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Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Cum se dezvoltă azi profesorii? Soluții pentru viitor 

 Lansarea Raportului privind incluziunea și educația din Europa Centrală și de Est, Caucaz și 

Asia Centrală 2021 

 4 semne că ești pe drumul cel bun și 4 semne că trebuie să schimbi abordarea 

 
 

       
Noutăți  

 

 23 aprilie 2021 – s-a lansat a 3-a ediție a Selecției „Creatori de Educație”, singura 

competiție, la nivel național, dedicată exclusiv cadrelor didactice din învățământul 

primar și gimnazial care realizează, zi de zi, un act educațional „altfel” 

 

Data publicării: 23.04.2021 

 

Într-un timp al nevoii acute de modele inspiraționale, dar și de împărtășire, căutăm, în cadrul 

proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, prin selecția națională ce 

le poartă numele, cei 50 de Creatori de Educație ai anului 2021. 

 

Ei sunt cei care știu, zi de zi, să redefinească actul educațional. 

Ei sunt cei care se reinventează permanent și se adaptează nevoilor tuturor elevilor pe care îi au la 

clasă. 

Ei sunt cei care știu să creeze un mediu de învățare deschis și prietenos, punând astfel elevul în 

starea de învățare necesară unui act educațional care își atinge obiectivele. 

Ei sunt cei care - adeseori prin joacă, joc, creativitate, inventivitate, interacțiune - generează 

schimbare în sala de clasă. 

Ei sunt adevărate motoare de sprijin pentru elevi, aducându-le acestora bucuria de a învăța, făcându-

i să rezoneze cu ceea ce le transmit în timpul orelor. 

 

Ei sunt Creatorii de Educație, Generația 2021. 

 

Pentru a ne ajuta să îi găsim și să îi premiem, elevi, părinți, reprezentanți ai societății civile, 

colegi din sistemul de învățământ, dar chiar și înseși cadrele didactice, pot înscrie, începând 

din 23 aprilie, și până la data de 14 iunie a.c., pe platforma online creatorideeducatie.ro, 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uIgHH4VVCM8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.creatorideeducatie.ro/
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activitățile educaționale pe care le propun a fi recunoscute ca modele de bune practici în educație, 

creând astfel premisele ca profesorul înscris să fie recunoscut ca fiind unul dintre cei 50 de Creatori 

de Educație, Generația 2021. 

 

În perioada 14 iunie – 9 iulie, are loc validarea online privind condițiile de eligibilitate a 

propunerilor înscrise. Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în 

formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de 

comunicare online, telefon etc., în vederea obținerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea 

modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecției. 

 

Ulterior, toate modelele educaționale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro 

 

În intervalul 9 iulie - 13 august a.c., se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor 

validate. La finalul acestei etape, vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează: 20 de premii 

pentru nivelul primar și 30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi Comun, Curriculum la 

Decizia Școlii/interdisciplinar, activități extracurriculare/extrașcolare). 

Precizăm că la ediția din acest an pot participa doar proiecte de bune practici realizate, 

atât online, cât și offline, în ultimii 2 ani școlari (2019-2020 și 2020-2021), în cadrul selecției 

punându-se accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea/reducerea 

absenteismului sau a abandonului școlar. 

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în Regulamentul 

selecției, ediția 2021, acesta fiind publicat pe site-ul dedicat selecției, în secțiunea „Regulament”. 

„Creatori de Educație” se desfășoară anual, începând din 2019 până în 2022, selecția națională de 

bune practici în educație având rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din 

afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului 

curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare, în învățământul primar și gimnazial. 

*** 
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED este un proiect de anvergură 

pentru sistemul educațional românesc, fiind în acest moment cel mai important proiect al 

Ministerului Educației ce vizează învățământul preuniversitar. 

CRED este totodată parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea 

Părăsirii Timpurii a Școlii. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare 

regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare. 
sursa: https://www.edu.ro/creatori_de_educatie_3 

 

 

 Cum se dezvoltă azi profesorii? Soluții pentru viitor 

 
 Profesorii se confruntă azi cu foarte multe provocări la clasă sau în online din cauza 

faptului că lipsește formarea practică centrată pe elev/student/tânăr 

 Cursurile de formare practice în care experimentează metode de predare sau lucrează 

cot la cot cu tinerii sunt soluții propuse de organizatorii programului FUTURE – 

Construiește cu pasiune 

 4 generații de profesori s-au pregătit deja pentru viitor 

Cum să structurezi concret un curs practic, ce metode de predare și instrumente pot fi folosite în 

formatul online sau cum să ajuți tinerii să învețe un subiect sunt printre cele mai esențiale 

competențe pe care un profesor trebuie să le stăpânească astăzi. Adițional, la nivel european se 

http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
https://www.edu.ro/creatori_de_educatie_3
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/uIgHH4VVCM8/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.madalinahodorog.ro/future
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încurajează programe ce dezvoltă și alte competențe în rândul profesorilor precum: competențele 

digitale, dezvoltarea creativității la clasă sau pregătirea tinerilor pentru piața muncii. 

 

„În bagajul de expertiză, profesorul de azi e nevoie să dețină cât mai multe metode de predare, 

contact direct cu piața muncii și o mentalitate centrată pe tineri”, declară Mădălina Hodorog, 

fondatorul programului FUTURE – Construiește cu pasiune. 

În România, cursurile de formare pentru cadrele didactice sunt oferite fie de centre de educație din 

cadrul sistemului educațional, fie de organizații non-guvernamentale și actori în educație 

specializați în dezvoltarea competențelor în rândul profesorilor. FUTURE – Construiește cu 

pasiune este primul programul din România unde profesorii își dezvoltă competențe noi de predare 

într-o manieră inedită. 

 

Timp de 8 săptămâni, profesorii universitari din cadrul programului participă la sesiuni de training 

săptămânale alături de studenți și angajatori. „Construit în parteneriat cu SYKES România, 

programul FUTURE reunește astfel în aceeași sesiune de training studenți – profesori – angajatori. 

Sesiunile sunt facilitate de 2 traineri, iar profesorii – angajatorii – studenții lucrează la comun în 

aceleași activități practice. Adică toți sunt participanți.”, continuă Mădălina care a dezvoltat 

programul FUTURE în 2018 alături de Călin Crețu, co-fondator FUTURE. 

 

Cum se dezvoltă profesorii diferit în sesiuni comune de training? 

Atunci când profesorii, studenții și angajatorii lucrează împreună în sesiuni de training facilitate, 

profesorii învață și ei diferit, anunță organizatorii programului care a pregătit deja peste 150 de 

profesori în programul FUTURE și alți +2500 de cadre didactice în rândul altor programe dedicate 

profesorilor din România. 

 Profesorii experimentează metode de predare și diferite instrumente online din postura de 

participant. Astfel, aceștia înțeleg concret cum funcționează o anumită metodă de lucru și 

cum se implementează. 

 În sesiunile de training din cadrul programului FUTURE – ediția SYKES, profesorii 

interacționează direct cu studenți și angajatori și astfel înțeleg diferit modul prin care 

gândesc fiecare dintre ei. Bariera profesor – student sau profesor – piața muncii lipsește în 

aceste contexte. 

 Pentru că lucrează în sesiuni comune de training, profesorii își dezvoltă și ei o serie de 

competențe care sunt căutate azi în piața muncii: lucrul în echipă, comunicare sau 

creativitate 

Cu o experiență de 8 ani în educație, Mădălina Hodorog a construit programul FUTURE din 

„dorința de a pregăti mai bine tinerii pentru viitor și de a acoperi prăpastia dintre sistemul 

educațional și piața muncii. Împreună cu colegul meu Călin Crețu ne-am dat seama că schimbarea 

trebuie să se producă în spații în care studenții – profesorii – angajatorii lucrează cot la cot și se 

pregătesc fiecare pentru viitor.” 

În sesiunile de training, fiecare participant primește astfel ceea ce vrea: studentul se pregătește 

concret pentru piața muncii, profesorii experimentează metode și instrumente de predare diverse, iar 

angajatorii transmit din propria experiență și înțeleg locul în care e nevoie de adaptare. 

„La sesiunile de training FUTURE a fost prima dată când am simțit că nu am pierdut ore. Învăț 

extrem de mult de fiecare dată și înțeleg dintr-un alt unghi ce trebuie să îmbunătățesc, cum să aduc 

energie la ore, ce structură să folosesc”, declară un cadru didactic universitar, participant la ediția 4 

a programului FUTURE ce are loc în această perioadă. 

Pe lângă sesiunile comune, profesorii din cadrul programului FUTURE au parte și de sesiuni 

dedicate în care înțeleg structura, învață metode noi de predare sau găsesc soluții pentru cursurile și 

seminariile acestora. Ediția 4 susținută oficial de compania SYKES România reunește 50 de cadre 

didactice din mediul universitar, alături de 60 de tineri ce urmează să intre în piața muncii. 

http://www.madalinahodorog.ro/
http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.madalinahodorog.ro/future
https://www.sykes.com/romania/
https://www.sykes.com/romania/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.15, anul 9, saptamana 26 aprilie – 2 mai 2021 
 
 
 

 

P
ag

e4
 

Programul FUTURE – Construiește cu pasiune se desfășoară în formatul online și include sesiuni 

de training săptămânale, precum și sesiuni individuale cu participanții. Toate sesiunile de training și 

activitățile din cadrul programului sunt gratuite prin susținerea oficială a companiei SYKES 

România. 

 

SYKES este o compania multinațională de origine americană, un pionier în domeniul relațiilor cu 

clienții la nivel global. Mai multe detalii: https://www.sykes.com/romania/ 

 

 

 Lansarea Raportului privind incluziunea și educația din Europa Centrală 

și de Est, Caucaz și Asia Centrală 2021 

 

Raportul complet și înregistrarea evenimentului de lansare sunt disponibile pe site-ul GEM Report: 

https://en.unesco.org/gem-

report/Eurasia2021inclusion?utm_source=eBulletin&utm_campaign=5b9872a6fa-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_04_04_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_66e0e

53f5b-5b9872a6fa-12237525 

 

https://www.sykes.com/romania/
https://www.sykes.com/romania/
https://www.sykes.com/romania/
https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion?utm_source=eBulletin&utm_campaign=5b9872a6fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_04_04_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_66e0e53f5b-5b9872a6fa-12237525
https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion?utm_source=eBulletin&utm_campaign=5b9872a6fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_04_04_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_66e0e53f5b-5b9872a6fa-12237525
https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion?utm_source=eBulletin&utm_campaign=5b9872a6fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_04_04_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_66e0e53f5b-5b9872a6fa-12237525
https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion?utm_source=eBulletin&utm_campaign=5b9872a6fa-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_04_04_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_66e0e53f5b-5b9872a6fa-12237525
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 4 semne că ești pe drumul cel bun și 4 semne că trebuie să schimbi 

abordarea 

 
Foto: Alamy/ Profimedia 

 “Chiar dacă ești pe drumul cel bun – vei fi lovit de ceilalți dacă stai pe loc.” Will Rogers 

 

Din când în când, un moment de reflecție și analiză nu este doar necesar ci poate fi chiar decisiv 

dacă îți dorești să înțelegi corect unde te afli și încotro te îndrepți. Este indicat în timpul călătoriei, 

în special cand esti pe un traseu necunoscut, să verifici dacă ești pe drumul corect. Altfel poți să 

ratezi momentul în care trebuia să faci stânga la intersecție. Când situația în sine este una care 

provoacă neclaritate asa cum a fost în ultimul an, ar fi cazul sa avem momente de recalibrare chiar 

mai des. Acesta este motivul pentru care uneori avem nevoie de proverbiala toamnă să numărăm 

bobocii și chiar să-i realiniem dacă este nevoie. Important în momentele de analiză și verificare este 

să eliminăm obstacolele care ne deturnează de la direcția potrivită, uneori. 

 

Vorba românească “toamna se numără bobocii” poate fi ușor derutantă. Nu toamna avem boboci, ei 

ies din ou mai degrabă vara. Înțelepciunea din spatele zicalei este însă ca ar trebui să-i numărăm pe 

cei care supraviețuiesc perioadei critice de după eclozare, să ne asigurăm că nu luăm decizii în baza 

unor informații incomplete. Cred că după un an de criză sanitară combinată cu una economică și 

multe personale, este un moment potrivit pentru a avea o “toamnă” în care să tragem linie, să 

numărăm bobocii și sa vedem exact unde suntem în proiectele noastre. 

 

Vă provoc, după o lungă perioadă de neliniște și incertitudini, să facem un exercițiu de onestitate 

răspunzând la următoarele întrebări. Îți rezervi timp pentru a verifica dacă ești unde ar trebui sa fii 

sau te lași dus de val și ești surprins că ai eșuat pe o plajă necunoscută? Ai instrumentele și nivelul 

de conștientizare pentru a identifica semnele care îți arată ca nu ești pe traiectoria potrivită? Astea 

sunt câteva semne care ar trebui sa te facă sa schimbi abordarea. 

 

1.Acțiunile tale nu sunt de fapt ale tale. De fiecare dată când ai de luat o decizie importantă ai 

tendința să ceri ajutorul cuiva, să cauți suport de la cei din apropierea ta. După intervenția celorlalți, 

deseori uiți care era idea ta la început. Riscul este că după o vreme vei ajunge unde te ghidează 
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sfătuitorii și nu acolo unde iți doreai tu să ajungi. Vorbim totuși de viața și afacerea ta, dacă eșuezi 

nu poți sa arunci vina către altcineva. 

2. Joci totul la sigur. Când ai de luat o decizie dificilă, îți asumi riscuri sau alegi drumul mai sigur, 

fără multe necunoscute? Când joci la siguranță te ajută sa ții sub control pericolele și să minimizezi 

pierderile, dar pe termen lung afacerea nu va fi foarte profitabilă. Nici o durere, nici un câștig! În 

timp vei fi obligat să ieși din zona de confort pentru a reuși să îndeplinești obiectivele pe care ți le 

propui. 

3. Nu finalizezi proiectele începute. Dacă deseori te găsești în situația în care jonglezi cu trei sau 

patru proiecte, muncești intens la toate și realizezi că nu ajungi cu nici unul la final, e clar că ai o 

problemă de organizare. Cu siguranță ești pe drumul greșit, nici unul dintre proiectele respective nu 

era ce ar fi trebuit să faci. Nu găsești motivație să avansezi cu proiectele tale și va trebui să începi să 

faci alegeri diferite și să te concentrezi pe ceea ce contează și te motivează. 

4.Vezi doar obstacole în drumul tău. Dacă pare că nu va mai ieși vreodată soarele și pe strada ta, 

dar nu ai nici un plan sa te muți ar trebui sa îți verifici busola și să recunoști că la un moment dat ai 

greșit direcția. Nu întotdeauna e o dovadă de caracter să alegi drumul greu și să lupți cu toate 

obstacolele, uneori trebuie să faci alegeri smart și să schimbi traseul. 

 

Există multe momente bune când realizezi că ești exact acolo unde ar trebui să fii. Toate semnele îți 

spun că ai făcut alegerile corecte. Este la fel de important în acest moment să recunoști contextul și 

să mergi mai departe. Să nu îți fie teamă că ar putea fi doar un moment pasager. Cum recunoști că 

ești în scenariul bun? 

 

1.Te trezești dimineața nerăbdător să începi. Acestea sunt momentele pe care toate lumea speră 

să le găsească. După doar patru ore de somn, te ridici din pat și în timp ce îți pregătești cafeaua 

planifici ziua, te gândești la întâlnirile pe care urmează să le ai și te simți revigorat și concentrat. 

Entuziasmul pe care îl simți e un semnal pe care îl primești doar când ești în locul potrivit. 

2.Eșecurile doar te motivează să tragi mai tare. Ai o atitudine pozitivă, știi exact ceea ce vrei și 

ai un drum clar construit înspre succes. Nimic nu te poate opri să îți îndeplinești visul. Si câtă vreme 

nu începi să faci compromisuri ar trebui sa îți atingi obiectivul. 

3.Oamenii din jurul tău speră ca vei eșua. Putem vorbi despre cel mai bun prieten sau un partener 

de afaceri dar când oamenii încep să te invidieze știi că ești pe drumul spre succes. Invidia este un 

sentiment natural și confirmă că faci ceva atât de bun încât toată lumea își dorește să facă același 

lucru. E destul de dificil să păstrezi “hateri” în preajma ta, dar merită să fie în apropiere pentru a-ți 

confirma uneori că faci ceva cu adevărat grozav. 

4.Majoritatea oamenilor te contrazice. Știi câți oameni au combătut ideile lui Da Vinci sau Tesla? 

Asta doar să punem doua nume dintr-o listă mult mai lungă. Dacă ceva este diferit și nu a mai fost 

încercat vreodată nu înseamnă că ar trebui să te oprești sau să schimbi ceva în planul tău. Uneori 

ăsta este un semnal clar că ai dreptate și ar trebui să îți continui călătoria. Crede în tine, luptă pentru 

dreptul de a avea dreptate. 

 

Sunt situații când te afli în locul potrivit, la momentul potrivit, mergând în direcția corectă în 

cariera, afaceri sau viață. Sau poate ești încă în căutarea echilibrului, a reperelor care să te ajute să 

navighezi mai ușor. În ambele cazuri e nevoie să verifici progresele făcute și să te poziționezi corect 

pe hartă. Iți ești dator să îți analizezi progresul, să faci o diagnoză corectă a situației, să îți numeri 

bobocii și să te ocupi de toate lucrurile neterminate. La final, indiferent de câți parteneri, membrii ai 

familiei sau prieteni ai alături, vei încheia singur călătoria. Și doar tu trebuie să fii fericit cu 

rezultatele obținute. 

 

Oricând ai îndoieli, fă o pauză, așază-te, trage adânc aer în piept și uită-te cu atenție și mai ales 

obiectiv în jur. Îți place ceea ce vezi? E un moment în trecut când ai fi ales diferit? 
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sursa: www.republica.ro, autor Mihai Chiratcu 

 

 

 
 

 

Paște fericit! 
 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

