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Comisia Europeană organizează între 1 octombrie 2021 și 15 februarie 2022 un concurs de 

videoclipuri pe tema eficienței energetice - „Film4Energy Challenge”. 

Școlile din Uniunea Europeană sunt invitate să participe cu un scurt material video despre importanța 

eficienței energetice și despre beneficiile pe care reducerea consumului de energie le generează la 

nivelul școlii, comunei sau orașului. Conform regulamentului de concurs, este permisă transmiterea unui 

singur proiect/școală, acesta putând fi realizat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene 
(exceptând galeza și malteza). 

Competiția se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani din toate statele membre ale 

Uniunii Europene. 

Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-
competition-on-energy-efficiency_en 

 

 Granturi în valoare de 1 milion de lei pentru proiecte ale instituțiilor de 

învățământ și ONG-urilor care doresc să rezolve probleme în educație. Care 

sunt criteriile de jurizare 
 

Prima ediție a programului de granturi se va desfășura în perioada noiembrie 2021 – iulie 2022 și 

va avea un buget total de 1.000.000 lei, potrivit comunicatului Fundației Nouă ne pasă (fosta 

Fundația eMAG pentru educație).  

Suma se va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 lei fiecare. Apelul aferent lunii 

noiembrie s-a lansat și poate fi accesat pe pagina nouanepasa.ro/granturi 

 

Programul de granturi marchează trecerea într-o nouă etapă a Fundației Nouă ne pasă, în care 

aceasta poate oferi suport financiar, bune practici și mentorat pentru organizațiile mici și medii și 

pentru instituțiile de învățământ, potrivit comunicatului. 

De asemenea, programul este și un răspuns la probleme sistemului educațional, ce pot fi cel mai 

bine deservite de actorii de la firul ierbii, ce-și cunosc comunitatea și nevoile ei. Fundația Nouă ne 

pasă lansează, așadar, un fond de investiții sociale, unde randamentul așteptat din partea 

câștigătorilor este creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele testate sau 

inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil, potrivit sursei citate. 

 

„În cei 9 ani de la lansarea programelor noastre pentru educație am întâlnit multe organizații care 

acționează în aceleași direcții ca și noi. Cu unele dintre acestea am încheiat parteneriate, dar suntem 

siguri că există multe alte inițiative despre care încă n-am aflat și care probabil au nevoie de 

susținere pentru a-și atinge obiectivele. Dincolo de invitația de a aplica pentru finanțare, programul 

de granturi este o invitație de a acționa împreună. Ne adresăm tuturor celor care nu rămân 

indiferenți la situația cu care se confruntă educația. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom fi mai 

convingători”, a declarat Tudor Vlad, Director Executiv Fundația Nouă ne pasă. 

 

Detalierea programului de Granturi Nouă ne pasă 

În cadrul ediției 2021 – 2022 vor putea aplica pentru finanțare organizații non-guvernamentale cu 

venituri mai mici de 500.000 Ron/an, cu minim 1 an vechime și instituții de învățământ. Suma 

maximă care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre cele 9 apeluri este de 60.000 lei, iar 

perioada de implementare a unui proiect finanțat nu poate depăși 9 luni de zile. Depunerea 

proiectelor se va realiza exclusiv online prin intermediul site-ului nouanepasa.ro/granturi 

 

Criterii de jurizare 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
http://nouanepasa.ro/granturi
http://nouanepasa.ro/granturi
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Proiectele cu șanse de câștig vor trebui să adreseze o problemă specifică a unui grup de beneficiari 

dezavantajați, să propună o metodă de rezolvare eficientă și scalabilă, cu impact ce poate fi măsurat 

în mod obiectiv. Organizațiile aplicante trebuie, de asemenea, să fie ancorate și recunoscute în 

comunitatea vizată, să dovedească o posibilitate operațională de implementare a proiectului, să 

propună o echipă capabilă și să aibă capacitate de monitorizare și raportare. 

 

Ghidul Aplicantului:  chrome-

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

uploads.webflow.com%2F60f984be4b08cdbc98e3d7b4%2F617a618e38ec058c0cfc04e9_Ghidul_a

plicatului_pentru_Granturile_Noua_ne_pasa_-_Noimebrie_2021.pdf&clen=2775528&chunk=true 
sursa: www.edupedu.ro 

 

 

 

 Ce este educația socială? 

 

 
Autor: Sînziana Dobre 

  

Există de ceva vreme o disciplină care este predată tuturor elevilor de la gimnaziu și care 

abordează numeroase teme pe care ONG-urile din România le consideră importante: 

discriminarea, dreptul la opinie, protecția mediului, diversitatea culturală etc. Dat fiind că 

există numeroase proiecte care își propun dezvoltarea competențelor tinerilor, eventual în 

cadrul școlii și cu colaborarea profesorilor, aș vrea să prezint această materie pentru a ajuta 

ONG-urile să își identifice mai ușor posibili parteneri. 
Întrucât eu sunt profesor de doar trei ani, în timp ce vechimea în sectorul neguvernamental era de 

cinci ori mai mare, sper să pot contribui și eu la dezvoltarea colaborării între școli și sectorul 

neguvernamental. 

Cadrul mai larg și un pic de istoric 

http://www.edupedu.ro/
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Educația socială este disciplina care a înlocuit vechea “cultură civică” pe care cei care au făcut 

școala după 1989 au prins-o. Este o pledoarie explicită pentru democrație și își propune să formeze 

abilitățile necesare unui cetățean activ. Este obligatorie – toți elevii claselor V-VIII o urmează. 

Educația socială continuă materia numită “Educație civică” prezentă la clasele a III-a și a IV-a, care 

îi învață pe elevi, printre altele, să identifice valori morale (responsabilitate, respect, solidaritate, 

altruism etc.), dar și comportamente civice prosociale (cooperare, toleanță, inclusiv voluntariat!) și 

antisociale. La sfârșitul clasei a IV-a, programa (pe care o puteți consulta aici ) menționează că 

elevii vor identifica drepturi ale copilului și vor participa la activități care le promovează. 

Educația civică și socială fac parte dintr-un pachet ma amplu, care a vizat schimbări la toate 

materiile: ce și cum învață elevii a fost modificat acum aproape zece ani. Elevii care azi sunt clasa a 

IX-a au lucrat altfel decât cei din generațiile precedente. Din păcate, schimbarea nu a fost 

continuată și la liceu: programele au fost modificate doar pentru învățământul primar și gimnazial 

(ceea ce înseamnă inclusiv manuale modificate) și, întrucât în ultimii doi ani s-a vorbit de o nouă 

schimbare, nu a mai fost continuată la liceu, unde se găsesc în continuare manualele publicate acum 

10 ani, de pildă. 

De aceea a fost posibil ca până acum trei ani să folosesc  manualul de cultură civică de clasa a VII-a 

în care erau imagini de la Forumul Național ONG edițiile din 1997 și 1998 (unii se pot recunoaște 

în fotografii!), iar exercițiile să includă ONG-uri precum Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului 

(LADO), Asociația Română Anti-Sida (ARAS), Asociația Pro-Democrația, Fundația pentru o 

Societate Deschisă, ori Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Manualele de 

educație socială de azi de clasa a V-a fac referiri frecvente la Organizația Salvați Copiii și World 

Vision, iar pe coperta manualelor este trecut Telefonul Copilului – un alt serviciu susținut de un 

ONG. 

Ce învață elevii la educație socială? 
Învață lucruri diferite în fiecare an de studiu (programa e disponibilă aici ) . Există un “subtitlu” 

pentru fiecare an, iar ce am să prezint este o selecție din subiectele abordate de manuale (disponibile 

în mai multe variante, inclusiv în format digital, aici ).  

A V-a: Gândire critică și 

drepturile copilului 

Fapte. Opinii. Argumente. Sterotipuri. Drepturile și 

responsabilitățile copilului (de exemplu, dreptul la identitate, dreptul 

la familie, dreptul la educație, dreptul la joc și activități recreative, 

dreptul la protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării, 

dreptul la securitate și protecție socială, protecția mediului). Copii în 

situație de risc și/sau cu cerințe educative speciale (copii din medii 

dezavantajate socio-economic, copii cu dizabilități, copii care 

aparțin unor minorități, copii din mediul rural). Copiii – promotori ai 

propiilor drepturi. ONG-uri. Proiect educațional – fazele unui 

proiect (alegerea temei, elaborarea fișei de proiect, evaluarea 

proiectului etc.) 

A VI-a: Educație 

interculturală 

Patrimoniu culturală. Instituții responsabile de respectarea 

patrimoniului (INP, UNESCO). Identitate culturală. Societate 

interculturală : valori (acceptare, solidaritate, incluziune socială etc.) 

și abateri (discriminare, rasism, xenofobie etc.). Comunicare 

interculturală.  Din nou proiectul educațional menționat mai sus. 

A VII-a: Educație pentru 

cetățenie democratică 

Drepturile omului. Forme de guvernare. Regimuri politice. 

Constituție. Principii și instituții democratice – pluralism, stat de 

drept, separarea puterilor în stat. Cetățenie activă – vot, societate 

civilă, evaluarea aleșilor. Mass-media și opinia publică.  Din nou 

proiectul educațional menționat mai sus. 

A VIII-a: Educație 

economico-financiară 

Consumator – drepturi și responsabilități. Producător – spirit 

antreprenorial. Bugetul familiei. Rolul banilor. Cash, card, plăți prin 

internet și mobile banking. Servicii bancare. Economisire. 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/25-Educatie%20civica_clasele%20a%20III-a%20-%20a%20IV-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/28-Educatie%20sociala.pdf
https://www.manuale.edu.ro/
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Asigurare.  Din nou proiectul educațional menționat mai sus. 

Acestea sunt temele („conținuturile”, cum se numesc în limbajul specific). Care, desigur, trebuie 

corelate cu competențele pe care urmează să le dezvolți, detaliate în același document, numit 

„programă” (practic, aceasta include: competențele pe care profesorul le are de dezvoltat la fiecare 

clasă și care sunt prezentate împreună cu idei de activități – unde se găsesc multe activități folosite 

și în zona de educație non-formală – abordând temele/ „conținuturile” deja menționate). 

Unele teme (de pildă „fake news”) se potrivesc și cu alte materii (nu doar la capitolul „mass-media” 

de la clasa a VII-a), cum ar fi limba română. Am analizat mai multe programe pentru a vedea unde 

m-aș putea intersecta cu colegi de la alte discipline. De pildă: la geografie, în clasa a VI-a, învață 

despre Uniunea Europeană, despre migrația populațiilor și drepturi culturale. În clasa a VII-a 

studiază probleme legate de degradarea mediului (o variantă mai detalaită a dreptului la un mediu 

curat, studiat în clasa a V-a). Subiectul identității culturale și întâlnirii dintre minorități este prezent 

în multe alte materii: istorie și română, îndeosebi – care are multe referiri la repere culturale ale 

altor comunități. Iar cel al formării democrației se regăsește în manualele de istorie – inclusiv cu 

elemente legate de Revoluția din 1989. 

Așadar, multe subiecte prezente pe agenda ONG-urilor se potrivesc cu educația socială. Există 

astfel un punct comun care poate servi ca bază pentru colaborare: materiale informative pot deveni 

suport pentru ore de curs, de pildă. Sau sesiuni de informare pot fi realizate în timpul unei ore, dacă 

este stabilită o colaborare cu un profesor.

 
      Programa școlară pentru disciplina Educație civică clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin OMEN 

nr. 5003/02.12.2014 

     Programa școală pentru disciplina Educație socială, clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin 

OMEN nr. 3393/28.02.2017 

[3]     https://www.manuale.edu.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 31 oct 2021 

 

 

 Primul catalog tactil interactiv al județelor României 
 

Asociația pentru Dezvoltare Urbană lansează cu sprijinul Fundației Orange primul catalog 

tactil interactiv al județelor României. „Catalogul accesibilizat al județelor României” poate fi 

explorat tactil și auditiv, facilitând studiul independent pentru persoanele cu deficiențe de 

vedere. 
Pentru fiecare judeţ sunt disponibile: o hartă cu orașele și hidrografia, plus o hartă cu relieful și 

reședința. Catalogul poate fi folosit ca material extracurricular pentru studiul Geografiei la clasă sau 

acasă și face parte dintr-o serie de cărți tactile interactive realizate cu sprijinul altor trei parteneri: 

Asociaţia Tandem, Fundaţia Sense International România și Biblioteca Naţională a României.  

Acesta poate fi descărcat gratuit de aici: https://tactileimages.org/ro/catalog-judete/ 

 

Cărțile tactile interactive tratează diferite subiecte, utile copiilor nevăzători sau cu deficiențe de 

vedere, care își vor putea îmbogăți noțiunile de cultură generală. Acestea pot fi explorate în trei 

moduri: 

1. La clasă, alături de profesorul care va lua mâna copilului nevăzător și o va ghida în timp ce 

îi explică ceea ce el atinge. 

2. Cu ajutorul unui program de citire coduri QR, care poate fi descărcat gratuit pentru pe orice 

smartphone. Programul va citi codul QR al fiecărui desen și informația asociată acestuia 

asemeni unui e-book. 

3. Independent de către copiii nevăzători, cu ajutorul aplicației de mobil Tactile Images 

READER, care identifică poziția degetului pe desen și descrie audio ceea ce copilul atinge. 

 

https://www.manuale.edu.ro/
http://www.stiriong.ro/
https://tactileimages.org/ro/catalog-judete/
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Aplicația poate fi descărcată gratuit aici: https://bit.ly/Reader-AppStore  

 

Realizarea de conținut educațional accesibilizat face parte din proiectul „Tactile Printer One” 

finanţat de Fundaţia Orange cu suma de 466.250 lei, prin intermediul „Lumea prin Culoare și 

Sunet”, cel mai amplu fond de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere sau auz din 

România. Toate materialele dezvoltate în cadrul proiectului vor fi disponibile gratuit pe platforma 

Tactile Images: www.tactileimages.org  

 

Derulat în perioada 2020 – 2022, proiectul „Tactile Printer One” facilitează accesul la studiu 

independent pentru copiii nevăzători/cu deficiențe de vedere prin intermediul a trei componente: 

software, hardware și educațională. Astfel, pe lângă cataloagele tactile accesibilizate, a fost 

dezvoltat un software de creare a desenelor interactive, un software unde părinți și profesori pot 

desene și adăuga descrieri personalizate, adaptate vârstei și nivelului de cunoștințe a fiecărui elev. 

Tot în cadrul proiectului „Tactile Printer One” se realizează prima imprimantă tactilă de tip “Do It 

Yourself”, în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti și Lions Club Arad, pe care oricine 

o va putea realiza acasă, după un manual pus la dispoziție gratuit, reducând substanțial costul de 

reliefare a planșelor tactile, destul de ridicat în prezent. Primele astfel de imprimante şi kitul pentru 

realizarea lor vor fi donate în cadrul proiectului către 20 de şcoli speciale din România. 
sursa: www.stiriong.ro, 2 nov 2021 

 

 A Fost Odată organizează o expoziție interactivă dedicată Drepturilor 

Copilului 

În perioada 1-26 noiembrie 2021, gardul Institutului Francez din România la București (Bd. Dacia 

77) va deveni platformă de exprimare pentru acest proiect care își dorește să atragă atenția asupra 

drepturilor copiilor și a felului în care îi învățăm pe aceștia să devină cetățeni activi și responsabili. 

Proiectul este parte din a cincea ediție a Festivalului Internațional al Culturilor Digitale. 

 

  În luna noiembrie, A Fost 

Odată organizează o expoziție în aer liber alături de Institutul Francez și Ambasada Franței 

în România. Expoziția este dedicată celei mai noi serii de podcast-uri care își propune să le 

explice copiilor drepturile lor fundamentale pornind de la un text-simbol, Micul Prinț. 

 

Vizitatorii și trecătorii vor putea scana un QR Code afișat pe panourile de la Institut prin 

intermediul camerei foto a telefonului şi vor putea asculta podcast-uri originale despre patru 

https://bit.ly/Reader-AppStore
http://www.tactileimages.org/
http://www.stiriong.ro/
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drepturi ale copiilor: educație, joc, timp liber și activități recreative, dreptul la informație și dreptul 

la securitate și protecție socială. 

Textele sunt scrise de scriitori, jurnaliști și profesori (Diana Popescu, Miruna Meiroșu, Iulia 

Mândășescu, Andra Lupaescu), iar sound design-ul îi aparține jurnalistului și omului de radio 

Valentin Eduard Panduru. Vocile personajelor sunt interpretate cu expresivitate de Cristina Ștefania 

Mihăilescu, alături de Ana, Valentin și Petra Panduru. Petra are 8 ani și demonstrează deja calități 

de voiceover profesionist. 

Mai mult, cele patru podcast-uri sunt traduse și lecturate inclusiv în limba franceză de către 

Eufrozina Băițan și Isabelle Grappin, ceea ce le oferă vorbitorilor de limba franceză posibilitatea de 

a asculta podcast-urile nu doar din România, ci și din alte țări. 

 

Conținutul original poate fi folosit la școală, acasă și în toate locurile în care copiii se pot relaxa 

pentru a asculta o poveste, direct pe site, Spotify sau iTunes. Pe afostodata.ro copiii vor descoperi 

și fișe de lucru valoroase pe care echipa #AFostOdata le-a pregătit astfel încât informația despre 

drepturile lor să fie cât mai ușor de înțeles. 

Pe lângă conținutul online proiectul a însemnat și patru întâlniri cu numeroși copii din toată țara 

care au învățat prin joc ce înseamnă să ai un drept, dar și o responsabilitate. 

 

Creșterea nivelului de educație non-formală în domeniile educație civică, socială și dezvoltare 

personală, prin intermediul discursului de tip podcast, poate fi o soluție de alfabetizare moral-civică 

pentru generația modernă „digital natives”. Cu o piață în plină dezvoltare a conținutului de tip 

podcast, proiectul este sustenabil și poate crește organic în perioada următoare, fiind adresabil mai 

multor generații de acum înainte. 

Proiectul este finanțat de Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România, în cadrul 

apelului la proiecte „Stat de drept” 2021 și este implementat de Asociația pentru Educație Digitală 

Bigger Picture. 
sursa :www.stiriong.ro, 2 nov2021 

 

 

 

 Apel de propuneri de proiecte finanțat prin intermediul granturilor 

norvegiene și SEE 

 

  IMM-urile și ONG-urile din România care sunt 
interesate să devină mai prietenoase cu mediul pot aplica în cadrul unui apel de propuneri de 

proiecte finanțat prin intermediul granturilor norvegiene și SEE. 

 

Textul apelului: https://bit.ly/3vSYzbg 
sursa: www.stiriong.ro, 2 nov 2021 

 

 

 

https://bit.ly/3vSYzbg?fbclid=IwAR0bt61d5pV95QSuEMVHedT85zEOFBC9ZqCLdnaeN7TxwTPPhm_YhQSrcfg
http://www.stiriong.ro/
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 Lansarea campaniei de informare și conștientizare asupra impactului 

segregării la nivel personal, educațional și asupra societății 

 
 

”Școala pentru toți copiii!”-II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile 

Omului - CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară - ACDC, cu 

sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor 

instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale 

datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a 

identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării. 

 

Proiectul include o componentă pentru creșterea gradului de conștientizare a actorilor decizionali 

în asigurarea educației incluzive, a părinților și victimelor segregării, precum și a publicului larg 

privind impactul segregării la nivel personal, educațional și asupra societății și importanța 

dreptului egal la educație de calitate, care vizează următoarele județe: Botoșani, Brașov, 

Constanța, Cluj, Iași, Ialomița, Maramureș, Mureș, Prahova și Suceava și municipiul 

București (sectoarele 2 și 5). 

 

În acest sens Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC a lansat campania de 

informare și conștientizare „Şi la Şcoală Suntem Toţi la Fel!” din cadrul proiectului care include 

organizarea unor sesiuni de informare cu cadrele didactice din cele 11 județe, prioritatea fiind 

cadrele didactice din școlile care prezintă semne de segregare, organizarea de sesiuni pentru 

informarea părinților, membrilor comunităților unde au fost identificate cazuri de segregare. 

 

Totodată în cadrul campaniei vor fi organizate flash mob-uri cu participarea elevilor din școlile 

identificate ca fiind segregate. Campania va fi concretizată prin realizarea unui film de scurt metraj 

privind segregarea școlară prin includerea unor testimoniale ale elevilor din şcolile segregate. 
sursa: www.stiriong.ro, 3 nov 2021 

 

http://www.stiriong.ro/
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 Platforma Muzeul Abandonului este activă 
 

 

Din 25 octombrie 2021, platforma www.muzeulabandonului.ro este activă.  

Se deschide, astfel, aleea către Muzeul Abandonului. Muzeu-forum digital și participativ.  

 

„Muzeul Abandonului este un muzeu interactiv virtual realizat printr-un proces mixt de 

documentare a unor mărturii și arhivarea digital-tridimensională a unui imobil - Centrul de 

plasament pentru minori cu handicap din Sighetul Marmației. Este un nor de puncte ce arhivează 

într-un spațiu virtual istoria recentă a unui loc și fenomen mai puțin cunoscute publicului larg.” - 

Ciprian Făcăeru - coordonator al aplicației imersive ce stă la baza muzeului digital. 

 

În această etapă, pe www.muzeulabandonului.ro se poate explora exteriorul clădirii, care prin 

scanare digitală a devenit căminul acestui proiect de recuperare memorială și istorică a unui loc 

simbolic pentru întreg fenomenul abandonului în România. Căminul-spital pentru minori 

irecuperabili de la Sighetul Marmației a fost înființat în 1973. Clădirea a fost proiectată special 

pentru a găzdui și îngriji 200 de copii considerați de statul român irecuperabili. Timp de 30 de ani 

de funcționare, 738 de copii au trăit închiși în această clădire. 279 din ei au murit aici. Dintre 

supraviețuitori, puțini pot depune mărturie, dar câțiva sunt parte din proiectul nostru și deja 

mărturiile lor sunt disponibile pe platformele asociate muzeului (paginile de Facebook și Instagram 

- Muzeul Abandonului). 

 

Muzeul va găzdui în curând două expoziții. Prima este intitulată Sighet. Cămin-spital - și își 

propune să ofere vizitatorului o experiență imersivă în existența sutelor de copii care și-au trăit viața 

izolați între zidurile Căminului Spital pentru Irecuperabili de la Sighet. O a doua, Mărturii 21, va fi 

o expunere de testimoniale video despre abandon, în multiplele lui forme și formule existente în 

mentalul și emoționalul societății în care trăim. 

 

„Muzeul Abandonului m-a scos din zona de confort. Până acum am scris muzică pentru alte stări și 

subiecte – de la bucurie la luptă sau meditație. Suferința copiilor de la Sighet a fost însă atât de 

mare, încât am realizat că orice notă nelalocul ei te aruncă afară din poveste. De abia când am 

văzut primele imagini ale clădirii de la Sighet am reușit să intru total în proiect.” - Zoli TOTH - 

creator al scenografiei sonore a Muzeului Abandonului. 

http://www.muzeulabandonului.ro/
http://www.muzeulabandonului.ro/
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Muzeul Abandonului este un proiect unic în spațiul românesc, ce vizează maparea culturii 

abandonului în România și dorește să ofere spațiu de exprimare unei comunități ample, a cărei 

traumă colectivă nu a fost niciodată cu adevărat recunoscută și discutată public - cea a sutelor de 

mii de copii abandonați atât în anii comunismului, cât și în istoria recentă a țării noastre. 

 

*** 

Muzeul Abandonului. Muzeu-forum digital și participativ și Mărturii 21 sunt co-finanțate de 

AFCN - Administrația Fondului Cultural National și de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul 

Programului București – Oraș deschis 2021. Pentru informații detaliate despre programul de 

finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro 
sursa: https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/arta-si-cultura/platforma-muzeul-abandonului-este-activa-21696.html 

 

 

 

 Nu am întâlnit încă părintele care să-și dorească pentru copilul său să fie 

tâmplar, cizmar sau croitor. Despre copiii care poartă povara 

neîmplinirilor noastre 
 

 Foto: Guliver/ Getty Images 

 

Orientarea copilului către o carieră începe foarte timpuriu, când părinții se strâng în pâlcuri mici pe 

lângă locurile de joacă din parcuri și pălăvrăgesc despre grădinițe bune, școli bune, facultăți de top. 

În timp ce copilul, purtător încă de pampers, se joacă într-o movilă de nisip, părinții văd, cu ochii 

minții, odrasla urcând panta succesului, într-o carieră strălucită de informatician, avocat sau 

(negreșit) de neurochirurg. Nu am întâlnit încă părintele care să-și dorească pentru copilul său să fie 

tâmplar, cizmar sau croitor: părintele își dorește reușita copilului acolo unde el nu a reușit. Cu alte 

cuvinte, proiectează asupra copilului propriile dorințe, aspirații și neîmpliniri.  

 

Sistemul de învățământ vine și el cu partea lui de presiune, împărțind copiii și școlile pe categorii, 

astfel că germenii eșecului se nasc foarte devreme, când copilul nu poate ține „calea succesului" și 

informatica, avocatura sau neurochirurgia devin inaccesibile. Ca părinte, mi-am promis să nu trec 

prin păcatul proiecției dorințelor mele asupra copilului, ci să fiu atentă la dorințele și aptitudinile 

fiicei mele. De la teorie la practică e un drum lung și anevoios, pentru că mi-a fost greu să diger 

dorința copilului de a face o carieră din creșterea buldogilor francezi.  

http://www.arcub.ro/
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Mi-am înghițit cu greu lamentările care-mi sunau în cap și am încurajat-o să învețe bine, pentru a fi 

un crescător deștept de buldogi francezi. M-am surprins căutând informații pe net despre căței și m-

a bucurat prețul de vânzare al buldogilor. La o adică, buldogi francezi să fie! Copilul era prin clasa a 

cincea și și-a dorit fermă de buldogi francezi până în clasa a șaptea, când a cotit-o spre salvarea 

orcilor. Iarăși m-am lamentat în gând, iarăși am încurajat-o să învețe, că doar la orci nu poate lucra 

orice analfabet.  

 

De atunci a mai trecut un an și copilul meu se va ocupa de ecologie, iar în timpul liber va fi scriitor. 

Punctul comun al dorințelor și aspirațiilor fiicei mele este dragostea pentru biologie, ca disciplină 

școlară și, dacă aceasta va fi o constantă, „succesul” carierei de informatician, avocat sau 

neurochirurg nu va fi nici măcar pomenit. Succesul va exista într-o manieră discretă, dar foarte 

importantă: la vremea potrivită, va merge cu plăcere la serviciu, acolo unde își va petrece o treime 

din timp. Printre altele, acesta este secretul fericirii societății suedeze, care se preocupă ca fiecare 

membru al său să facă exact ce își dorește, în limita aptitudinilor lui. Curajul de a-mi lăsa copilul să 

aleagă mi-a fost insuflat de un simpatic bucătar pasionat: tatăl său e eminent profesor universitar, iar 

fratele său e medic.  

„Tu de ce n-ai făcut medicina?” l-am întrebat. S-a uitat la mine perplex: „de ce s-o fac, mie îmi 

place să gătesc!”  

Suedezi, evident. 
sursa: www.republica.ro, Angela Keșișian, 2020 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/angelakesisian

