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cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 19, anul 9, săptămâna 31 mai – 6 iunie 2021 

 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 S-a lasat concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” 

 depreHUB #teens lansează campania națională „EU ce fac mai departe?” 500 de evaluări 

vocaționale gratuite pentru elevii din clasele VII – VIII și XI –XII 

 Alege să fii implicat! Participare prin educație pentru democrație 

 A cui e școala? De ce există ea? 

 
 

       
Noutăți  

 

 

 Ministerul Educației a lansat proiectul sistemic «Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF» - componentă esențială a Proiectului „România 

Educată” 
 

Data publicării: sâmbătă, 8 mai 2021 

 

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. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MxwASYdzLko/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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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 

 

 

 S-a lasat concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” 

 

 
 

https://www.edu.ro/lansare_proiect_PROF
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Copiii cu Cerințe Educaționale Speciale merită o educație egală, iar misiunea noastră este să 

contribuim la incluziunea școlară a acestora prin dezvoltarea comunității www.eduacces.ro 

 

Anunțăm cu entuziasm lansarea concursului național „Schimbarea începe în clasa mea”. Acesta se 

desfășoară în perioada 20 mai – 18 iunie 2021 și se adresează tuturor profesioniștilor în educație 

(cadre didactice, consilieri școlari, logopezi, profesori itineranți, psihologi școlari) care lucrează cu 

copiii cu tulburări de învățare și care au dezvoltat sau testat resurse educaționale adaptate, utile în 

activitatea lor cu aceștia. 

1. Pentru a vă înscrie în concurs este nevoie să urmați doi pași simpli: 

2. Creați un cont în platformă: https://eduacces.ro/ro/register 

3. Încărcați resurse educaționale adaptate copiilor cu CES: https://eduacces.ro/ro/document 

Opțional: vă încurajăm să dați „Like” paginii noastre de Facebook: Incluziunea școlară a copiilor cu 

CES și să participați la evenimentul de pe pagină: https://fb.me/e/8sGIc5Gj8 

Cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de existență în România a Asociației FDP - Protagoniști în 

educație, vom desemna 25 de câștigători, #promotori ai incluziunii copiilor cu CES la nivel 

național. 

Premiul pentru primele 25 de persoane care îndeplinesc cele două criterii de participare 

menționate mai sus și contribuie cu cele mai multe resurse în platformă, validate ulterior de echipa 

EduacCES, constă în oferirea unui kit cu materiale de lucru utile în dezvoltarea și adaptarea 

resurselor educaționale pentru copiii cu CES la clasă sau în cabinetele de consiliere și logopedie din 

școală. 

Data limită de participare este 18 iunie, iar pe 21 iunie vom anunța câștigătorii. Ne dorim să vă 

alăturați inițiativei noastre și să contribuiți cu resurse valoroase pentru a dezvolta împreună 

biblioteca digitală EduacCES. 

Vă îndemnăm să distribuiți acest concurs și să invitați și alți profesioniști în educație să se alăture 

competiției. Regulamentul consursului poate fi accesat aici: https://eduacces.ro/ro/schimbarea-

incepe-in-clasa-mea 

Proiectul www.eduacces.ro este finanțat de Fundatia Vodafone Romania prin programul strategic 

Connecting for Good, dezvoltat de FDP - Protagoniști în educație alături de CMBRAE - Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și incubat de Code4Romania. 
sursa: www.stiriong.ro, 25 mai 2021 

 

 

 depreHUB #teens lansează campania națională „EU ce fac mai departe?” 

500 de evaluări vocaționale gratuite pentru elevii din clasele VII – VIII și 

XI –XII 
 

 

http://www.eduacces.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fregister%3Ffbclid%3DIwAR18eqLSLwVNFqQUdD8jY2s-YAZG-GS7kHeP9AyhmpcXK27L4iJGh84cM0Y&h=AT0Xwnwp75ivAFwM6TH9jkH5RomWMnhS__pVyShgu6goWsA-bCHFsKkEzhSLy6kzqjz3xzjS9fbsuRH5WLb5HXdDCwQF20H6cHdteSh8xGNNF_kY4XgeMtbnOqxTzwA9aw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fdocument%3Ffbclid%3DIwAR04FdHbYElj1NsRp8CYhyAVZhx5iyGBP9NSJJruuDrH7gIIzPA9Gy0w7Dg&h=AT1RsLvKdHLZXVy1cDjLVL1r-FTTmz27yeyC762TIEn22P3dtxsonCjK6BScPFTtVJ0SOTMBCoNYN07AYOgKLsTyj1RMy_fsW2JmdVp6RdosAyUiF6n8ZMtLWbmyCsosLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F8sGIc5Gj8&h=AT30aI-4vIbv4MIpgNyKCSJ9_x0dM0GxWhN9DlK7zbzpyB9pxVVDUhqU_sLtAKlrznGoPbiRQIvTKI4ckA3GPl92bdNdzLnlYVMqWpEjPCwC0jgWa73hfmOeyE86cT2z1g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/promotori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eduacces.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WUxiyWYtKcOyJci1kVek9G38W1nCUXqoLC6yUPGL9Ea70CNNaG-BoSVA&h=AT0sA8npoFScNFQJYOiAZl1kapfZ8PRL61epA1WteBtpWyZ4f0eTAKhYlpM9Rj_UgpKRNNjbUI5JADOU8GUeHvqrmdKP8EZeW9Vq3mEgPe89vydPHJn5Or8iRb2GrZEOeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/FundatiaVodafone/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmbrae/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/code4romania/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
http://www.stiriong.ro/
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Asociația HAPPY MINDS continuă și anul acesta programul „Educație pentru viață” și 

organizează în perioada 24 mai – 31 iunie 2021 campania națională de evaluări vocaționale 

„EU ce fac mai departe”. Campania vizează o mai bună compatibilitate pentru integrarea 

tinerilor în meseriile zilelor noastre și va asigura 500 de evaluări gratuite pentru elevii din 

clasele VII – VIII și XI -XII. 

 

Noutatea programului constă în faptul că anul acesta Asociația Happy Minds va aloca un număr de 

300 evaluări vocaționale gratuite pentru trei ONG-uri care dezvoltă proiecte cu adolescenți. Copii 

instituționalizați, tineri care provin din familii ori medii defavorizate și care altfel nu ar fi avut acces 

la un proces de evaluare vocațională vor putea fi integrați în program, beneficiind de suport pentru 

orientarea lor academică sau profesională. 

 

Alegerea meseriei sau facultății, sursă de stres și anxietate pentru tinerii de azi 
Campania „EU ce fac mai departe?” atrage atenția asupra unui subiect mai puțin dezbătut, 

incompatibilitatea dintre aptitudinile și profilul academic sau profesional pe care tinerii de azi aleg 

să îl urmeze, determinată în bună parte și de nivelul scăzut de autocunoaștere.   

Conform ultimelor cercetări făcute la nivelul țării, 1 din 3 studenți nu termină studiile universitare la 

care se înscrie. Unul dintre motivele principale este incompatibilitatea cu domeniul ales, căci o parte 

dintre cei care abandonează cursurile se reînscriu anul următor la o altă specializare. 

 

În lipsa unei bune cunoașteri de sine, tinerii sunt mai predispuși la a face alegeri greșite referitoare 

la facultatea ori meseria pe care vor să o urmeze. Stresul si presiunea resimțite în astfel de situații, 

deseori percepute ca eșec, ajung să le provoace anxietate, depresii și chiar patologii mai grave: 

„De la lansarea proiectului depreHUB #teens și până în prezent, am asistat terapeutic foarte mulți 

tineri cu anxietate socială sau de succes și, de cele mai multe ori, la bază se afla o cunoaștere 

insuficientă a resurselor personale, atât din perspectiva aptitudinilor, cât și din lipsa încrederii că 

au posibilitatea de a face propriile alegeri și de a-și asuma consecințele. Deseori am întâlnit tineri 

care în urma unui eșec școlar neasumat au ajuns să facă depresii, să abandoneze școala, să își 

creeze o traumă de eșec semnificativă și astfel să piardă câțiva ani din tinerețea lor. Prin campania 

„EU ce fac mai departe?” Asociația Happy Minds continuă demersurile de prevenție a anxietății și 

depresiei în rândul adolescenților, precum și de conștientizare și informare pentru o mai bună 

adaptare a competențelor tinerilor pentru viața și câmpul de muncă. Astfel, chiar dacă în următorii 

10 ani vor exista meserii care se vor transforma în unele cu totul noi sau vor dispărea în întregime, 

cunoașterea abilităților (ceea ce știu să facă cel mai bine), intereselor (ceea ce le place să facă) 

și valorilor (ceea ce este important pentru ei) le va asigura o integrare mai ușoară în profesiile 

care să răspundă cât mai fidel profilului lor psihologic și vocațional”, afirmă Psiholog Yolanda 

Crețescu, președintele Asociației Happy Minds. 

 

Programul campaniei 
Campania se va desfășura în trei etape: 

Etapa 1: înscrierea elevilor și a ONG-urilor (perioada 24 – 31 mai 2021) 

Etapa 2: selecția și anunțarea ONG-urilor câștigătoare ( perioada 1– 2 iunie 2021) 

Etapa 3: aplicarea evaluărilor vocaționale pentru ONG-urile câștigătoare (perioada 7 - 30 iunie 

2021) 

Evaluarea vocațională se va realiza online și va consta într-o serie de teste care măsoară aptitudinile 

și abilitățile necesare practicării cu succes a majorității profesiilor; interesele; structura de 

personalitate, echilibrul emoțional și orientarea vocațională a elevului. 

În urma evaluării, fiecare elev va primi un raport cu tipul profilului psihologic și vocațional propriu. 

Campania “EU ce fac mai departe” face parte din programul de evaluare vocațională “Educație 

pentru viață”, derulat de Asociația Happy Minds în fiecare an, pe tot parcursul lunii iunie, cu scopul 
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de a le oferi copiilor, din clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a, ghidajul și sprijinul necesare 

pentru viitorul parcurs educațional și profesional. 

Mai multe informații despre campanie și înscriere se găsesc pe site-ul proiectului depreHUB 

#teens: www.adolescenti.deprehub.ro 
sursa: www.stiriong.rp, 25 mai 2021 

 Alege să fii implicat! Participare prin educație 

pentru democrație 
 

Asociația Transcena în parteneriat cu E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor 

Femeilor Rome anunță lansarea proiectului Alege să fii implicat! Participare prin educație pentru 

democrație, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea 

accesului la educație civică și democrație participativă în rândul elevilor de gimnaziu și liceu și al 

tinerilor profesori din județele Bacău, Călărași, Giurgiu și Prahova și București. 

 

În ziua de 2 iunie, la ora 17, va avea loc conferința de lansare, la care sunt invitați, alături de 

reprezentanții mass-media, profesori de gimnaziu și liceu din aria curriculară ”Om și societate”. Vor 

fi prezentate activitățile proiectului și cum pot contribui profesorii la testarea unor pachete cu 

resurse educaționale deschise care integrează educația prin teatru ca instrument de dezvoltare a 

competențelor sociale și civice. 

 

 
 

Problema la care se raportează proiectul este, în principal, varietatea redusă de resurse educaționale 

în domeniile educație civică, drepturile omului și participare cetățenească din învățământul 

http://www.adolescenti.deprehub.ro/
http://www.stiriong.rp/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MxwASYdzLko/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/MxwASYdzLko/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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preuniversitar. Proiectul își propune să răspundă nevoii de diversificare a instrumentelor disponibile 

pentru cadrele didactice prin crearea unor pachete de resurse educaționale deschise, 

pentru discipline precum Educație socială, Istorie, Filosofie, Sociologie, dar și pentru opționale 

precum Educație pentru dezvoltare, Drepturile omului, Educație interculturală, Educație pentru 

democrație, Educație civică, Drept internațional umanitar și Competențe în mass media, din 

gimnaziu și liceu.  

 

Activitățile proiectului propus abordează atât crearea de pachete cu resurse educaționale, cât și 

testarea acestora în cel puțin 12 școli pe parcursul unui an școlar. Pe lângă aceste activități, se vor 

organiza acțiuni de implicare cetățenească cu elevii din cele 12 comunități din care fac parte 

unitățile de învățământ participante în proiect în vederea rezolvării unor probleme ce privesc școala 

sau comunitatea. Materialele create vor fi încărcate și pe un site special pentru proiect. 

De asemenea, vor fi organizate trei sesiuni de formare cu profesori din județele menționate, pentru 

dezvoltarea abilităților de predare interactivă în procesul de formarea a competențelor civice și 

sociale ale elevilor.   
sursa: Romania pozitiva, 28 mai 2021  

 

 

 A cui e şcoala? De ce există ea? Ca profesorii să aibă un loc de muncă? Da, 

aşa se poartă clasa politică, profesorii şi sindicatele din educaţie 
 

E important să existe în şcoală mecanismele care le permit elevilor să obţină singuri anumite 

lucruri. Vor un club de fotografie? De teatru? De dans? De modelism? De electronică? De design? 

Azi trebuie să aştepte ajutorul şi permisiunea profesorilor şi directorilor. Sunt învăţaţi astfel să 

aştepte de la alţii aceste lucruri. Aşa cum în viaţa adultă aşteaptă de la Stat. Nu sunt încurajaţi să 

obţină singuri aceste lucruri pentru ei. Nu au şansa să se dezvolte într-un cadru în care le sunt 

încurajate iniţiativele. Doar dacă creezi un astfel de cadru funcţional în şcoală înveţi valoarea 

democraţiei. Cum poţi face asta? De exemplu, atunci când suficient de mulţi elevii cer, să obţină 

bani de la bugetul şcolii pentru angajarea unor profesionişti care predau acele lucruri de care ei sunt 

interesaţi. În acest mod elevii învaţă că interesele lor sunt respectate dacă se organizează şi 

militează pentru ele. E important ca şcoala să ofere un cadru clar în care aceste lucruri sunt posibile. 

Tot aşa cum instituţiile statului ar trebui să creeze un cadru similar în viaţa lor de adulţi. Asta este 

condiţia esenţială, una care lipseşte azi din şcolile României. 

 

În primul rând, a cui e şcoala? De ce există ea? Ca profesorii să aibă un loc de muncă? Da, aşa se 

poartă clasa politică, profesorii şi sindicatele din educaţie. Numai că şcoala ar trebui să fie a copiilor 

şi părinţilor lor în primul rând. Abia apoi vin interesele profesorilor, ale Ministerului Educaţiei. 

Înveţi separarea puterilor în stat dacă şcoala este modelată ţinând cont explicit de interesele tuturor: 

elevi, părinţi, profesori. Dar pentru asta trebuie să le dai o putere reală elevilor şi părinţilor. Elevii şi 

părinţii vor avea grijă de interesele lor pentru că ei au cea mai mare miză. Din păcate, azi cea mai 

mare putere o au profesorii, inspectorii, sistemul de Stat. În mod normal, de opiniile şi dorinţele 

elevilor şi părinţilor ar trebui să se ţină cont în mod autentic şi real. Totul în şedinţe publice, cu 

miză consistentă. Iar miza asta e dată ca întotdeauna de bani, adică de bugetul şcolii. Ca lucrurile să 

stea diferit, elevii şi părinţii lor ar trebui să aibă o putere reală, nu cum e azi, o prezenţă simbolică a 

unui elev în şedinţele consiliului de profesori. 

 

E important ca liceul să fie organizat astfel încât grupuri de elevi, grupuri de părinţi, să poată 

schimba lucrurile. Să poată decide pe ce se cheltuie bugetul şcolii, ce reguli se modifică în şcoală, 

ce profesori noi atrag, ce personalităţi publice invită. Simt nevoia să repet asta. Elevii şi părinţii 

decid pe ce se cheltuie bugetul şcolii, nu directorul şcolii. Ei decid ce cursuri noi se introduc în 
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şcoală. Şcoala ar trebui să fie un loc în care elevii învaţă să se organizeze, să aibă iniţiativă, în care 

ei, elevii, produc schimbări în modul în care merg lucrurile. 

E vital ca elevii să aibă acces la fondurile şcolii astfel încât să poată angaja profesioniştii doriţi 

pentru materiile dorite. Şcoala nu e gratis. Atât ea cât şi profesorii sunt plătiţi din taxele colectate de 

la părinţii lor. Ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privinţa cheltuirii acelor bani. Să înveţe asta de 

tineri. Să înveţe să pretindă ceva pentru taxele şi impozitele care li se percep părinţilor. Să înveţe să 

evalueze calitatea serviciilor furnizate de Stat cu banii părinţilor lor. 

 

E important ca elevii să înţeleagă că au putere. Înţeleg asta dacă învaţă practic cum să o aplice. 

Învaţă asta dacă au adunări ale elevilor cu prezenţa obligatorie. Adunări care au o agendă, în care se 

decide ceva prin vot în urma luării cuvântului unor elevi. Vor învăţa astfel să evalueze idei şi 

proiecte. Să asculte o argumentare în favoarea unei probleme care îi priveşte pe ei în mod direct. De 

exemplu, o pledoarie pentru angajarea unui profesor. O pledoarie pentru cheltuirea bugetului şcolii 

pe anumite lucruri, în funcţie de interesele diferite ale grupurilor de elevi din şcoală. Pentru că unii 

vor calculatoare. Alţii echipamente sportive. Alţii substanţe chimice pentru laboratorul de chimie. 

Alţii cărţi la bibliotecă. Fondurile sunt limitate, vor trebui să facă o alegere iar exerciţiul din şcoală 

reprezintă o pregătire directă pentru ce vor întâlni ulterior în viaţa lor de cetăţeni într-o democraţie. 

Eu văd şcoala ca pe o societate în miniatură, dar o societate dinamică, în care toţi se luptă pentru 

interesele lor. Numai că o fac civilizat. Într-un cadru politicos. Mi se pare o luptă bună pentru 

formarea lor ca cetăţeni şi un cadru mult mai potrivit pentru pasiuni. Mult mai potrivit decât un 

teren de fotbal. 

 

 
Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos 

Apatia pe care românii o au atunci când evaluează şansele de a schimba ceva în societate li se 

sădeşte în minte în şcoală. Ei învaţă asta atunci când vor să studieze anumite subiecte şi n-au nici o 

şansă în sistemul public de Stat. Când vor să audă vorbind anumiţi oameni publici celebri în 

societate dar n-au unde pentru că sistemul public este unul închis, opac la lumea exterioară, unul în 

care este extrem de greu să aduci oameni din afara sistemului. Învaţă asta atunci când vor să 
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modifice anumite reguli interne în şcoală şi li se râde în nas. Apatie pe care o continuă la vârsta 

adultă când apare dorinţa de a schimba lucrurile din societate. 

E important ca elevii să poată decide pe cine să invite din spaţiul public în liceu. Apoi, profesorii 

trebuie să facă astfel încât invitaţiile elevilor să fie onorate. Vor elevii să le vorbească Andrei Pleşu, 

Selly, CTP, un antreprenor local de succes, un actor, CEO-ul de la Coca-Cola Bucureşti? Nu 

contează cine, odată decis, profesorii să facă totul pentru a-i aduce în şcoală. Pentru că elevii au 

nevoie să fie inspiraţi, să le vorbească oameni care au făcut ceva cu viaţa lor. Ceva ce şi ei aspiră să 

facă mai târziu, ca adulţi. Aşa vor învăţa să aprecieze oamenii de calitate şi vor ajunge să aleagă în 

funcţii cheie ale Statului oameni de calitate. De ce nu sunt încurajate iniţiative de genul acesta în 

rândul elevilor? De ce nu sunt încurajaţi să-şi satisfacă curiozităţile intelectuale fără tutelajul 

profesorilor? De ce sunt învăţaţi de mici să stea la mila şi bunăvoinţa altora? Mai ales într-un cadru 

bine controlat cum este o şcoală. Nu ştiu, cert este că aşa stau lucrurile. 

Există reguli în şcoală aşa cum există legi în stat. Respectul pentru legi ar fi normal să se înveţe în 

şcoală. Pentru asta ai nevoie de ore în care regulile liceului se discută, în care se prezintă justificarea 

pentru fiecare dintre ele. Se discută ce reguli au sens, ce reguli sunt în plus, cum ar trebui să arate o 

regulă, ce sancţiuni să aibă pentru a fi respectată. Discuţii urmate de decizii prin care elevii aleg ce 

reguli ale şcolii vor să modifice. Înveţi mai întâi în cadrul şcolii importanţa unei legi, aşa îţi dai 

seama de ce regulile sunt importante în orice comunitate. 

 

De ce există dispreţ pentru reguli şi legi în România? Pentru că în şcoală, la fel ca în ţară, există o 

mulţime de legi, greu de înţeles, greu de justificat. Primul pas ar fi shimbarea regulilor actuale din 

şcoală. Să scapi de regulile vagi şi cele inutile şi prin urmare ignorate. Şi ar mai trebui şi să faci 

ceva să te asiguri că sunt respectate întotdeauna. Să introduci sancţiuni clare pentru nerespectarea 

lor. Pentru toţi, de la elevi la profesori şi directori. Dar esenţial este ca elevii să poată să le modifice 

dacă se organizează în număr suficient de mare într-o şcoală. Să poată modifica inclusiv ora la care 

încep cursurile. Să modifice inclusiv ce opţionale au, ce primesc prin programul Cornul şi laptele, 

dacă uniforma este obligatorie sau nu... Totul printr-un proces democratic. Chiar dacă profesorilor 

nu le va conveni noul orar de exemplu. Repet, şcoala există pentru elevi, nu pentru profesori. 

Miza esenţială a unui astfel de cadru este că aşa înveţi să ai respect faţă de legi. Asta pentru că le 

vezi utilitatea şi pentru că ai un cuvânt de spus în schimbarea lor. Vezi ce consecinţe au, vezi că e 

mai bine să te supui lor decât oamenilor, vezi că le poţi modifica. Vezi asta concret, în acţiunile tale 

în cadrul şcolii. Vezi asta din faptul că legile sunt respectate de toţi cei din şcoală, de la director la 

elev. Elevii învaţă că toţi au drepturi şi obligaţii. Toţi, şi profesorii şi părinţii, nu numai ei. Toţi sunt 

liberi şi egali în faţa regulilor. Toţi sunt trataţi la fel indiferent cine sunt părinţii lor. Îi înveţi că au 

libertatea să se organizeze, să protesteze, să spună ce gândesc fără represalii. 

Cum poţi înţelege rolul legilor în Stat, cine le face, cât de des ar trebui schimbate, dacă nu 

experimentezi aceste lucruri direct? Şcoala este locul ideal pentru a trăi aceste lucruri. Pentru că e o 

comunitate mică în care te poţi implica, în care poţi simţi că vocea ta este auzită. În care înveţi că 

ţine de tine să modifici anumite reguli. Aşa cum mai târziu, la vârsta adultă, ţine de tine pe cine 

alegi în poziţii de putere politică şi ce legi îi ceri reprezentantului tău să schimbe. 

 

Cum să te lupţi pentru drepturile şi interesele tale dacă nu ai făcut-o niciodată? Cum ar arăta 

România dacă toţi elevii ar învăţa din liceu să se lupte pentru o cauză? Să ştie cum să se organizeze 

şi să obţină lucrurile dorite? Care ar fi nivelul implicării în Consiliile Judeţene? Cum ar privi 

implicarea politică? 

Pentru a te implica, o abilitate esenţială este cea care îţi permite să organizezi un grup de oameni. 

Nu există comunităţi fără probleme. Cum te organizezi pentru a le rezolva? De unde începi? E 

important să fii educat în aceste lucruri, să ştii ce să faci, să ştii cum să vă organizaţi în comunitate. 

Nu trebuie să aştepţi ca Statul să facă ceva. Tu împreună cu ceilalţi din comunitate trebuie să faceţi 

ceva. Iar pentru a învăţa cum să te organizezi, activităţile extra-şcolare le-aş face obligatorii. E vital 

să faci voluntariat într-un ONG. Nu contează dacă este unul cu care şcoala colaborează sau ai găsit 
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tu unul în oraş, pe net, în lume. Atâta timp cât acel ONG oferă o pregătire pentru traiul într-o 

comunitate totul este în regulă. Atâta timp cât înveţi ce înseamnă o comunitate, ce cauze sunt în 

lume, pentru ce se zbat oamenii, cum se organizează. Toate aceste lucruri e important să le înveţi 

din şcoală. Pentru că o şcoală bună oferă cadrul în care să discuţi aceste experienţe. Practica este 

esenţială. E important să interacţionezi, să fii implicat în diverse activităţi civice şi apoi să reflectezi 

asupra lor, să analizezi cât de bine au ieşit, ce se putea face mai bine, cu ce te-ai ales în urma 

experienţei. 

 

Datorită motivului de mai sus, prezenţa ONG-urilor în şcoală mi se pare esenţială. Există ONG-uri 

care primesc fonduri de la Stat? Atunci ar trebui să fie obligate să vină în şcoală. Să încerce să 

obţină voluntari dintre elevi. Finanţarea lor să fie condiţionată de capacitatea lor de a atrage 

voluntari dintre elevi. Să fie obligate să aibă proceduri democratice de luare a deciziilor în cadrul 

lor. Asta desigur, dacă vor bani publici. 

Cât de mult să punem accent pe implicarea civică? Cât de mult să ne axăm în şcoală pe dezvoltarea 

unui simţ civic, a unor abilităţi civice? Cred că nu este ok să te bucuri de o democraţie liberală şi să 

nu faci nimic pentru a perpetua acest sistem. Să te bucuri de un sistem care îţi garantează cele mai 

multe libertăţi politice şi sociale din istoria umanităţii dar să nu faci nimic pentru menţinerea lui. Iar 

pentru a menţine o societate liberă şcoala trebuie reorganizată complet. 

O educaţie civică bună te scoate din cercul restrâns al interesului personal. Te leagă de comunitatea 

şi oraşul tău. Ajungi să-ţi pese de bunăstarea comunităţii, găseşti soluţii pentru problemele sociale, 

îţi dezvolţi un simţ al datoriei faţă de locul în care trăieşti. Te face să-ţi dai seama că există şi 

interese publice, te apropie de ceilalţi, te integrează în comunitate. În România nu există comunităţi. 

Nici în şcoală şi nici în societate. O societate trebuie modelată astfel încât să-ţi facă plăcere să 

trăieşti în ea. Să nu vrei să emigrezi. Să nu vrei să chiuleşti de la ore. Dar pentru asta trebuie să 

trăieşti acele experienţe educaţionale care te conving că e posibil să o schimbi conform dorinţelor 

tale. 
sursa: www.republica.ro, 25 mai 2021, autor Ștefan Motologa 
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