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         Noutăți 

 

 

 Comisia Europeană a lansat SELFIEforTEACHERS 

 

Data publicării: 12.10.2021 

 

În contextul World's Teacher Day, Comisia Europeană a lansat marți, 5 octombrie 2021, un 

instrument on-line de autoreflecție adresat cadrelor didactice, care vizează modalități de 

îmbunătățire a competențelor digitale, potrivit acțiunilor anunțate prin Planul de acțiune pentru 

educație digitală 2021-2027. 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hLqHhTTEmSY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hLqHhTTEmSY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/0703umIUncc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/0703umIUncc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În acest sens, profesorii din învățământul preuniversitar sunt invitați să acceseze o platformă 

dedicată pentru a utiliza, sub forma unui chestionar, instrumentul SELFIEforTEACHERS. Pe 

baza răspunsurilor oferite se generează un raport cu rezultatele obținute (de la „începător” la 

„inovator”) și sugestii privind modalitățile de actualizare a competențelor digitale în context 

educațional. 

 

Domeniile de autoevaluare includ, printre altele: 

 identificarea, utilizarea și crearea de resurse digitale 

 personalizarea învățării și implicarea elevilor în învățarea practică 

 comunicarea și colaborarea cu elevii, familiile și colegii 

 dezvoltarea competențelor digitale. 

Informații detaliate sunt disponibile ► https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-

teachers_en 
sursa - https://www.edu.ro/SELFIEforTEACHERS 

 

 
 Ultimele înscrieri pentru studenți și profesori în cel mai complex program 

de educație din România 
 

Studenții și profesorii din mediul universitar se pot înscrie până în 27 Octombrie în programul 

FUTURE – Construiește cu pasiune, cel mai complex program de #EducatieAltfel din România 

unde studenții – profesorii – angajatorii se pregătesc 100% practic pentru viitor. 

Peste 250 de studenți s-au pregătit deja pentru piața muncii și s-au angajat la primul loc de muncă în 

ultimele ediții ale programului, în timp ce peste 100 de profesori din mediul universitar au 

aprofundat noi metode de predare prin care îi ajută pe studenți să se pregătească pentru viitor. 

 

Aflat la a 5-a ediție, programul FUTURE este singurul program ce aduce împreună studenți, 

profesori din mediul universitar și angajatori care lucrează împreună în sesiuni de training 100% 

practice și care ajută cei 3 piloni ai educației să evolueze împreună.   

Susținut de Banca Comercială Română (BCR), programul FUTURE renunță la metodele clasice de 

predare și, ca în fiecare ediție, îmbrățișează metodele de educație non-formală prin care studenții se 

pregătesc pentru primul loc de muncă, în timp de profesorii înțeleg piața muncii și aprofundează 

practic noi metode de predare. „FUTURE acoperă această prăpastie imensă între sistemul 

educațional și piața muncii.”, declară Mădălina Hodorog, fondatorul programului FUTURE, 

trainer, consultant și cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.   

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works/registration
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works/registration
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_en
http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.madalinahodorog.ro/future
http://www.bcr.ro/
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Studenții se pregătesc practic pentru primul loc de muncă 
Studenții din cadrul programului beneficiază de: 

 8 sesiuni de training gratuite, online și practice #FaraTeorie #FaraPowerPoint 

 Descoperirea punctelor forte 

 Sesiune de consultanță 1 la 1 pentru fiecare participant 

 Construirea CV-ului ținând cont de competențele hard și soft dobândite până în prezent de 

către student 

 Simulări practice de interviu 

 Discuții și activități practice cu angajatorii BCR 

 Oportunități de angajare din timpul programului 

 Dezvoltarea de noi competențe necesare în câmpul muncii 

 Înțelegerea pieței muncii, a joburilor și a mediilor diverse de lucru 

 

Andreea, alumni FUTURE sublinează impactul pe care participarea la FUTURE a avut-o în viața 

ei: „Cea mai semnificativă schimbare pentru mine este încrederea de sine, care a crescut de la o 

sesiune la alta, reușind să învăț lucruri care îmi vor fi de folos pe parcursul vieții și astfel 

scăpând de stresul că poate nu mă voi descurca.”       

 

Profesorii din mediul universitar aprofundează noi metode de predare 
Profesorii beneficiază în programul FUTURE de: 

 5 sesiuni de training gratuite, online prin care lucrează cot la cot cu studenții și angajatorii 

 Participă la sesiunile cu studenții unde văd metode noi de predare, le explorează individual 

și văd reacțiile studenților 

 Participă la sesiuni axate pe noi metode de predare necesare pentru a dezvolta competențele 

de viață 

 Construiesc punți de legătură practice cu angajatorii BCR 

 

Mihaela, profesor în programul FUTURE declară că: „Participarea la întâlnirile FUTURE m-a 

încărcat cu multa energie pozitivă, mi-a oferit informații foarte bine structurate despre noi 

modalități si instrumente utile pentru a realiza activități didactice mai interactive. Am aplicat 

aceste cunoștințe metodologice în activitățile de curs online și am avut feedback pozitiv din 

partea studenților. Mi-a plăcut tare mult să pot experimenta împreună cu studenții lucruri 

noi.  Voi aprofunda aceste informații și voi continua să le implementez.” 

 

Ultimele înscrieri: studenții și profesorii pot aplica până în 27 octombrie 

pe: www.madalinahodorog.ro/future 
 

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

de training săptămânale.  

Toate sesiunile de training și activitățile din cadrul programului sunt gratuite. 
sursa – www.stiriong.ro, 18 oct 2021 

 
 Fundația Auchan oferă 100.000 de euro pentru proiecte care promovează 

accesul la o alimentație sănătoasă 

file:///C:/Users/socia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KCUP4PV5/www.madalinahodorog.ro/future
http://www.stiriong.ro/
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Fundația Auchan, a cărei misiune este aceea de a promova accesul la o alimentație sănătoasă, 

ca liant social, în special pentru categoriile vulnerabile, derulează și în România un apel de 

proiecte dedicat ONG-urilor, școlilor și universităților. Inițiativele inovatoare, cu un puternic 

impact în societate, care înțeleg această nevoie și îndeplinesc criteriile necesare, se pot înscrie 

pentru un grant în cuantum de 100.000 de euro până la data de 31 ianuarie 2022. 

 

Call-ul de proiecte se adresează asociațiilor nonguvernamentale din România care pot propune 

proiecte aliniate la misiunea Fundației, respectiv favorizarea accesului la o alimentație sănătoasă și 

dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele defavorizate. 

Sunt eligibile doar acele proiecte care favorizează dobândirea de cunoștințe și educația cu privire la 

o alimentație sănătoasă și echilibrată, dezvoltarea legăturilor sociale, precum și cele care 

sensibilizează și previn riscurile privind subnutriția. 

 

Proiectul va fi întocmit și prezentat de reprezentantul unui ONG, al unei universități sau școli până 

la data de 31 ianuarie 2022. În anumite cazuri, proiectul propus poate fi susținut și acompaniat în 

implementare prin intermediul Programului de Sustenabilitate Personală, de către angajații Auchan 

Retail România, indiferent de funcție și de statut. 

 

Criterii de eligibilitate 
De asemenea, proiectele încrise trebuie să: 

  

 dea dovadă de originalitate și inovație; 

 se adreseze prioritar categoriilor defavorizate; 

 fie cofinanțate, susținute și cuantificabile; 

 asocieze pe termen lung și în mod concret, colaboratorii și beneficiarii. 

  

Evaluarea se va baza pe criterii cantitative și calitative, care demonstrează relevanța proiectului și 

beneficiile pe care le poate aduce consolidarea sau extinderea acestuia.   
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Cuantumul total destinat finanțării proiectelor este de până la 100.000 euro. Valoarea grantului 

va fi adaptată la dimensiunea proiectului. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe 31 martie 

2022. Angajații Auchan Retail România vor fi implicați în alegerea proiectelor propuse spre 

finanțare, dar și al proiectului care va reprezenta ulterior România la selecția internațională pentru 

primirea unui grant suplimentar. Proiectele pot fi înscrise online aici.             

Fundația Auchan promovează accesul la hrană bună și sănătoasă ca o prioritate pentru cei care au 

nevoie, cu tot ceea ce presupune acest lucru - plăcerea de a mânca bun și sănătos, păstrarea  

identității și a tradițiilor culinare, interacțiunea socială și importanța nutriției. Astfel, lupta împotriva 

insecurității alimentare urmărește asigurarea accesului la produse sigure, diversificate, de bună 

calitate și în cantități suficiente pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere 

economic sau social. 

Prin acest demers, Fundația Auchan răspunde la nevoia civică de a facilita accesul tuturor la o 

alimentație sănătoasă și își dorește să reunească energia oamenilor în jurul unei cauze comune.  
sursa: www.stiriong.ro, 20 oct 2021 

 

 O nouă carte de povești îi ajută pe copii să nu își piardă speranța în timpul 

pandemiei de COVID-19 

 
BUCUREȘTI, 21 octombrie 2021 – O nouă carte de povești își propune să îi ajute pe copii să nu își 

piardă speranța și optimismul în timpul pandemiei de COVID-19. Povestea este continuarea 

cărții Tu ești eroul meu: cum pot lupta copiii împotriva COVID-19!, publicată în aprilie 2020. 

Ambele cărți au fost lansate în urma unei colaborări implicând 60 de organizații din 

sectorul umanitar, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF, Înaltul Comisariat pentru 

Refugiați al Națiunilor Unite, Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună 

Roșie și MHPSS Collaborative for Children & Families in Adversity. 

 

Povestea Tu ești eroul meu 2021: cum își pot păstra speranța copiii în timpul pandemiei de 

COVID-19! este inspirată din realitatea cu care se confruntă zilnic milioane de copii de la debutul 

pandemiei. Pandemia continuă să le perturbe multora dintre ei educația, activitățile recreative și 

timpul petrecut cu prietenii, familia și cadrele didactice. 

Povestea – care se adresează, în principal, copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani – urmărește 

întoarcerea lui Ario, o creatură fantastică ce călătorește în întreaga lume și ajută copiii să descopere 

speranța în viitor și bucuria în plăcerile simple. Împreună cu prieteni vechi și noi, Ario abordează 

temerile, frustrările și preocupările cu care se confruntă copiii în actuala fază a pandemiei, 

explorând totodată diferitele mecanisme la care pot recurge aceștia pentru a face față emoțiilor 

dificile, precum teama, suferința, furia și tristețea. 

La baza noii povești stau răspunsurile din cadrul unui sondaj la care au participat peste 5.000 de 

copii, părinți, îngrijitori și cadre didactice din întreaga lume, care au descris provocările cu care 

continuă să se confrunte în al doilea an de pandemie. 

 
 

https://romania.auchan.ro/ro/continut/concurs-de-proiecte-sprijinit-de-fundatia-auchan-franta#desprefundatiaauchan
http://www.stiriong.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hLqHhTTEmSY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/hLqHhTTEmSY/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.unicef.org/romania/media/2121/file/Tu%20e%C8%99ti%20eroul%20meu.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/6366/file/Tu%20esti%20eroul%20meu%20-%20limba%20romana.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/6366/file/Tu%20esti%20eroul%20meu%20-%20limba%20romana.pdf


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.26, anul 9, saptamana 25 – 31 octombrie 2021 
 
 

 

P
ag

e6
 

Pentru copiii de pretutindeni 
Cartea este disponibilă momentan în limbile arabă, bengaleză, chineză, engleză, franceză, 

portugheză, română, rusă, spaniolă și swahili. Versiunea în limba română poate fi descărcată de la: 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unicef

.org%2Fromania%2Fmedia%2F6366%2Ffile%2FTu%2520esti%2520eroul%2520meu%2520-

%2520limba%2520romana.pdf&clen=24821602&chunk=true 

Predecesoarea ei este disponibilă actualmente în peste 140 de limbi, inclusiv în limbajul mimico-

gestual și în Braille, având peste 50 de adaptări pentru animație video, lectură cu voce, teatru, cărți 

de activități și formate audio. Printre acestea se numără și o adaptare pentru amerindieni, o carte de 

colorat pentru copiii din Siria și un desen animat creat de o echipă coordonată de Stanford Medicine 

din SUA. 

 

Începând cu aprilie 2020, guvernele, universitățile, organizațiile neguvernamentale, instituțiile 

media și celebritățile s-au alăturat Organizației Națiunilor Unite pentru a facilita distribuirea în 

întreaga lume a primei cărți din serie. Printre inițiative se numără lansarea unor versiuni audio și 

realizarea de ateliere pe tema cărții în rândul refugiaților din Cox’s Bazar, Bangladesh, difuzarea 

unei versiuni animate la televiziunea națională din Mongolia și distribuirea cărții ca supliment 

gratuit al unui ziar național din Grecia. 

Părinții și cadrele didactice pot folosi noua carte de povești împreună cu un ghid intitulat ‘Acțiuni 

pentru eroi’, publicat de același grup în februarie 2021. Disponibil deja în peste douăsprezece limbi, 

ghidul oferă părinților, îngrijitorilor și cadrelor didactice sfaturi cu privire la modul în care pot crea 

condițiile de care au nevoie copiii pentru a vorbi deschis despre sentimentele și preocupările 

lor legate de pandemie, incluzând totodată activități inspirate din cărțile seriei. 

 

Seria ‘Tu ești eroul meu’ este un proiect al Grupului de referință pentru sănătate mintală și sprijin 

psihosocial în situații de urgență al Comitetului permanent inter-agenții, reprezentând o colaborare 

unică între agențiile Organizației Națiunilor Unite, organizații neguvernamentale naționale și 

internaționale și agenții internaționale care oferă sprijin pentru sănătatea mintală și sprijin 

psihosocial în situații de urgență. Co-prezidat de Organizația Mondială a Sănătății și de Federația 

Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, grupul a publicat mai multe resurse 

de la debutul pandemiei de COVID-19 cu scopul de a ajuta guvernele, organizațiile partenere și 

cetățenii să gestioneze impactul pandemiei asupra sănătății mintale. 

Despre UNICEF - https://www.unicef.org/romania/ro 
sursa – Romania pozitiva, 21 oct 2021 

 

 

 Civic Tech 911 – programul Code for Romania de asistență tehnică pro 

bono pentru ONG-uri devine full-time  

 
 Programul Civic Tech 911 – departamentul tech pro bono pentru ONG-uri – deschide de 

astăzi sesiuni de consultări de luni până vineri. 

 Invităm toate ONG-urile care au identificat o nevoie sau o problemă specifică din sfera 

tehnologiei să își facă o programare pentru asistență prin programul Civic Tech 911 la:  

https://code4.ro/ro/civic-tech-911 

 

Code for Romania, una din cele mai mari comunități de tehnologie civică din lume, anunță că Civic 

Tech 911 – programul său de asistență tehnică pro bono pentru societatea civilă – deschide noi 

intervale de programări pentru sesiunile de consultări tehnice, în fiecare zi a săptămânii, de luni 

până vineri.  

https://www.unicef.org/romania/ro
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/0703umIUncc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/0703umIUncc/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Civic Tech 911 este departamentul de tech care poate interveni la orice solicitare de ajutor 

din partea ONG-urilor sau grupurilor de inițiativă din România. Organizațiile trebuie doar să își 

facă o programare în care să explice cât mai bine natura problemei pe care o întâmpină: cum 

se manifestă, cine sunt cei afectați și orice alte informații suplimentare care pot fi utile echipei 

Code for Romania pentru a înțelege cât mai exact nevoia.  

Civic Tech 911 este gata să ajute cu rezolvare de probleme specifice prin tehnologie, 

suport tehnic/IT, informații, sprijin și consultanță pentru soluțiile sau proiectele tehnologice pe 

care ONG-ul tău se gândește să le dezvolte.  

Sesiunile de consultare Civic Tech 911 durează 60 de minute și au loc în fiecare zi, de de luni până 

vineri. Ca să putem configura echipa potrivită și să ne putem pregăti cât mai bine pentru discuție, te 

rugăm să ne aloci minimum 48 ore din momentul în care faci programarea până la sesiunea de 

consultare tehnică. Îi rugăm pe toți cei care deschid o programare să aibă în vedere că unele 

probleme tehnice depind de aspecte foarte variate și că din această cauză, timpul de rezolvare se 

poate prelungi independent de competențele echipei noastre.  

Code for Romania a identificat o serie întreagă de nevoi pe care societatea civilă le are în 

sfera digitală, de la lipsa de programe de alfabetizare digitală adaptate pentru ONG-uri sau 

a capacității lor de a proiecta soluții tehnice pentru probleme specifice, la lipsa unui 

partener constant pentru implementare și mentenanță tehnică sau faptul că o mare parte din ONG-

uri nu cunosc soluțiile deja existente care le sunt dedicate. Ca răspuns la aceste nevoi, în ultimii 3 

ani, Civic Tech 911 a oferit consultanță sau asistență tehnică pentru peste 250 de ONG-uri 

din România. Anul acesta, în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Galei Societății Civile, Civic Tech 911 

a câștigat premiul II la secțiunea Programe.  

Începând cu acest an, Programul Civic Tech 911 este sponsorizat prin Bursa Binelui, un 

proiect BCR. 

ONG-ul tău ce nevoie tehnică are? Programează-te prin Civic Tech 911!  

Code for Romania este o organizație non-profit care dezvoltă soluții digitale pentru a rezolva 

probleme sau blocaje sociale. Înființată în anul 2016, Code for Romania are în spate o comunitate 

de peste 2000 de voluntari care au dezvoltat zeci de soluții civic tech pentru România, precum cele 

din ecosistemul Covid-19 (stirioficiale.ro, datelazi.ro, cetrebuiesafac.ro), redirectioneaza.ro și 

altele.  
sursa – Romania pozitiva, 21 oct 2021 
 

 

 The good villa. În fiecare lună, un ONG va putea organiza gratuit 

evenimente într-un spațiu ultracentral din București 
 

the villa. - spațiul sofisticat de evenimente din centrul capitalei oferă, în fiecare lună, ONG-

urilor posibilitatea de a organiza gratuit întruniri, gale sau seminarii pentru beneficiarii 

programelor lor. 

 

https://code4.ro/ro/civic-tech-911
http://stirioficiale.ro/
http://datelazi.ro/
http://cetrebuiesafac.ro/
http://redirectioneaza.ro/
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Reprezentanții asociațiilor și organizațiilor non-guvernamentale vor completa un formular de 

înscriere, urmând ca în fiecare lună să fie selectată entitatea care va putea utiliza toate spațiile the 

villa. gratuit. Mai mult decât atât, proprietarii spațiului oferă servicii de coordonare a furnizorilor și 

pachetul de curățenie post eveniment. 

Astfel, the villa., o casă ce păstrează parfumul secolului trecut, construită în anul 1890, oferă un mix 

de spații elegante împărțite în 10 camere spațioase, repartizate pe 3 etaje. Cu o suprafață totală de 

350 mp, the villa. poate găzdui până la 300 de persoane în picioare, 150 de persoane așezate la masă 

și 150 de persoane în aer liber, în grădina casei, totul în București, într-o zonă ultracentrală (zona 

Dorobanți - Piața Lahovari - Piața Romană). 

 

Pentru a putea obține spațiul gratuit, asociațiile și ONG-urile trebuie să completeze formularul de 

înscriere (disponibil pe acest link: https://thevilla.ro/the-good-villa/) să ofere o scurtă descriere a 

organizației, a evenimentului, detalii logistice precum număr de persoane participante și tipuri de 

furnizori externi care vor fi aduși în locație, și să indice impactul activității desfășurate în vilă 

asupra beneficiarilor finali. Înscrierile se pot realiza în fiecare lună în perioada 1-15 pentru luna 

următoare. Organizația câștigătoare va fi desemnată în termen de 5 zile de la încheierea perioadei de 

înscrieri luându-se în considerare criteriile logistice și de impact în comunitate. Ulterior, data 

evenimentului se va stabili de comun acord cu organizația câștigătoare în zilele de luni, marți sau 

miercuri din luna viitoare. Pentru mai multe șanse, în formularul de înscriere, organizațiile vor 

putea selecta dacă doresc să participe doar în luna respectivă în procesul de selecție sau sunt 

interesate și de lunile viitoare. 

 

 
"Pe lângă implicarea constantă și suportul acordat comunității de business, o altă dorință de-a 

noastră a fost să aducem un impact pozitiv și în viața comunităților mai puțin norocoase. Vrem ca 

proiectele pe care le vom găzdui să ajute un număr cât mai mare de oameni. Acesta este motivul 

pentru care rugăm organizațiile care se înscriu să ne transmită detalii despre beneficiarii finali ai 

proiectelor lor. Suntem nerăbdători să organizăm evenimente în slujba binelui și a comunității."  a 

declarat Vlad Mihălăchioiu, inițiator al proiectului the good villa. 

 

În incinta the villa. se vor putea organiza cu respectarea normelor în vigoare: evenimente de zi sau 

https://thevilla.ro/the-good-villa/
https://thevilla.ro/the-good-villa/
https://thevilla.ro/the-good-villa/
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de seară, workshopuri, prezentări, cursuri, gale, aniversări ale asociațiilor și ONG-urilor, etc. Mai 

mult decât atât, gazdele sunt o echipă de profesioniști cu experiență de 10 ani în industria 

ospitalității care oferă un spațiu versatil, eclectic unde se pot organiza evenimente memorabile. 

Proiectul este 100% românesc și are la bază o comunitate de antreprenori...  
sursa - www.stiriong.ro, 21 oct 2021 

 

 

 Pilda tatălui îngrijorat care și-a condus copilul la gară: „Dacă vei avea 

îndoieli sau probleme, deschide biletul acesta”. Despre decizii și 

responsabilitate 
 

 Un copil mergea cu trenul în fiecare vară la bunici însoțit de 

părinți. Când a intrat la liceu le-a spus părinților că poate merge și singur. Părinții aveau ezitări, însă 

copilul era convins că vrea să facă această călătorie singur. Tatăl îl duce la gară, îl conduce la linia 

de tren și îi spune: „Drum bun! Dacă vei avea îndoieli sau probleme, deschide biletul acesta.” 

Copilul se urcă în tren, găsește locul și se așază pentru experiența obișnuită și multă libertate. În 

sfârșit va face tot ceea ce își dorește. Încep să intre și alți călători în cabină. Se mută plase, se 

discută zgomotos, se renegociază scaunele și depozitarea bagajelor. N-are nicio dispoziție pentru 

muzică, filme sau conversații cu prieteni. Oameni intră și ies, se înghesuie pe banchetă și toată 

situația devine stresantă. Copilul își aduce aminte despre biletul primit de la tată. Îl deschide și 

citește: „Dacă ai nevoie, tata e în ultimul vagon.”  

 

De multe ori trăim cu impresia că tot ceea ce ne lipsește este libertatea deciziei. Însă realitatea este 

că, măcar pentru început, avem nevoie de o plasă de siguranță. În cazul companiilor, pentru 

angajații care dovedesc potențial de leadership, au nevoie să ia decizii, în timp ce seniorii își asumă 

responsabilitatea de a gestiona consecințele. 

Pare nedrept, însă întotdeauna datoria generației mai experimentate este de a plăti prețul ca 

următoarele să învețe să ia decizii. Oamenii evită să ia decizii pentru că se tem de consecințe: vor 

pierde statusul câștigat, respectul colegilor, încrederea șefilor, încasări pentru companie și lista 

continuă. Însă a nu lua decizii costă cel puțin la fel de mult cu a lua decizii greșite. Măcar dacă 

învață să ia decizii, sunt șanse ca în timp să învețe să facă alegeri din ce în ce mai bune. Dacă evită 

să ia decizii, nu există viitor. 

 

Similar este și cazul specialiștilor - aceștia sunt cei care își asumă responsabilitatea consecințelor 

pentru cei care apelează la expertiza lor. Un evaluator bun face raportul de evaluare pentru a 

determina valoarea bunului asumându-și rezultatul obținut. Un avocat bun îți va spune care este 

opțiunea cea mai bună pentru situația legală pe care trebuie s-o rezolvi. Un medic îți va spune care 

este tratamentul sau intervenția de care ai nevoie ca să trăiești. 

Medicii sunt cei ce știu, sau ar trebui să știe, că vaccinarea a fost dintotdeauna cea mai bună soluție 

împotriva virușilor. Cel puțin medicii buni care își cunosc meseria și cărora le pasă de viața 
pacienților. Un chirurg bun nu întreabă pacientul dacă să-l opereze sau nu, ci îi spune că operația x 

este cea mai bună soluție și specialistul își asumă gestionarea riscurilor operației. Cum ar fi dacă 

chirurgii ar opera doar cazurile medicale cu risc zero? 

http://www.stiriong.ro/
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Întotdeauna există riscuri și consecințe. Cea mai bună decizie nu este perfectă și nici lipsită de 

probabilitatea unor efecte secundare. Cea mai bună decizie este decizia pe care o iei la timp. Este 

rolul seniorilor din companie sau specialiștilor să gestioneze riscurile. Și pentru a forma o noua 

generație de seniori, de profesioniști buni, de lideri autentici trebuie să-i încurajăm pe cei tineri sau 

necunoscători să ia decizii având încrederea că au o plasă de siguranță.   

 

Prin urmare, începem prin transferarea deciziei. Abia apoi putem transfera și responsabilitatea 

gestionării consecințelor. Dacă nu respectăm această ordine riscăm să avem generații întregi care 

iau decizii doar pentru a se proteja pe sine în fața eventualelor riscuri personale. Și este probabil cea 

mai păguboasă strategie de a construi viitorul companiilor, comunităților și țării noastre. 

Cred că una dintre explicațiile nivelului de vaccinare scăzut este și aceasta. Noi, pacienții, avem 

transferată asupra noastră și necesitatea de a lua decizia, cât și asumarea responsabilității. Dacă ar fi 

în sarcina noastră doar decizia… ne-ar fi mai simplu să acționăm. În acest caz autoritățile au rolul 

seniorilor din organizații care și-ar asuma responsabilitatea. Adică ar fi competenți, credibili și 

asumați. Ne-ar da siguranța de a lua o decizie știind că nu suntem pe cont propriu. Ne-ar lua măcar 

una dintre griji de pe cap. Realitatea ne arată că acești „seniori” în România nu există.   
sursa – www.republica.ro, 17 oct 2021, autor Adrian Vascu 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

