri pentru a motiva copiii atunci faceți drumeții

75 Scouting Wikipedia
Internațion

al
Engleză https://en.wikipedia.org/wiki/Scouting 2018

Resursă 

deschisă

O resursă foarte detaliată pentru a cunoaște organizațiile de Cercetași din întreaga 

lume

76 National Scouting Organizations Scouts
Internațion

al
Engleză https://www.scout.org/nso 2018

Resursă 

deschisă
Resurse foarte utile pentru a găsi organizații de cercetași în fiecare țară

77 Scouting in Spain ASDE Spania Spaniolă https://scout.es/ 2018
Resursă 

deschisă
Ghid util pentru a găsi organizații de cercetași din Spania

78
Members organizations in 

Europe

World Association of 

Guirl Guides and Girl 

Scouts

Internațion

al
Engleză

https://www.wagggs.org/en/our-

world/europe-region/member-

organizations/ 

2018
Resursă 

deschisă
Resursă foarte utilă pentru a găsi organizații de cercetași pentru fete în fiecare țară
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