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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 29, anul 9, săptămâna 15 – 21 noiembrie 2021 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Academia Minimest: educație prin animație pentru elevii din toată țara 

 În lume sunt aproape 240 de milioane de copii cu dizabilități, arată cea mai cuprinzătoare 

analiză statistică realizată de UNICEF 

 Burse și sprijin profesional pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat 

 Nina Cassian: Roșcată-ca-Arama și cei șapte șoricari 

 Țările nordice investesc în educație de două-trei ori mai mult. Culegem ceea ce semănăm 

 16 noiembrie – Ziua Toleranței 

 20 noiembrie – Ziua Mondială a Drepturilor Copilului 

 

       
         Noutăți 

 
 Inițiative ale Comisiei Europene în domeniul învățământului superior - 

cerere de contribuții 

 

Data publicării: 02.11.2021 

 

În perspectiva prezentării, în primul trimestru al anului 2022, a unei Comunicări privind 

învățământul superior - o strategie europeană pentru universități și a unei propuneri de 

Recomandare privind Universitățile Europene - o cooperare transnațională aprofundată și 

durabilă în învățământul superior, Comisia Europeană a lansat două cereri de contribuții, după 

cum urmează: 

 Cererea de contribuții privind Strategia europeană pentru universități care urmărește să 

sprijine învățământul superior în a gestiona schimbările climatice, demografice tehnologia și 

pandemia de COVID-19, respectiv de a-și asuma un rol de lider în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor UE.  

Termenul-limită de transmitere a contribuțiilor fiind 17 noiembrie 2021; 

 Cererea de contribuții referitoare la Universitățile Europene, care promovează 

transformarea instituțiilor de învățământ superior din UE printr-o cooperare transnațională 

aprofundată. Propunerea de Recomandare se va baza pe experiența Inițiativei 

Universităților Europene dezvoltată în cadrul Programului Erasmus+ pentru a facilita 

colaborarea între toate universitățile din UE, respectiv pentru a contribui la eliminarea 

obstacolelor existente în calea mobilității și inovării.  

Termenul-limită de transmitere a contribuțiilor este 17 noiembrie 2021 
sursa: https://www.edu.ro/initiative_CE_invatamant_superior_cerere_contributii 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/AVLghG3mqVM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/in-lume-sunt-aproape-240-de-milioane-de-copii-cu-dizabilitati-arata-cea-mai-cuprinzatoare-analiza-statistica-realizata-de-unicef/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/in-lume-sunt-aproape-240-de-milioane-de-copii-cu-dizabilitati-arata-cea-mai-cuprinzatoare-analiza-statistica-realizata-de-unicef/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/burse-si-sprijin-profesional-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RceeDxGN5-I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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 Film4Energy Challenge: concurs de videoclipuri pe tema eficienței energetice, lansat 

de Comisia Europeană 

 

Data publicării: 28.10.2021 
 

 

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 

 

 Academia Minimest: educație prin animație pentru elevii din toată țara 
 

Orele de istorie, cultură civică, biologie, literatură sau geografie pot fi mai distractive la Academia 

Minimest. Un nou proiect educațional dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani,  

programul inspirat din succesul uneia dintre cele mai populare secțiuni Animest le propune cadrelor 

didactice un instrument practic, util și interactiv prin care copiii se pot familiariza cu arta filmului, 

dobândind noi cunoștințe și abilități. Pornind de la o selecție de 24 de filme de animație accesibile 

gratuit pe platforma Animest, activitatea școlară a elevilor poate fi îmbogățită prin teme și exerciții 

care să le dezvolte creativitatea și gândirea critică. 

 

Profesorii și educatorii interesați să acceseze programul pot trimite o solicitare 

la edu@animest.ro  

 

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://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/AVLghG3mqVM/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:edu@animest.ro
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Copiii adoră filmele de animație, iar procesul lor de învățare ar putea fi mai eficient prin utilizarea 
cinematografiei ca instrument de studiu. Deși neinclus în programul național de studiu, filmul 

rezonează cu preferințele și nevoile copiilor de azi, mulți dintre ei învățând mai ușor dacă 

informația le este prezentată prin mijloace vizuale dinamice. Pornind de la acest fapt, Academia 

Minimest promovează, prin selecția de filme propusă, teme precum incluziunea, diversitatea și 

toleranța (temele și abordarea fiind alese pe trei categorii de vârstă: 6-8 ani, 8-10 ani, 10-12 ani), 

gândirea critică, democrația, educația incluzivă și învățarea activă. Cele 24 de filme sunt selectate în 

funcție de temele abordate, cu accent pe valori precum prietenia, empatia, respectul față de cei altfel 

decât noi, non-violența, ecologia, dreptul la educație, relația cu familia, relația dintre generații și 

valorile europene.  

Lista completă a poveștilor animate disponibile pentru vizionare, dar și detalii despre temele 

abordate de creatorii acestora sunt disponibile online, pe pagina dedicată 

proiectului: https://www.animest.ro/academia-minimest 

 

Filmele accesibile gratuit pe platformă vin însoțite de sugestii de activități care se pot face cu clasa 

sau individual. Profesorii interesați pot primi pentru fiecare film fișe sau planuri de activități 

originale, pe nivel de vârstă, de folosit cu elevii la clasă sau ca materiale de lucru pentru acasă, 

resurse pedagogice adaptate la mediul online și offline. 

O serie de ateliere de creație și dezbatere completează lista de activități propuse elevilor și cadrelor 

didactice în cadrul programului. Pornind de la unul dintre filmele din ofertă, copiii au participat în 

luna octombrie și încă mai pot participa împreună cu clasa la un astfel de atelier susținut în mediul 

online, prin intermediul platformei Zoom.  

 

Toate atelierele și filmele sunt oferite în mod gratuit. Filmele sunt disponibile 

pe https://online.animest.ro/vod/movies 

Pentru înscrieri, cadrele didactice pot trimite o solicitare pe email la edu@animest.ro 

 

Asociația Animest este organizatorea Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, a 

cărui ediție cu nr. 16 a avut loc în octombrie 2021. Animest este singurul festival din România 

selectat să propună filme pentru Oscar și face parte dintr-o rețea de cinci festivaluri de animație cu 

notorietate din Europa Centrală și de Est, CEE Animation Festival Network, sprijinită de programul 

Europa Creativă MEDIA al Uniunii Europene. 

https://www.animest.ro/academia-minimest
https://online.animest.ro/vod/movies
mailto:edu@animest.ro
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Misiunea noastră este să oferim instrumente reale de lucru cu copiii, prin care să punem bazele 

culturii cinematografice și gustului pentru artă, dincolo de educația formală din manuale. Ancorat la 

nevoile copiilor din ziua de azi, în acord cu principiile enunțate și încurajate de Comisia Europeană, 

adaptat la realitatea educației din 2021, proiectul Academia Minimest, cel mai nou program derulat 

de asociație, cuprinde filme și resurse didactice interactive la care vor avea acces liber și gratuit 

toate școlile și centrele educaționale din România.  
sursa: Romania pozitiva, 9 nov 2021 

 

 

 

 În lume sunt aproape 240 de milioane de copii cu dizabilități, arată cea 

mai cuprinzătoare analiză statistică realizată de UNICEF 
 

Un nou raport realizat de UNICEF dezvăluie amplitudinea privațiunilor cu care se confruntă copiii 

cu dizabilități, care reprezintă 10% din copiii din lume, din perspectiva mai multor indicatori ai 

bunăstării, printre care sănătatea, educația și protecția. 

 

Conform raportului, se estimează că, la nivel global, 240 de milioane de copii au dizabilități. Copiii 

cu dizabilități sunt dezavantajați comparativ cu cei fără dizabilități din perspectiva majorității 

măsurilor care vizează bunăstarea acestora, arată raportul. 

„Noua cercetare confirmă ceea ce deja știam: în realizarea drepturilor lor, copiii cu dizabilități se 

confruntă cu provocări multiple, adesea agravante”, a declarat Henrietta Fore, Director Executiv al 

UNICEF. „De la accesul la educație și până la posibilitatea de a li se citi ceva acasă, probabilitatea 

ca minorii cu dizabilități să fie incluși sau auziți este mai mică în cazul celor mai multe dintre 

măsuri. Prea des copiii cu dizabilități sunt, pur și simplu, lăsați în urmă”. 

 

Raportul cuprinde date internaționale comparabile din 42 de țări și acoperă peste 60 de indicatori 

privind bunăstarea copiilor, de la alimentație și sănătate, la accesul la apă și salubritate, la protecția 

împotriva violenței și la educație. Acești indicatori sunt dezagregați pe criteriile: tipul și severitatea 

dificultății funcționale, sex, situație economică și țară. Raportul evidențiază barierele care stau în 

calea participării depline a copiilor cu dizabilități în societățile din care fac parte, precum și modul 

în care aceste bariere se traduc deseori în efecte negative asupra sănătății și vieții sociale. 

 

Comparativ cu cei fără dizabilități, copiii cu dizabilități prezintă: 

 o probabilitate cu 24% mai mică să beneficieze de stimulare și afecțiune în copilăria 

timpurie; 

 o probabilitate cu 42% mai mică să dețină competențe de citire și aritmetică de bază; 

 o probabilitate cu 25% mai mare să sufere de distrofie și cu 34% mai mare să aibă deficit de 

creștere; 

 o probabilitate cu 53% mai mare să prezinte simptome de infecție respiratorie acută; 

 o probabilitate cu 49% mai mare să nu fi mers niciodată la școală; 

 o probabilitate cu 47% mai mare să nu fie cuprinși în învățământul primar, cu 33% mai mare 

să nu fie incluși în învățământul gimnazial și cu 27% mai mare să nu fie cuprinși în 
învățământul secundar superior; 

 o probabilitate cu 51% mai mare să se simtă nefericiți; 

 o probabilitate cu 41% mai mare să se simtă discriminați; 

 o probabilitate cu 32% mai mare să fie supuși unor pedepse corporale severe. 

 

Totuși, modul în care este trăită dizabilitatea diferă foarte mult. Analiza demonstrează că există o 

gamă de riscuri și de efecte care depinde de tipul dizabilității, de locul unde trăiește copilul și de 

serviciile la care are acces. Acest fapt subliniază importanța proiectării unor soluții țintite împotriva 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/in-lume-sunt-aproape-240-de-milioane-de-copii-cu-dizabilitati-arata-cea-mai-cuprinzatoare-analiza-statistica-realizata-de-unicef/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/romania-internationala/in-lume-sunt-aproape-240-de-milioane-de-copii-cu-dizabilitati-arata-cea-mai-cuprinzatoare-analiza-statistica-realizata-de-unicef/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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inechităților. 

Accesul la educație este una din temele examinate în raport. Deși există consens privind importanța 

educației, copiii cu dizabilități continuă să rămână în urmă. Raportul constată că minorii cărora le 

este greu să comunice și să se îngrijească singuri prezintă cea mai mare probabilitate de a nu fi 

cuprinși în învățământ, indiferent de nivelul de educație. Rata de cuprindere școlară este mai mică 

în rândul copiilor cu dizabilități, iar disparitățile devin și mai mari când se ia în calcul și severitatea 

dizabilității. 

 

„Educația incluzivă nu poate fi considerată un lux. Pentru mult prea mult timp, copiii cu dizabilități 

au fost excluși din societate într-un mod în care nu ar trebui să fie exclus niciun copil. Experiența 

mea de viață ca femeie cu dizabilități confirmă această afirmație”, a spus Maria Alexandrova, în 

vârstă de 20 de ani, tânără din Bulgaria care promovează educația incluzivă. „Niciun copil, în 

special cei mai vulnerabili, nu trebuie să fie obligat să lupte pentru drepturile sale singur. Avem 

nevoie ca guvernele, alte părți interesate și ONG-urile să ia măsuri pentru ca minorii cu dizabilități 

să beneficieze de acces egal și incluziv la educație”. 

  UNICEF lucrează cu partenerii săi la nivel internațional și local 

pentru a contribui la realizarea drepturilor copiilor cu dizabilități. Toți copiii, inclusiv cei cu 

dizabilități, trebuie să aibă un cuvânt de spus în problemele care le afectează viața, precum și șansa 

de a își realiza potențialul și de a își afirma drepturile. UNICEF face apel către guverne: 

 Să asigure șanse egale copiilor cu dizabilități. Guvernele trebuie să lucreze împreună cu 

persoanele cu dizabilități în vederea eliminării barierelor fizice, de comunicare și de 

atitudine care le țin pe acestea din urmă în afara societății, asigurând înregistrarea nașterii, 

servicii de sănătate, alimentație și alimentare cu apă incluzive, educație echitabilă și acces 

la tehnologii de asistență. De asemenea, trebuie să facă demersuri pentru eradicarea 

stigmei și a discriminării din toate comunitățile. 

 Să consulte persoanele cu dizabilități și, în prestarea unor servicii incluzive și echitabile de 

educație, să țină cont de gama integrală de dizabilități și de nevoile specifice ale copiilor 

și ale familiilor acestora. Astfel de servicii cuprind, printre altele, îngrijiri receptive și 

politici favorabile familiei, asistență psihiatrică și psihosocială, ocrotire împotriva 

abuzului și neglijării. 

 

Analiza urmărește să sporească incluziunea celor 10% din copiii și tinerii din întreaga lume care au 

dizabilități, prin asigurarea condițiilor ca aceștia să fie luați în evidență, consultați și luați în seamă 

în procesele decizionale. 

Noua estimare privind numărul copiilor cu dizabilități din lume este mai mare decât cea 

anterioară, având la bază o înțelegere mai semnificativă și mai incluzivă ale dizabilităților, care ia în 
calcul dificultățile din mai multe domenii funcționale, precum și simptomele anxietății și depresiei. 

 

„Excluziunea este deseori consecința invizibilității”, a afirmat Fore. „Foarte mult timp, nu am avut 
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la dispoziție date sigure privind numărul copiilor cu dizabilități. Dacă nu îi numărăm, nu îi 

consultăm și nu îi luăm în seamă pe acești copii, nu reușim să îi ajutăm să își realizeze vastul lor 

potențial”. 

 

Raportul integral este disponibil la://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-report-

2021/ 

Despre UNICEF - Pentru mai multe informații despre UNICEF, 

vizitați https://www.unicef.org/romania/ro 
sursa: Romania pozitiva, 12 nov 2021 

 

 

 

 Burse și sprijin profesional pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat 
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în data de 8 noiembrie 2021, apelul de 

finanțare destinat sprijinirii doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin burse de studiu, precum 

și consolidării colaborărilor între universități, institute de cercetare și mediul privat. 

 

Vor fi sprijinite minimum 1.800 de persoane 

 

sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27664/burse-si-sprijin-profesional-pentru-

doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat-vor-fi-sprijinite-minimum-1-800-de-persoane 

 

 

  Nina Cassian: Roșcată-ca-

Arama și cei șapte șoricari 
 

Editura Frontiera anunță un nou titlu semnat de Nina Cassian, publicat într-o ediție adaptată grafic 

pentru copiii de astăzi: Roșcată-ca-Arama și cei șapte șoricari. Ilustrațiile cărții sunt semnate 

de Andrei Tache, arhitect și grafician român. 

 

Cartea face parte din seria de autor Nina Cassian, care a început la Editura Frontiera cu Povestea a 

doi pui de tigru, numiți Ninigra și Aligru (ilustrații Karda Zenko) și care va continua anul viitor cu o 

nouă ediție ilustrată a Prințului Miorlau.  

https://www.unicef.org/romania/ro
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/burse-si-sprijin-profesional-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://mfe.gov.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27664/burse-si-sprijin-profesional-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat-vor-fi-sprijinite-minimum-1-800-de-persoane
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27664/burse-si-sprijin-profesional-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat-vor-fi-sprijinite-minimum-1-800-de-persoane
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RceeDxGN5-I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/RceeDxGN5-I/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://editurafrontiera.ro/produs/roscata-ca-arama-si-cei-sapte-soricari-nina-cassian-andrei-tache/
https://editurafrontiera.ro/produs/nina-cassian-povestea-a-doi-pui-de-tigru-numiti-ninigra-si-aligru/
https://editurafrontiera.ro/produs/nina-cassian-povestea-a-doi-pui-de-tigru-numiti-ninigra-si-aligru/
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Roșcată-ca-Arama este mama a șapte pui de șoricar: Sugiuc, Croc, Trigon, Morcovel, Nisipica, 

Săbiuța și Nasulina. Așa cum se întâmplă la căței, puii sunt dați spre adopție – toți, cu excepția 

Nasulinei, care rămâne cu mama. Cu toții se reunesc o dată pe an (pe 31 februarie!) și își povestesc 

aventurile. La reuniunea anuală lipsește însă Trigon, a cărui dispariție este o adevărată enigmă, dar 

și punctul în care cartea decolează în… spațiu! 

 

“Literatura pentru copii a Ninei Cassian este de neocolit, pentru că are tot ce trebuie pentru a seduce 

copiii de astăzi: inventivitate, jocuri de cuvinte, umor și suspans. Am onorat această autoare cu 

ediții noi, ilustrate de artiști contemporani, pentru a o repune pe harta bibliografiei școlare.” – Ileana 

Achim, Director Editorial al Editurii Frontiera 

Cartea “Roșcată-ca-Arama și cei șapte șoricari” este disponibilă pe site-ul editurii la prețul de 39 lei. 
sursa: Romania pozitiva, 6nov2021 

 

 Țările nordice investesc în educație de două-trei ori mai mult. Culegem 

ceea ce semănăm. De ce e România codașa Europei la rezultatele din 

educație 
 

Dacă este să vorbim despre educație, la modul general, România stă foarte prost, atât din 

perspectiva investițiilor, cât și a rezultatelor obținute de învățământul românesc. 

În fiecare an din ultimul deceniu, România a investit în educație maximum 4% din PIB, fiind 

constant pe ultimul loc din acest punct de vedere prin comparație cu alte țări din UE, unde procentul 

din PIB alocat pentru investiții a fluctuat între 6%-8% în această perioadă. Din păcate, să alocăm 

pentru educație un procent de 7%-8% din PIB rămâne un vis pentru România, deoarece aceasta ar 

însemna un sfert din toate veniturile statului, care astăzi se duc în proporție de 90% către pensii și 

salarii. De aceea, reducerea economiei subterane și reducerea corupției sunt obiective esențiale 

pentru eliberarea de resurse financiare suplimentare care să fie orientate către educație. 

Atât s-a putut, atât s-a dorit ... cert este că viitorul este sumbru cu o educație precară. Țări relativ 

similare cu România investesc semnificativ mai mult în educație, precum Ungaria (4,1%), Cehia 

(4,2%), Bulgaria (4,2%) sau Polonia (5%). Diferența față de țările nordice este ca de la cer la 

pământ, acestea investind în educație de 2, poate chiar 3 ori mai mult față de România.  

 

Culegem ceea ce semănăm. De aceea, nu este de mirare că România este codașa Europei la 

rezultatele din educație. Avem cele mai bune vârfuri, cu performanțe excepționale la olimpiadele 

internaționale, dar baza, marea masă, este foarte slabă. 

Astfel, 16 din 100 de elevi în țara noastră părăsesc timpuriu învățământul și nu termină primele opt 

clase, cel mai ridicat procent din UE și cu 60% peste media din Europa. 

De asemenea, România ocupă primul loc în clasamentul european al analfabetismului funcțional, cu 

40% dintre tinerii ce termină liceul care nu înțeleg un text simplu pe care îl citesc la prima vedere, 

sau nu pot face deducții logice elementare. Procentul este mult superior față de media europeană de 

doar 9%. 

 

Educația este temelia pe care o societate se construiește și crește. De aceea, asigurarea unui sistem 

de învățământ performant, adaptat la necesitățile actuale ale societății, ar trebui să reprezinte o 

prioritate pentru orice guvern. Totuși, un sistem de educație performant nu va rezolva implicit și 

provocarea educației financiare. 

Problema cu școala este că adesea devii ceea ce studiezi. Dacă studiezi dreptul, devii avocat, sau 

dacă înveți medicina devii doctor. Ceea ce este normal, atunci când privim din perspectiva profesiei 

https://editurafrontiera.ro/produs/roscata-ca-arama-si-cei-sapte-soricari-nina-cassian-andrei-tache/
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=zIE7Yj.4FMfB0YDFS.lVVMdRDoyY1A9EtWDtxIHKn.n.S7/stparam=qfhtpiefuu/fastid=bhbobhkjlaiepriqttbqgaoiyfjh/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN1003055.2117102REPUBLICA.RO%2FB26501752.314515568%3Bdc_trk_aid%3D507309175%3Bdc_trk_cid%3D157981553%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=zIE7Yj.4FMfB0YDFS.lVVMdRDoyY1A9EtWDtxIHKn.n.S7/stparam=qfhtpiefuu/fastid=bhbobhkjlaiepriqttbqgaoiyfjh/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN1003055.2117102REPUBLICA.RO%2FB26501752.314515568%3Bdc_trk_aid%3D507309175%3Bdc_trk_cid%3D157981553%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
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sau a meseriei. Greșeala apare în momentul în care deveniți ceea ce învățați în școală, uitând să vă 

ocupați de educația financiară responsabilă pentru înțelepciunea și corectitudinea deciziilor în viață. 

Mai exact, cum te pregătești pentru o viață prosperă? Poți să fii un doctor foarte bun, dar care nu are 

un echilibru financiar din cauza îndatorării excesive pentru o casă supraevaluată. Sau un inginer 

excepțional care câștigă foarte bine, dar care nu economisește și nu investește suficient, din cauza 

cheltuielilor supradimensionate.  

 

Educația financiară NU este despre bani, este despre viață, obiceiuri, decizii și viziune pe termen 

lung. Conform unei definiții elaborate de PISA (Programul Internațional de Evaluare a Elevilor), 

alfabetizarea financiară reprezintă cunoașterea și înțelegerea practică a noțiunilor financiare 

necesare pentru creșterea prosperității indivizilor și a societății. Aceasta se poate face prin 

dobândirea de cunoștinte și abilitați practice pentru a lua decizii financiare înțelepte în viață. 

Cel mai cunoscut studiu de evaluare a gradului alfabetizării financiare la nivel global a fost publicat 

în 2014 de agenția de rating Standard & Poors, care a chestionat peste 150.000 de oameni din 140 

de țări pentru evaluarea cunoștințelor despre 4 noțiuni esențiale în finanțe: diversificarea riscului, 

inflație, dobânda compusă și abilitați matematice de bază. 

 

Din păcate, suntem singura țară din Uniunea Europeană unde mai puțin de un sfert din populație 

este alfabetizată financiar. Mai exact, doar unul din 5 români intervievați a trecut testul cu succes, în 

condițiile în care media din Uniunea Europeană este de 52%, iar majoritatea țărilor nordice 

depășesc 65%. Aceasta este realitatea cruntă. 
sursa: www.republica.ro, sept 2021, autor Iancu Guda 

  

 16 noiembrie – Ziua internațională a Toleranței 

  „Ziua internațională a toleranței” este marcată 

în fiecare an, la 16 noiembrie, cu scopul de a îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, 

dialog și cooperare între culturi, civilizații și popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste 

dominate de violență și ură. 

 

Declarația Principiilor Toleranței  

(proclamata si semnata la 16 noiembrie 1995, la Paris, cu ocazia celei de a 28-a sesiuni a 

Conferintei Generale a ONU) 

 

Articolul 1. Semnificatia tolerantei 
1.1. Toleranta este respectul, acceptarea si aprecierea bogatiei si diversitatii culturilor lumii 

noastre, felurilor noastre de expresie si manierelor de exprimare a calitatii noastre de fiinte umane. 

Ea este incurajata prin cunoasterea, deschiderea spiritului, comunicatie si libertatea gandirii, 

constiintei si credintei. Toleranta este armonia in diferente. Ea nu e doar o obligatiune de ordin 

etic; ea e, de asemenea, si o necesitate politica si juridica. Toleranta e o virtute care face ca pacea 

sa fie posibila si care contribuie la inlocuirea culturii razboiului cu o cultura a pacii. 

http://www.republica.ro/
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1.2. Toleranta nu e nici concesie, nici condescendenta ori indulgenta. Toleranta este, mai ales, o 

atitudine activa generata de recunoasterea drepturilor universale ale persoanei umane si 

libertatilor fundamentale ale altora. in nici intr-un caz, toleranta nu poate fi invocata pentru a 

justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranta trebuie sa fie practicata de catre indivizi, 

grupuri si State. 

1.3. Toleranta e responsabilitatea care sustine drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul 

cultural), democratia si Statul de drept. Ea implica respingerea dogmatismului si absolutismului si 

confirma normele enuntate in instrumentele internationale cu privire la drepturile omului. 

1.4. in conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranta nu inseamna nici a 

tolera nedreptatea sociala, nici a renunta la propriile convingeri, nici a face concesii in aceasta 

privinta. Ea semnifica acceptarea faptului ca fiintele umane, care se caracterizeaza natural prin 

diversitatea aspectului lor fizic, prin situatia lor, felul de exprimare, comportamente si prin valorile 

lor, au dreptul de a trai m pace si de a fi cele care sunt. Ea semnifica, de asemenea, ca nimeni nu 

trebuie sa-si impuna propriile opinii altuia. 

 

 

 20 noiembrie – Ziua mondială a Drepturilor Copilului 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


