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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 20 mai - Ziua globală de conștientizare a accesibilității (GAAD) 

 Concluziile analizei inițiale aferente primei etape din Studiul de impact realizat în cadrul 

proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație 

 După 11 ani de şcoală obligatorie eşti la fel de bun la interacţiunile umane ca la început. N-

ai învăţat nimic care să te ajute să-ţi depăşeşti timiditatea și să menţii un contact uman 

 
 
 

       
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. 
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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, 

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 

 

 

 

 Ministerul Educației a lansat proiectul sistemic «Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF» - componentă esențială a Proiectului „România 

Educată” 
 

Data publicării: sâmbătă, 8 mai 2021 

 

http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
http://www.creatorideeducatie.ro/
https://www.edu.ro/creatori_de_educatie_3
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Prezentarea publică a proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF s-a desfășurat în 

data de 7 mai, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, de către Maria Ștefania 

Manea - Secretar de Stat în cadrul ME și Anca Petrache - director de proiect, în cadrul unui 

eveniment organizat de ME și susținut de participarea doamnei Ligia Deca - consilier prezidențial 

Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale și domnului Sorin Mihai 

Cîmpeanu - Ministrul Educației. 

 

Proiectul PROF se constituie într-o intervenție integrată la nivelul sistemului național de educație, 

creând punți solide și sustenabile între învățământul universitar și învățământul preuniversitar, între 

formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Proiectul 

PROF își propune crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului 

profesional pe durata întregii cariere didactice, în interesul unui sistem național coerent și fiabil de 

formare inițială și continuă a profesorilor, care să  genereze și să dezvolte competența didactică 

necesară obținerii performanței pedagogice, în activitatea de predare/formare și în activitatea de 

 management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație. 

 

„Eu cred în PROF! Este un proiect ce vizează formarea a peste 28.000 de cadre didactice până în 

decembrie 2023. Acest proiect se va derula ÎN ȘCOALĂ punând un accent esențial pe refacerea și 

consolidarea liantului între învățământul preuniversitar și cel universitar, aducându-le împreună 

într-un demers de formare crucial pentru cariera didactică. Punând laolaltă patru universități și 11 

case ale corpului didactic se creează o punte solidă între învățământul universitar și învățământul 

preuniversitar, o punte solidă între formarea inițială și formarea continuă - o conexiune esențială 

de care avem nevoie stringentă. Proiectul PROF este o declinare a obiectivelor fixate la nivelul 

politicilor macro-educaționale prin „România Educată”. Profesorul trebuie sa rămână factorul 

determinant într-un sistem de învățământ centrat cu adevărat pe elev. Este nevoie de sustinerea și 

încurajarea profesorilor în exercitarea acestui rol, adăugând o importantă componentă de 

facilitator de învățare”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu. 

 

„Mă bucur că acest proiect vine și propune atât un impact semnificativ în raport cu numărul de 

dascăli formați, cât și un sistem instituțional-suport care să recredibilizeze instituția mentoratului 

în educația din România. Mă bucur, de asemenea, că vedem pus accentul pe crearea unor 

comunități de practică, reunind învățământul preuniversitar cu învățământul universitar. Proiectul 

PROF reprezintă, în opinia mea, un sprijin concret și substanțial pentru îndeplinirea obiectivelor 

pentru „România Educată”, așa cum sunt acestea exprimate în forma din dezbaterea publică”, a 

declarat consilierul prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare - Administrația 

Prezidențială, Ligia Deca. 

 

„Prin proiectul PROF regândim și reașezăm, potrivit cerințelor actuale - mentoratul pe durata 

întregii cariere didactice, însemnând prin aceasta că ne raportăm la experiența și competența 

didactică obținute în mod neîntrerupt”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Educației, Maria 

Ștefania Manea. 

 

La eveniment au fost prezenți secretarii de stat din Ministerul Educației - Sorin Ion, Radu Szekely și 

Kallos Zoltan, reprezentanți ai partenerilor de dialog social și membri ai echipei de implementare a 

proiectului, subliniind prezența rectorului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, instituție de 

învățământ superior parteneră în proiect, cu rol de coordonare la nivel universitar, profesorul Sorin 

Radu. 

Online, în sistem videoconferință, au participat rectori, prorectori, cadre didactice din cele patru 

universități partenere, directori ai caselor corpului didactic partenere, cei 100 de coordonatori ai 

bazelor de practică pedagogică și inspectori școlari. 
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La nivel european, acest proiect este în acord cu obiectivul Comisiei Europene privind realizarea 

Spațiului European Educațional până în 2025, în care este subliniat faptul că „profesorii și 

formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltare profesională”. De asemenea, potrivit 

concluziilor Consiliului privind „profesorii și formatorii europeni pentru viitor” predarea și 

învățarea de bună calitate pot fi realizate în contextul în care profesorii sunt implicați pe toată durata 

carierei didactice într-un proces de dezvoltare profesională. 

 

sursa: https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF 

 
 20 mai - Ziua globală de conștientizare a accesibilității (GAAD) 

 
Ziua de conştientizare a accesibilităţii digitale este marcată anual, în a treia zi de joi 
din luna mai. 
 
20 mai 2021 va fi cea de a zecea Zi globală de conștientizare a accesibilității (GAAD).  
 
Accesibilitatea digitală se referă la posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi sau a 
persoanelor vârstnice de a utiliza reţeaua globală de Internet prin a accesa şi citi 
conţinutul paginilor web, naviga şi interacţiona pe platformele on-line. În multe cazuri, 
aceste persoane sunt excluse din cauza lipsei competenţelor asociate utilizării 
instrumentelor şi media digitale, ceea ce impietează nu numai asupra capacităţii de a 
învăţa, de a crea şi de a participa, ci şi asupra încrederii în utilizarea de medii digitale. 
O persoană cu dizabilități trebuie să poată experimenta servicii și alte produse digitale 
bazate pe web, cu același rezultate de succes ca și cele fără dizabilități. 
 

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF
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Eliminarea decalajului digital îi poate ajuta pe membrii grupurilor sociale defavorizate 
să participe pe picior de egalitate la societatea digitală (inclusiv la serviciile de interes 
direct pentru aceştia, cum ar fi eLearning, eGovernment, eHealth) şi să găsească o 
soluţie pentru situaţia în care se află prin creşterea şanselor de a obţine un loc de 
muncă. Competenţa digitală reprezintă una dintre cele opt competenţe cheie care sunt 
esenţiale pentru orice persoană într-o societate bazată pe cunoaştere. Totodată, 
această competenţă este fundamentală pentru ca toată lumea să înţeleagă cum trebuie 
să îşi asigure securitatea în mediul online. 
 
Ideea unei zile de conștientizare a accesibilității globale a început cu o postare de blog 
scrisă de un dezvoltator web din Los Angeles, Joe Devon, cofondator al unei agenții 
digitale incluzive. Jennison Asuncion, un profesionist în accesibilitate din Toronto, a 
descoperit din întâmplare postarea pe blog și au început colaborarea pentru ca fiecare 
dezvoltator și corporație să-și construiască produsele digitale având în vedere designul 
universal. 
 
Surse: 
https://globalaccessibilityawarenessday.org/ 
https://accessibilitydays.it/2021/en/ 

 

 

 Concluziile analizei inițiale aferente primei etape din Studiul de impact 

realizat în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație 
 

Necesitatea introducerii dezvoltării personale și consilierii în școli este subliniată de rezultatele 

obținute în urma Studiului ”Abandonul școlar, provocări și problematică – Analiza inițială a 

situației din județele Prahova și Neamț privind nevoile legate de continuarea studiilor, bullying, 

incluziunea socială a elevilor cu CES în cazul claselor terminale de gimnaziu”, realizat de Rodica-

Corina Andrei, Sociolog și Doctor în Științe Politice, pentru Asociația GO AHEAD, în cadrul 

proiectului ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație”. 

 

Scopul analizei inițiale a fost să ofere o imagine mai clară asupra situației la nivelul comunităților 

școlare în ceea ce privește percepția elevilor, cadrelor didactice și părinților referitoare la 

provocările abandonului școlar, absenteismului, educației incluzive și fenomenului Bullying.  

 

19 directori de școli și experți în educație, 697 de părinți, 276 cadre didactice, 873 de elevi din ciclu 

secundar inferior(cu precădere clasele a VI-a și a VII-a) din 19 unități școlare din județele Prahova 

și Neamț, din mediul rural și urban au răspuns la chestionare sau au participat la interviuri. 

Instrumentele de cercetare folosite au fost: Chestionar pentru cadre didactice, Chestionar pentru 

părinți, Chestionar pntru elevi și Grilă de interviu semistructurat pentru directori și experți în 

educație. 

 

https://globalaccessibilityawarenessday.org/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.17, anul 9, saptamana 17 – 23 mai 2021 
 
 
 

 

P
ag

e6
 

 

Principalele concluzii ale studiului sunt: 

 Situația în educație, la nivel de clivaj între mediul rural și mediul urban se deteriorează, ne 

raportăm încă la o „Românie educată cu două viteze”, copiii din mediul rural au acces 

redus la educație, din diverse cauze: sărăcie, drumul prea lung până la școală, nevoia ca ei 

să facă munci în gospodărie. Cadrele didactice consideră că „Egalizarea diferențelor 

dintre mediul urban și rural” este o provocare pentru sistemul educațional, iar peste 40% 

dintre ei au spus că elevii din mediul rural au acces dificil și foarte dificil la resurse 

educaționale și consiliere profesională. În același timp, peste 50% dintre părinți au selectat 

această categorie de elevi ca având un acces dificil și anevoios la sistemul de învățământ. 

 Consilierea personală și profesională, la nivelul școlii este un subiect menționat ca necesitate 

de către toate categoriile intervievate – elevi, părinți și cadre didactice, cu impact 

important asupra abandonului școlar, absenteismului, incluziunii și combaterii 

bullyingului. Mare parte dintre elevi (69,2%) spun că simt nevoia să stea de vorbă cu 

cineva cu privire la viitorul lor profesional, iar 61,9% dintre elevii respondenți consider că 

au nevoie de îndrumare în legătură cu traseul școlar. Conform răspunsurilor, 79,2% dintre 

elevi spun că nu au participat la vreun program de consiliere profesională vreodată, iar 

65,9% au zis că le-ar plăcea să participe. În mod cert, nevoia lor de a fi îndrumați spre un 

anumit traseu profesional poate fi corelată cu lipsa de participare la programe de 

consiliere. Pe de altă parte, aproape toate cadrele didactice chestionate (94,2%) sunt de 

părere că elevii lor au nevoie de consiliere profesională. Astfel, 35,4% dintre ele spun că 

doar câțiva dintre elevii lor sunt hotărâți în ceea ce privește ce vor face după finalizarea 

cursurilor gimnaziale, în timp 31% dintre ei spun că de fapt foarte puțini sunt deciși în 

legătură cu viitorul lor școlar/profesional. Părinții, la rândul lor, sunt însă de acord în 

proporție de 83,2% cu participarea copiilor lor la activități de consiliere și dezvoltare 

personală. 

  În opinia cadrelor didactice (92,4%), abandonul școlar reprezintă o problemă în 

învățământul românesc. Principalele cauze ale abandonului școlar sunt reprezentate de 

problemele în familie (40,8%), motivația școlară redusă și lipsa de interes (33,2%) și 

problemele financiare (14,8%). 

  Referitor la traseul profesional pe care doresc să îl aleagă după finalizarea gimnaziului, se 

remarcă faptul că elevii sunt indeciși când vine vorba de viitorul lor, 88,4% dintre elevi 
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spun că doresc să depună dosarul la liceu sau la o școală profesională după ce finalizează 

gimnaziu, însă doar 56,1% știu ce liceu/școală profesională doresc să urmeze. Dacă nu ar 

intra la o școală profesională sau liceu,  63,2% dintre elevi nu știu ce vor face, iar 

puțini (17,2%) ar vrea să muncească, deși ar face muncă necalificată, iar vârsta este mică 

pentru a avea un loc de muncă stabil. 

  În ceea ce privește educația incluzivă, se remarcă o penurie de măsuri coerente pentru ca 

acest concept să fie implementat real în școlile de masă. Un punct nevralgic este lipsa 

profesorului de sprijin din majoritatea unităților școlare, mai ales din mediul rural. Mai 

mult de jumătate dintre cadrele didactice chestionate (55,6%) sunt de părere că personalul 

puțin specializat în lucrul cu ei reprezintă cea mai mare problemă, cât și metodele reduse 

de lucru cu acești copii aflate la dispoziția cadrelor didactice. Peste 50% dintre ei 

consideră că elevii cu CES și/sau dizabilități sunt marginalizați de ceilalți elevi. 

  Fenomenul bullying -ului este prezent în școlile din cele două județe, la fel cum se întâmplă 

la nivelul țării, însă el are efecte vizibile și invizibile. Mai mult de o treime dintre elevi- 

38,6% au răspuns afirmativ când au fost întrebați dacă au simțit vreodată că au fost 

marginalizați de colegi, în timp ce 53,7% dintre ei au spus că alți colegi au fost 

marginalizați de colectiv din diverse motive. Întrebați dacă au jignit/înjosit/ atacat fizic 

sau în mediul online vreun coleg(ă) vreodată, 27,3% au dat un răspuns afirmativ,  în timp 

ce aproape 41,1% dintre elevi mărturisesc că au fost jigniți, ofensați, atacați fizic sau în 

mediul online de alți colegi. Doar 29,3% spun că au vorbit cu cineva despre astfel de 

incidente. Dintre ei, 20,6% au declarat că au vorbit cu părinții. În paralel, răspunsurile 

părinților arată că gravitatea situației nu este la nivelul potrivit de conștientizare, 

întrucât au afirmat doar 10,9% dintre ei că copiii lor au jignit/ofensat/ atacat fizic sau în 

mediul online un alt(ă) coleg(ă), iar doar 28,4% au declarat că copilul lor a fost victimă a 

bullyingului. 

 

Proiectul ”ZEST4EDU _ O nouă perspectivă în educație” beneficiază de un grant în valoare de 

1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la 

o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de 

care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai 

familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri 

secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea 

inteligentă și incluzivă a României. Proiectul este implementat în parteneriat de către Inspectoratul 

Școlar al Județului Prahova  (PP- promotor de proiect), Inspectoratul Școlar Județean Neamț (P1), 

Asociația GO-AHEAD (P2) și Art for Change Foundation din Norvegia. Informații actualizate 

despre proiectul ZEST4EDU- O nouă perspectivă în educație sunt disponibile pe pagina oficială a 

proiectului: https://www.facebook.com/zest4edu 

 

 

 După 11 ani de şcoală obligatorie eşti la fel de bun la interacţiunile umane 

ca la început. N-ai învăţat nimic care să te ajute să-ţi depăşeşti timiditatea 

și să menţii un contact uman 
 

I. Probleme 
Sunt promovaţi cei simpatizaţi. În situaţiile de criză şi restructurare îşi păstrează slujba cei cu cele 

mai bune abilităţi de interacţiune. Există o mulţime de studii care prezintă aceste rezultate. Succesul 

la locul de muncă depinde de abilităţile tale de a interacţiona bine cu ceilalţi. 

https://www.facebook.com/zest4edu
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Relaţiile familiale, cele de muncă, prieteniile, contribuie semnificativ la traiectoria vieţii unui 

individ. Există o legătură clară între capacitatea de iniţia, dezvolta, menţine o legătură umană şi 

succesul general în viaţă. Dintre toate variabilele care influenţează satisfacţia cu viaţa pe care o ai, 

integrarea într-o comunitate bună este cea mai importantă. 

Frazele de mai sus au avut scopul de a contura un ţel educaţional pe care şcoala românească de Stat 

îl ratează deplin. Este vorba de producerea unor oameni sociabili, capabili să colaboreze. Nu înveţi 

în şcoală cum să ai relaţii interumane semnificative, cum se mediază practic un conflict, nu înveţi 

nimic din tot ce ţine de natura noastră de fiinţe sociale. În continuare voi încerca să descriu 

problema asta iar în secţiunea următoare voi veni cu soluţii concrete. 

În orice companie vei lucra, munca în echipă va fi importantă. A apus de mult vremea inventatorilor 

singuratici. Azi, marile progrese sunt realizate de echipe întregi. Echipa ai cărei membri 

colaborează cel mai bine are cele mai mari şanse de succes. Dar cum arată o echipă bună? Câtă 

concurenţă şi câtă colaborare există între membrii ei? Cum poţi avea relaţii bune cu colegii de 

echipă? Toate sunt lucruri pe care trebuia să le înveţi în şcoală în mod aplicat. Lucruri ce au nevoie 

de sute de ore de practică. Ultima propoziţie e cheia întregului articol. Au nevoie de ore de practică 

nu de ore de prelegeri. 

Dacă nu eşti pustnic, vei interacţiona cu ceilalţi. În familie, la slujbă, în afacerea pe care o ai. Cât de 

des te cerţi cu cei de lângă tine şi cât de des reuşeşti să rezolvi o problemă fără ceartă? Este căutată 

compania ta? Nu vreau să transform acest articol într-un chestionar de auto-cunoaştere, dar un tânăr 

absolvent de liceu ar fi trebuit să fie familiar nu numai cu întrebările astea, dar şi cu răspunsurile la 

ele. 

Toate aceste lucruri se pot învăţa. Poţi deveni din ce în ce mai bun la comunicare, colaborare, la 

relaţiile interpersonale. Numai că trebuie să exersezi, să ştii ce să faci, cum să faci. Da, e adevărat 

că toţi avem anumite abilităţi înnăscute în domeniul ăsta. Mai mult, poţi replica că toţi am fost 

socializaţi de mici, ştim în mare ce trebuie să facem. 

 

 

 
Foto: Getty Images 

 

Dar e ok să ne mulţumim cu atât? Cu ce deprindem singuri, în pauze scurte în şcoală, de capul 

nostru în faţa blocului, fără o instrucţie şi evaluări sistematice? Preferi să iei nişte ierburi de la un 

vraci care garantează cu experienţa lui personală că sunt eficiente sau vrei nişte medicamente care 

au trecut prin nişte teste clinice? Ai plăti să vezi filmul făcut de vecinul tău de scară care tocmai şi-a 

cumpărat o cameră video sau plăteşti să vezi un film făcut de profesionişti de la Hollywood? Poate 
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că unii se regăsesc în prima categorie: cei care se duc la vraci şi preferă filmele de amatori. 

Articolul meu se adresează celor care se regăsesc în a doua. Ştim cât de mult contează să ai relaţii 

umane bune. Să ai prieteni buni, colegi de muncă cu care te înţelegi. De ce am lăsa acest domeniu la 

voia întâmplării? Fiecare să deprindă ce poate din interacţiunile pe care le are în mod întâmplător?  

 

De ce n-am studia asta sistematic în şcoală? 

Care sunt nevoile principale satisfăcute de o relaţie intimă? Care sunt cele mai bune şi cele mai 

nefaste strategii de comunicare în relaţie? Care sunt cauzele dizolvării unei relaţii? Ai nevoie să faci 

studii de caz pentru a înţelege aceste lucruri. Ai nevoie să analizezi un roman la şcoală în lumina 

acestor întrebări. Să analizezi un film ghidat de aceste întrebări. Există filmul ca artă de mai bine de 

o sută de ani în istoria umanităţii. De cât timp mai este nevoie pentru a fi inclus în şcoală ca 

material pedagogic, aşa cum ar trebui să fie literatura? Material pedagogic care să te ajute să afli 

ceva despre natura umană, să înţelegi dinamica dintr-o relaţie. 

Ce crezi că-i datorezi unui prieten? Ce drepturi crezi că ai? Dreptul la timpul lui, banii şi ajutorul lui 

material, emoţional? Toate răspunsurile la întrebările de mai sus te vor ajuta să fii o persoană mai 

bine adaptată în societate. Da, sunt lucruri pe care le găseşti în cărţile de dezvoltare personală. Dar 

aceste cărţi există pe piaţă pentru a suplini o nevoie. O nevoie pe care şcoala ar trebui să o satisfacă. 

Tot ce-i mai sus sunt lucruri de care toţi ne vom lovi. Lucruri care s-au studiat sistematic, cel puţin 

în ultimele decenii. Lucruri despre care avem informaţii care ne-ar putea îmbunătăţi radical viaţa. 

De ce nu sunt studiate şi aplicate în şcoală? De ce lăsăm dezvoltarea acestor abilităţi la voia 

întâmplării? Fiecare după înclinaţiile şi abilităţile înnăscute? 

 

Ce poţi face în şcoală într-o pauză de cinci, zece minute? Când să stai de vorbă cu ceilalţi? Când să-

i cunoşti? Elevii se cunosc în principal prin comportamentul pe care îl au atunci când sunt ascultaţi 

la oră. Nu sunt încurajate explorările unor subiecte şi teme în echipă cu colegi care să le devină 

prieteni. Respectul de sine ajunge să fie legat de memorarea de informaţii şi reproducerea lor. 

Pentru că atât se cere de la elevi. Competenţa lor e dată de calitatea reproducerii. Valoarea lor este 

recunoscută în funcţie de cât de bine recită ce s-a predat la oră. Ce fel de oameni sunt, ce fel de 

colegi, cât de cooperanţi, empatici, generoşi nu afli decât în situaţii rare. 

Unde sunt orele în care eşti pregătit să ai un dialog? Să discuţi cu cineva care are opinii diferite de 

ale tale? Câte cluburi de dezbateri există în şcolile de Stat din România? N-ar trebui să fie uimitor 

pentru societatea noastră faptul că oamenii nu ştiu să poarte un dialog. Nici măcar cei de la 

televizor. N-au învăţat asta niciodată. N-au învăţat să-l asculte pe celălalt, să ridice obiecţii sau 

completări la ce spune. Să nu se lanseze în monologul lor atunci când li se dă cuvântul, opaci la ce 

au spus ceilalţi. Când au experimentat asta în şcoală? 

Care sunt orele în care eşti pregătit să colaborezi cu ceilalţi? Să ai proiecte în comun? Da, ştiu, o pot 

face la oră dacă profesorul îi pune să lucreze pe echipe. Dar ca să înţeleagă dinamica unei echipe nu 

e suficient să lucreze împreună 20 de minute într-o oră, ci zile în şir. E important să-ţi cunoşti bine 

membrii echipei. Să-ţi controlezi emoţiile. Cineva trebuie să creeze cadrul pentru antrenamentul 

ăsta în şcoală. Pentru că oamenii nu ştiu să se organizeze bine de la natură. 

 

Pentru şcoala românească elevii sunt nişte cutii în care torni informaţie şi ei trebuie să o reproducă. 

Nu există echipe, nu este încurajată adeziunea faţă de ele, nu se încearcă formarea unui spirit 

comunitar. Nu sunt create condiţiile în care ei să se simtă bine, să le facă plăcere compania 

coechipierilor. Nu este creată o atmosferă în care să se bucure împreună, să găsească soluţii 

împreună. Toate aceste lucruri cer ca timpul petrecut în şcoală să aibă altă structură. Cer un alt mod 

de a face lucrurile. Un mod diferit de ce există acum şi care să te facă să simţi că şcoala este 

comunitatea ta. Ai nevoie ca elev de timp să discuţi cu ceilalţi, să apară între voi sentimente de 

apreciere, înţelegere, empatie. 
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Care este realitatea? După 11 ani de şcoală obligatorie eşti la fel de bun la interacţiunile umane ca la 

început. N-ai învăţat nimic care să te ajute să-ţi depăşeşti timiditatea, strategii practice prin care să 

iniţiezi şi să menţii un contact uman. Mai mult, şcolile au fost transformate în cazarme, cu paznici la 

poartă, cu porţi ce se încuie pentru a ţine elevii înăuntru pentru că doar aşa îi poţi ţine în mediul 

creat azi în şcoala românească de Stat. Dar şcoala poate fi un altfel de loc. Un loc în care te duci cu 

plăcere. În care înveţi lucruri utile pe care le vei aplica toată viaţa. Care îţi vor folosi mereu, 

indiferent ce alegi să faci în viaţă. 

Care sunt caracteristicile unui om sociabil? E prietenos, deschis, ştie să aibă un dialog, e în stare să-

şi schimbe părerea dacă vii cu argumente bune, nu se încăpăţânează să susţină una şi bună, e 

generos, empatic. Cum le formăm în şcoală? Cum sunt evaluaţi elevii pentru calităţile de mai sus? 

Cum sunt ele încurajate? Secţiunea următoare încearcă să răspundă la aceste întrebări. 

 

II. Soluţii 
Şcoala poate fi un loc în care există competiţii între licee. Nu am în vedere neapărat competiţiile 

sportive. Nici ele nu există, dar cred că se poate ceva mai bun. Poţi face concursuri cine plantează 

mai mulţi copaci într-o lună. Ce liceu reuşeşte să facă un robot mai bun. Ce liceu reuşeşte să vândă 

un app pe Google Play sau App Store. Ce liceu reuşeşte să vină cu o propunere bună de care să se 

ţină cont în şedinţele publice ale Consiliului Primăriei oraşului în care trăieşti. 

Aş introduce o oră pe zi în care elevii stau de vorbă între ei. Nu fac nimic altceva. Au o oră liberă, 

stau în clase, dar vorbesc unii cu alţii. De preferinţă o clasă specială pentru asta, în care au mese în 

jurul cărora se pot aşeza, îşi pot pune muzică, bea un ceai. Pot face cu rândul pentru acea sală. Un 

loc de socializare în care se cunosc reciproc. Normal că poţi avea reguli şi supraveghere de către un 

adult şi aici. Dar o supraveghere care să le faciliteze comunicarea, care să le propună subiecte de 

discuţie, care să-i ghideze în modul în care se poartă o discuţie. 

 

La fel de util este să aibă acces liber la diversele laboratoare din şcoală. Laboratoare bine dotate, la 

care îşi pot face programare şi apoi sunt lăsaţi să se ocupe împreună cu echipa din care fac parte de 

proiectul lor. Profesorul e acolo doar pentru a da îndrumări când şi dacă este solicitat. E important 

ca elevii să înveţe să se descurce singuri. Odată ce şi-au ales un proiect, se apucă singuri de lucru. 

Îşi aleg singuri când îşi rezervă orele în laborator. Au la dispoziţie un calculator pentru a vedea pe 

youtube filmuleţe ce au legătură cu proiectul lor. Îl finalizează singuri. De ce aşa? Pentru că vrei să-

i înveţi să fie autonomi, să nu întrebe mereu ce să facă, mai ales azi, când accesul la informaţii este 

extrem de uşor. Profesorul e acolo ca ghid, ca evaluator al proiectului la final. 

Sportul ar trebui să fie mult mai central în vieţile elevilor. Cunoşti pe cineva când te joci cu el, 

desfăşuraţi împreună o activitate plăcută dar care nu e lipsită de concurenţă. Terenurile de sport ar 

trebui reorganizate. Ar trebui să ne eliberăm de obsesia asta pentru fotbal. Azi, dacă nu joci fotbal, 

nu prea ai ce face, nu prea interacţionezi cu ceilalţi. Dar poţi să organizezi spaţiul pe care îl ai ca 

şcoală pentru mai multe sporturi cu mult mai multe echipamente sportive: greutăţi, zone de alergat, 

volei, mese de ping-pong, badminton. Poţi amenaja uşor spaţiile existente fără prea mulţi bani. Poţi 

organiza competiţii între şcolile din oraş, să faci din aceste competiţii un loc în care oamenii din 

cartier se adună, se cunosc, încep să formeze o comunitate. 

Ce cursuri au elevii de liceu în care sunt învăţaţi cum se evaluează o persoană? În care fac ei practic 

aceste evaluări? În care sunt învăţaţi la ce trebuie să te uiţi atunci când faci acest lucru. Ne uităm 

mult prea des la ce spun oamenii şi nu la ce fac, la ce au făcut în trecut. De asta sunt votaţi foşti 

infractori în funcţii de primar. Pentru că ieşi din şcoală fără cea mai mică idee despre ce înseamnă o 

persoană bună. Când s-a făcut asta aplicat în şcoală? Când, de exemplu, s-au discutat trăsăturile 

principale de caracter ale eroilor romanelor studiate în şcoală? E mult mai util pentru viaţa ta 

ulterioară să discuţi asta la română, în loc să discuţi despre epitete, figuri de stil şi completive 

directe. 
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Aş introduce conceptul şi mai ales practica de tutore. Eşti în ultimul an de gimnaziu sau liceu? Ok, 

primeşti în grijă un alt elev din primul an pe care îl înveţi cum merg lucrurile în liceu. Numai că 

trebuie să fie un altfel de liceu. Unul în care există mult mai multe activităţi extraşcolare. Unul în 

care există cel puţin zece cluburi, de la fotografie şi design la cluburi de dezbateri şi teatru. Unul în 

care nu mai există un singur examen de bac ci ceva similar SAT-urilor americane, examinări pe 

care le poţi da oricând, de mai multe ori, păstrându-se cel mai bun scor. Scapi aşa de o mulţime de 

probleme, de la tot stresul legat de acele zile de examinare în care poate că nu eşti în formă—nu eşti 

din cauza presiunii—până la dezinteresul total faţă de materiile care nu sunt la bac. 

 

Tutorii îi învaţă pe cei din primul an cum se organizează şedinţele la care participă toţi elevii, 

şedinţe în care votează pe cine să invite în şcoală. Pentru că şcoala ar trebui să fie mult mai deschisă 

lumii exterioare decât este azi. Legăturile ei cu societatea civilă pe de o parte şi cu piaţa muncii pe 

de altă parte ar trebui să fie extrem de puternice. Nu doar cu ele, ci cu toată comunitatea din care 

face parte. Ar trebui invitaţi o mulţime de specialişti, din toate domeniile. Elevii vor veni nu doar 

să-i asculte dar şi să interacţioneze cu ei. Să le pună întrebări, să încerce să se lămurească cum arată 

viaţa în care ai o anumită profesie. Ce trebuie să faci pentru a fi bun într-un domeniu, câtă muncă 

presupune, la ce trebuie să renunţi, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Activităţi care ar 

trebui derulate cel puţin de două ori pe lună. Mai ales în ultimul an de gimnaziu sau de liceu. 

Toţi elevii ar trebui să iasă din şcoală cu multe experienţe practice în care au încercat să conducă un 

dialog pe teme controversate purtat de oameni pasionaţi de propriile idei, în care au încercat practic 

diverse strategii de detensionare a unui conflict. Să iasă cu zeci de studii de caz analizate şi discuţii 

despre tipurile de prietenie şi relaţii, despre cum se poate evalua rapid o persoană necunoscută. 

Despre cum se iniţiază un dialog, de ce este important să ajungi la compromis, cum arată o 

dinamică socială bună. 

 

III. Beneficii 
Să ştii să lucrezi împreună cu ceilalţi, să înveţi cum se caută o soluţie împreună cu altcineva, 

produce o lume diferită, o cultură diferită. O lume mult mai adecvată secolului XXI. Diferenţa 

dintre cultura asta şi cultura dominantă azi în şcoala de Stat este ca diferenţa de cultură 

organizaţională dintre o fabrică comunistă ce produce pe stoc şi o fabrică capitalistă ce vinde pe 

piaţa liberă. Sunt lumi diferite, cu valori, reguli, comportamente diferite. 

Vor beneficia şi celelalte materii de schimbarea culturii şi atmosferei din şcoală. De exemplu, elevii 

vor fi mult mai buni la orele de literatură. Pentru că vor putea face o analiză mult mai profundă unui 

personaj literar. Vor fi capabili să înţeleagă mai bine anumite reacţii, anumite nevoi umane, 

dinamica socială a personajelor literare. 

Va exista un beneficiu prezent la toate materiile pentru că interacţiunile dintre toţi actorii din şcoală 

se vor îmbunătăţi. Elevii vor lucra mai bine în echipă dar în acelaşi timp vor interacţiona mai bine 

cu toţi ceilalţi: profesori, părinţi, prieteni. 

Până la reforma descrisă mai sus, vom avea în continuare ţipete în loc de dialog, atacuri la persoană 

şi nu obiecţii la afirmaţiile rostite de oponent, certuri prelungite inutil, nefericire şi apatie în rândul 

elevilor. 

Există o categorie profesională unde absenţa abilităţilor discutate în acest articol este cea mai 

stridentă: profesorii. Habar nu au să comunice, să facă o interacţiune plăcută, să-i atragă pe ceilalţi 

în dialog. Cele mai multe exemple negative în ce priveşte modul de a conduce un dialog le găsim 

printre ei. Se pricep minunat să pună distanţă între ei şi ceilalţi. Probabil cred că prin asta îşi 

conservă autoritatea. Majoritatea sunt încă adepţii unui model pedagogic de secol XIX. 
sursa: www.republica.ro, 13 mai 2021, autor Stefan Motologa 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

