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Noutăți  

 
 Concursul de proiecte „Tineri cetățeni activi pentru dezvoltarea durabilă în țările 

membre ale Inițiativei Central-Europene și din toate regiunile”, organizat de 

Secretariatul Executiv al Inițiativei Central-Europene 

 

Data publicării: 04.02.2021  
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Secretariatul Executiv al Inițiativei Central-Europene (CEI), organism regional ce reunește nouă 

state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, precum și opt țări din vecinătatea balcanică 

și estică a UE, anunță lansarea concursului de proiecte „Tineri cetățeni activi pentru 

dezvoltarea durabilă în țările membre ale Inițiativei Central-Europene și din toate 

regiunile” (Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and AII areas). 

 

Competiția se adresează liceenilor din țările CEI și se desfășoară în perioada 1 februarie 2021 -

 31 martie 2021. 

 

Obiectivul urmărit este promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în rândul tinerilor din aria 

geografică a CEI, prin informarea acestora despre Agenda 2030 a Națiunilor Unite și încurajarea de 

a iniția și derula proiecte care să contribuie la îndeplinirea în plan local a Agendei 2030. 

 

Competiția vizează stimularea spiritului civic și a abilităților de lideri ale noilor generații prin 

implicarea lor în programe relevante pentru întreaga lor comunitate. 

Informații detaliate privind concursul de proiecte Active Young Citizens for Sustainable 

Development in CEI and AII areas, modalitatea de participare și calendarul sunt disponibile ►  

https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-

call-for-ideas-and-award 
sursa: https://www.edu.ro/concursul-de-proiecte-%E2%80%9Etineri-cet%C4%83%C8%9Beni-activi-pentru-

dezvoltarea-durabil%C4%83-%C3%AEn-%C8%9B%C4%83rile-membre-ale 

 

 Consultare publică document CE: Cartea verde privind îmbătrânirea 

populației 

 

Data publicării: 04.02.2021 

 

Comisia Europeană a publicat, în data de 27 ianuarie 2021, Cartea verde privind îmbătrânirea 

populației, document prin intermediul căruia este lansată o amplă dezbatere în materie de 

provocări și oportunități întâmpinate de societatea în curs de îmbătrânire a Europei. 

 

Cartea verde privind îmbătrânirea populației pune în discuție impactul economic și social al 

acestei pronunțate tendințe demografice și invită opinia publică să își exprime punctul de vedere 

despre posibile măsuri, în cadrul unei consultări publice deschise timp de 12 săptămâni (27 

ianuarie - 21 aprilie 2021). Ulterior, Comisia Europeană va examina posibilele răspunsuri de 

politici publice pentru a consolida eforturile statelor membre și ale regiunilor pe acest subiect.  

 

Cartea verde... adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață (de la anii de formare, perioada 

activă/working age, până la pensionare și nevoile în creștere/stages of growing needs), reflectând 

impactul universal al îmbătrânirii asupra tuturor generațiilor și etapelor vieții. 

 

Dezbaterea privind îmbătrânirea populației este structurată sub forma unui chestionar compus din 

17 întrebări despre acest fenomen, aducând în discuție viteza și amploarea schimbărilor în societate. 

Sunt abordate toate aspectele relevante, de la promovarea unui stil de viață sănătos și a învățării pe 

tot parcursul vieții la consolidarea sistemelor de sănătate, de îngrijire și pensii, pentru a putea 

răspunde nevoilor persoanelor în vârstă. 

 

https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award
https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award
https://www.edu.ro/concursul-de-proiecte-%E2%80%9Etineri-cet%C4%83%C8%9Beni-activi-pentru-dezvoltarea-durabil%C4%83-%C3%AEn-%C8%9B%C4%83rile-membre-ale
https://www.edu.ro/concursul-de-proiecte-%E2%80%9Etineri-cet%C4%83%C8%9Beni-activi-pentru-dezvoltarea-durabil%C4%83-%C3%AEn-%C8%9B%C4%83rile-membre-ale


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.4, anul 9, saptamana 8 – 14 februarie 2021 
 
 
 

 

P
ag

e3
 

Toate informaţiile în legătură cu acest document, respectiv consultarea publică lansată de Comisia 

Europeană pot fi consultate ► https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing 
sursa: https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-document-ce-cartea-verde-privind-

%C3%AEmb%C4%83tr%C3%A2nirea-popula%C8%9Biei 

 

 

 Patru priorități pentru educație după decizia de redeschidere a școlilor 
 

 Fundația World Vision România salută decizia autorităților de 

redeschidere a școlilor pentru elevii din țară. Organizația consideră că, în acest moment, pe 

lângă respectarea strictă a regulilor de siguranță în școli, următoarele măsuri trebuie luate de 

urgență: 
1. Lansarea unui program național de educație remedială care să vizeze în special elevii din 

categoriile vulnerabile, cu precădere elevii din mediul rural care nu au avut acces la educație în 

ultimul an. De aproape un an de zile, ultimele două promoții de absolvenți ai ciclurilor gimnazial și 

liceal se confruntă cu incertitudini majore legate de examenele naționale, în contextul în care 

pregătirea elevilor a fost inegală, în funcție de posibilitățile materiale ale familiei, ale școlii și mai 

ales de mediul în care locuiesc. Toate nivelurile de învățământ au fost afectate. 

2. Evaluarea elevilor pentru a vedea lacunele acumulate și abordarea diferențiată, în funcție 

de nevoile specifice ale fiecărei comunități locale sau categorie de copii. Pierderile de învățare cele 

mai accentuate s-au înregistrat în cazul elevilor cu diferite dizabilități, la copiii din clasele mici 

(unde sistemul hibrid nu a reușit să înlocuiască școala în sistem clasic), precum și în cazul copiilor 
care învață la școli rurale din comunități sărace. Ca amploare, problema învățământului rural este 

presantă; în ultimul an școlar sunt înregistrați aproape 950.000 de copii în învățământul 

preuniversitar din mediul rural, excluzând școlile profesionale și de maiștri. 

Cu una dintre cele mai ridicate rate din Europa, abandonul școlar este o adevărată plagă a sistemului 

românesc de învățământ, afectând în mod disproporționat copiii din mediul rural. Performanțele 

școlare slabe și sărăcia, care face ca familiile să nu poată suporta costurile școlarizării (pentru 

rechizite, cărți, uneori chiar pentru masa de prânz sau haine), sunt principalele cauze ale 

abandonului școlar. 

World Vision România organizează programe de educație remedială în beneficiul elevilor din 

mediul rural care au nevoie de ajutor pentru a-și menține sau îmbunătăți rezultatele școlare. 

Eficiența acestui tip de program de pregătire este dovedită în practică: peste 88% dintre elevi din 

programele World Vision și-au îmbunătățit sau și-au menținut rezultatele școlare la același nivel. 

3. Pregătirea profesorilor, resurse educaționale și materiale de îndrumare pentru a ține ore de 

educație remedială 
Conform unui sondaj realizat de World Vision România în perioada decembrie 2020 – ianuarie 

2021, 62% dintre cadrele didactice au declarat că au nevoie de soluții de adaptare a conținutului 

educațional din partea Ministerului Educației, până la finalul anului școlar. De asemenea, profesorii 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-document-ce-cartea-verde-privind-%C3%AEmb%C4%83tr%C3%A2nirea-popula%C8%9Biei
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-document-ce-cartea-verde-privind-%C3%AEmb%C4%83tr%C3%A2nirea-popula%C8%9Biei
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afirmă că este nevoie de implicarea părinților în procesul de învățare, astfel încât aceștia să 

înțeleagă importanța continuării procesului educațional în modalitatea și frecvența decise de 

autorități, asigurându-le în același timp copiilor condițiile necesare pentru a învăța acasă. 

4. Programe de educație parentală în mediul rural 

Conform studiilor realizate de World Vision România, circa 80% dintre copiii de vârstă școlară 

muncesc în gospodărie, iar 10% dintre copiii cu vârste între 15 și 18 ani nu merg la liceu pentru că 

lucrează cu ziua. Astfel, dacă în mediul urban familiile pot suplini cel puțin parțial resursele care 

acum lipsesc (căci pot accesa site-uri educaționale, inclusiv plătite, pot achiziționa materiale 

suplimentare de pregătire, iar părinții își pot aloca timp pentru a-i ajuta pe copii), în mediul rural 

avem în față perspectiva unei adevărate catastrofe, cu o rată-record a abandonului școlar. 

World Vision România susține extinderea la nivel național a unor programe de educație parentală. 

Programul Școala Părinților, curs acreditat de Ministerul Educației Naționale, prin care profesorii 

trebuie să se implice în învățământul gimnazial și în relația cu părinții, trebuie introdus într-un 

pachet integrat de servicii pentru părinți și copii, cu accent pe ciclul gimnazial. Pe lângă inițiativele 

prin care a ajutat peste 20.000 de copii și familiile acestora în perioada pandemiei, World Vision 

continuă în comunitățile rurale programul „Școala Părinților”, prin care adulții sunt însoțiți pas cu 

pas de consilieri, asistenți sociali și psihologi pentru a depăși situații dificile în creșterea și educarea 

copiilor. 
sursa: www.stiriong.ro, 3 feb2021  

 

 

 Părinții care vor să aibă copii „de succes” sfârșesc prin a avea niște copii 

foarte obosiți 
 

 
Foto: Guliver Getty Images 

 

Mai mult! Mai mult! Mai mult! – ne sună familiar, nu-i aşa ? 

Zilnic, acesta este mesajul pe care mass-media ni-l prezintă cu o frecvenţă atât de ameţitoare, încât 

chiar am ajuns să credem că mai mult înseamnă neapărat mai bine. Oare chiar aşa să fie? Societatea 

modernă a reuşit să construiască o generaţie de adulţi extrem de ocupaţi care transmit modelul mai 

departe, copiilor lor, Dar cu ce costuri emoţionale? Am ajuns un fel de musafiri în propria noastră 

viaţă. 

http://www.stiriong.ro/
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Să aduci un copil „pe lume” durează nouă luni, iar ca să-l aduci ”în lume” ai la dispoziţie 

optsprezece ani. Acesta este timpul în care un părinte are cea mai nobilă şi cea mai grea misiune din 

lume, aceea de a creşte şi educa un pui de om. Şi asta zi de zi, 24 de ore din 24. Fără excepţie! 

Dacă la creşterea sa avem un sprijin evident în medicii pediatri, nutriţionişti şi alte categorii de un 

real ajutor, la capitolul educaţie de multe ori suntem pe cont propriu şi nu de puţine ori nu ştim dacă 

ceea ce facem acum îi va fi de folos în viitor cu adevărat. Sunt convinsă că fiecare părinte îşi iubeşte 

copilul, însă fiecare fel de a iubi este diferit, fiecare relaţie părinte-copil este unică şi specială. 

Avem sarcina de a hotărî permanent ce este mai bine pentru el, dar aici se ascund şi multe capcane 

de care nici măcar nu ne dăm seama. Uneori este pur şi simplu epuizant să găseşti acel echilibru 

între nevoile sale de copil şi limitele noastre ca părinţi.  

 

Suntem bombardaţi zilnic de presiunea socială, la care se adaugă influenţa prietenilor, putem 

introduce în ecuaţie cerinţele şcolii şi dacă mai ţinem cont de aşteptările familiale avem deja un 

puzzle complet şi complex în acelaşi timp. Şi trebuie să îi facem faţă, indiferent dacă ne place sau 

nu! 

Şi dacă părinţii sunt prinşi între un job (chiar şi bine plătit), traficul cronofag casă-serviciu şi o viaţă 

foarte ocupată, se pare că acesta a devenit şi modelul copiilor a căror zi obişnuită din timpul 

săptămânii pare mai plină decât cea a unui adult. 

 

Nu este întâmplător că studiile de psihologie socială a ultimilor ani arată că apar dezechilibre 

comportamentale la copii cu vârste din ce în ce mai mici, creştem o generaţie de copii fără copilărie. 

Absenţa timpului nestructurat, adică fără activităţi extracurriculare, cea care generează echilibru 

psihic şi creează o personalitate armonioasă face ca agresivitatea lor să crească exponenţial.  

Ni se sugerează direct sau indirect că dacă vrem să aibă copilul succes este important să facă: balet, 

dans, karate, engleză, franceză şi lista poate continua cu câte opţionale dorim să adăugăm – fiecare 

furnizor vine cu o ofertă foarte tentantă şi de nerefuzat – iar noi, părinţii, credem că cu cât copilul 

va avea un portofoliu mai mare cu atât succesul lui va fi asigurat. Nici pe departe, ce reuşim să 

obţinem este o stare de oboseală a copilului, dacă ziua lui începe la 7 a.m. şi se termină la 20 p.m.!  

 
Uneori, ni se pare că un factor motivator este presiunea pe care o punem pe ei pentru a face 

performanţă. Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par: s-ar putea ca pe termen scurt lucrurile să 

funcţioneze, însă pe termen lung este o factură emoţională mult prea mare care trebuie plătită. 

Recomandările pe care le primim din diverse surse susţin la unison ideea de a avea multe activităţi, 

însă se poate verifica în viaţa reală: cei care au succes sunt cei care au profunzime în ceea ce fac. 

Mai bine una sau două activităţi pe care copilul le face cu plăcere şi interes decât zeci de opţionale 

făcute doar pentru a umple formularele de mai târziu. Şi este de dorit ca acele alegeri să fie în 

conformitate cu interesul copilului şi nu cu visele neîmplinite ale părintelui. 

 

Este esenţial să încurajăm copilul să facă ceva de calitate din munca şi talentul lui, nu din frică şi 

descurajare. 

Dacă un copil începe să se îmbolnăvească atunci când are de dat nişte teste, când nu are viaţă 

socială, când nu are timp ca familie să stea împreună este un indiciu că este nevoie să existe o 

schimbare de abordare. 

Se poate pune presiune pe copil să ia note mari la şcoală, să meargă la „n” activităţi pe care le 

părinţii le consideră importante, însă aceasta nu constituie o garanţie că va fi un om de succes. Însă 

dacă se doreşte cu adevărat să aibă o viaţă de calitate părintele îl ajută să găsească bucuria de a trăi 

şi de a face ceva cu pasiune.  
sursa: www.republica.ro, autor Mirela Horumba 

 

http://www.republica.ro/
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 Cum se poate vindeca școala în țara în care 98,5% dintre profesori se 

consideră buni și foarte buni, iar 40% dintre elevi sunt analfabeți 

funcțional. Interviu cu Măriuca Talpeș 
 

Din 230.000 de copii care au intrat în anul 2004 în clasa I în România, doar 35% au ajuns în anul 

2016 să promoveze examenul de Bacalaureat. Instituția fundamentală care ar trebui să le ofere 

copiilor cunoaștere, valori, repere, evoluție s-a specializat, de fapt, în a-i pierde pe drum, de la 

semestrul 1 la semestrul 2, de la un ciclu de învățământ la celălalt.  

 

 
 

Măriuca Talpeș, CEO Intuitext și inițiatoarea proiectului Merito, care îi premiază pe profesorii 

valoroși din România, vorbește, cu cifre, despre situația învățământului românesc. Sunt procente 

care ocupă spații infime pe hârtie, dar care înseamnă de fapt că zeci de mii de elevi și absolvenți se 

află astăzi într-o poziție vulnerabilă, într-un loc rău și pentru ei, dar și pentru România. Un număr 

uriaș de copii, care și-au imaginat cândva, la începutul clasei I că ar putea avea un viitor frumos, 

riscă să se transforme în șomeri de lungă durată. Iar acest lucru se întâmplă la fiecare generație.  

 

„Noi păcălim copiii ani de zile cu note umflate” 
Potrivit testelor PISA, administrate de OECD, 40% din copiii români de 15 ani nu au abilități 

minime care să le permită să înțeleagă un text sau să facă un raționament matematic ori științific 

elementar. „Dacă comparăm aceste rezultate cu rezultatele de la Evaluarea Națională de sfârșitul 

clasei a VIII-a, vedem că regăsim acest procent de 40% în procentul celor care iau note sub 6. 

Evaluarea Națională e un test modest, făcut să aibă notă de trecere 6”, crede Măriuca Talpeș. În 

opinia ei, standardul de notare la clasă este viciat.  

„Noi păcălim copiii ani de zile cu note umflate. Îi trecem clasa, dar ei nu pot să înțeleagă un text sau 

să facă un raționament. 26% dintre ei au note mai mari cu între 3 și 5 puncte la clasă față de 

Evaluarea Națională, iar în mediul rural procentul este de 40%”, spune ea. 

Din datele pe care le deține, la precedentul examen de Evaluare Națională, în 168 de școli din cele 

aproximativ 7.000 din România nu a existat nici măcar o notă de trecere. Iar examenul nu ar trebui 

să pună, consideră ea, mari probleme. „Un profesor de matematică din Dej pe care noi îl admirăm 

foarte mult, dl. Sorin Borodi, compară din pasiune subiecte date la examenul de intrare la liceu din 
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1933 până astăzi. Acordă fiecărui subpunct o notă de la 1 la 10 în funcție de dificultate, apoi face 

media. În 1933, primul liceu măsurat de dânsul, un liceu militar, avea aproape nota 10 în ceea ce 

privește dificultatea. Înainte de 1989 erau toate peste 8, iar după 1989 am început să scădem 

dramatic și am ajuns la nota 4 și un pic. Copiii noștri dau examene mai ușoare decât am dat noi sau 

părinții noștri”, declară Măriuca Talpeș, și ea absolventă a Facultății de Matematică.  

 
Elevii care iau note mici la Evaluarea Națională și care se întâmplă uneori să nu știe nici măcar să 

scrie și să citească ajung mai apoi la liceele tehnologice. „Sunt licee unde se intră cu nota 1. 

Întrebarea este: Mai poți face ceva pentru ei în următorii patru ani sau în următorii doi ani de 

învățământ obligatoriu? Răspunsul este: Nu. Cu mari eforturi poți duce, la acea vârstă, un elev de la 

4-5 la 6-7. Dar de la nota 1 niciodată”, spune ea. Intervenția trebuie făcută în clasele mici când 

copiii care se confruntă cu dificultăți ar trebui să aibă parte de ajutor pentru a recupera din decalaj. 

Atunci mulți ar putea ajunge cu adevărat să-și merite notele de trecere. Ce se întâmplă însă acum 

este că ei sunt trecuți de multe ori clasa pentru a nu afecta imaginea profesorului sau a școlii, fără să 

se preocupe cineva de problemele lor. 

 

„O școală rigidă, bazată pe penalizare. Ești bun sau prost” 
„Fiecare din clasa mea este un mic diamant. Eu doar trebuie să îl șlefuiesc și să îi dau aripi. Așa 

trebuie să gândească un profesor. În 2012, s-a făcut un studiu în care au fost întrebați cât de motivați 

sunt să meargă la școală. Copiilor români nu le place la școală, e o școală rigidă, care îi pune să 

memoreze, e bazată pe penalizare, ești bun sau ești prost. Trebuie să stai în bancă nemișcat, iar 

singurul lucru pe care îl faci este să asculți profesorul și atât. Apoi te duci acasă să te antrenezi pe 

modele pe care le-ai primit, nu trebuie să fii creativ, nu trebuie să pui întrebări, nu trebuie să faci 

nimic cu mânuța ta. Trebuie să fii nemișcat, cuminte în bancă și să memorezi”, vorbește Măriuca 

Talpeș despre doar unul dintre motivele care îi îndepărtează pe copii de școală.  

 

98,5% dintre profesori se consideră bine și foarte bine pregătiți din punct de vedere 

pedagogic 
Ea citează rezultatele unui alt studiu internațional care se află în contrast puternic cu felul în care 

școala este trăită de elevi. Potrivit Teaching and Learning International Survey (TALIS), realizat de 

OECD în anul 2013, 98,5% dintre profesorii români se consideră bine și foarte bine pregătiți în ceea 

ce privește pedagogia disciplinei predate, în timp ce 99,8% dintre profesori se simt bine și foarte 

bine pregătiți în ceea ce privește conținutul disciplinei predate. Acest lucru este alarmant, spune 

Măriuca Talpeș, pentru că dacă te crezi atât de bine pregătit nu mai ai de ce să înveți.  

La polul opus în studiul TALIS s-au aflat țări precum Japonia și Finlanda - în Finlanda, de pildă, 

doar 64% dintre cadrele didactice se consideră bine sau foarte bine pregătite din punct de vedere 

pedagogic.  

 

„Cred că mulți dintre profesori nu își iubesc meseria deloc și nu iubesc copiii” 
Cheia unei educații de bună calitate se află la profesori. De ei depinde, în opinia experților OECD, 

viitorul copiilor, iar de viitorul copiilor depinde mai departe viitorul țării. Din acest motiv, nu ar 

trebui să ajungă să predea decât cei care iubesc copiii. 

„Cred că mulți dintre profesori nu își iubesc meseria deloc și nu iubesc copiii. Sunt convinsă că 

mulți dintre ei au ajuns chiar din greșeala acolo și sunt nefericiți că sunt la catedră. Mulți sunt 

înspăimântați de dimineață în legătură cu ce-i așteaptă cu „nebunii ăsta de copii de la școală”. Dacă 

te duci încărcat, nu ai cum să-i deschizi pe copii, să-i faci dornici să învețe”, povestește CEO-ul 

Intuitext 

Acei profesori operează cu etichete, iar o etichetă pusă unui copil poate să îl frângă. Când îi spui că 

e prost, că nu e în stare, că nu îl duce capul, că e pramatie nu arunci doar o vorbă în vânt, ci creezi 

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-06-9-20221434-0-raportul-national-talis-2013.pdf
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realitate. „E foarte greu să repari ce i-ai făcut atunci. dacă are încredere în puterea lui, dacă are 

încredere că poate să învețe, va putea să facă ceva, poate să fie un bun meseriaș. Altfel este 

condamnat să fie șomer pe viață. Acești copii care sunt analfabeți funcționali, nu mai pot spera a un 

job cu valoare adăugată. Pot spera doar la meserii care în curând vor dispărea prin automatizări. Noi 

condamnăm jumătate dintr-o generație să nu facă parte din economia viitorului”, spune ea.  

 

Aproape cel mai mic salariu raportat la PIB din Europa 
Una din frânele în calea unui învățământ performant este acel sistem care îi face pe profesorii 

titulari greu de înlăturat de la catedră chiar în cazul în care comit derapaje grave. Este ca și când, ar 

fi suficient să treci interviul de angajare pentru a rămâne până la pensie într-o companie. „Acest 

lucru nu poate să încurajeze performanța”. 

O mare provocare este aceea de a-i aduce în sistem pe cei mai buni dintre absolvenți. Un lucru 

extrem de dificil de vreme ce în sistemul românesc de învățământ salariile pentru debutanți sunt 

extrem de mici. Potrivit studiului Eurydice un profesor debutant primește în România un salariu 

echivalent cu un procent între 44,1% și 47% din PIB per capita, aproape cel mai mic din Europa. În 

Finlanda, salariul pe care îl primește un debutant variază între 85,3% și 97,7% din PIB per capita. 

Odată cu trecerea anilor, nivelul de salarizare raportat la PIB crește de aproape trei ori în România, 

ajungând la un maximum de 125% din PIB per capita, în timp ce creșterea în Finlanda este mai 

puțin spectaculoasă și ajunge la 129,3%. 

Creșterea salariului pentru debutanți ar putea fi o soluție pentru a face meseria de profesori mai 

atractivă, însă nu este singura. „O schimbare care trebuie făcută repede este ca debutantul să nu 

plece de la un salariu atât de mic, mai ales că poate să fie un profesor foarte bun care iubește copiii. 

Nu trebuie să îl dezavantajezi total față de cineva care face o altă meserie care necesită o calificare 

similară. Apoi trebuie să îmbunătățim statutul acestei meserii, trebuie să îi lăudăm și să îi apreciem 

în fiecare minut pe profesorii buni. Nimeni nu promovează acest job. Meseria de profesor este una 

dintre cele mai importante din țară. El îi formează pe copiii tăi. Acești copii duc țara mai departe. 

De felul în care sunt formați depinde dacă vom avea sau nu o economie competitivă. Asta înseamnă 

să își dezvolte valori, să fie perseverenți, să iubească lucrul în echipă, să fie pasionați, toate astea le 

învață dacă au un profesor bun”, crede Măriuca Talpeș. 

 

Depolitizarea completă a școlii 
Un alt pas este o selecție mult mai riguroasă a profesorilor, care să includă și un examen practic 

serios, și pregătirea lor temeinică atât din punct de vedere al conținuturilor, cât și pentru situațiile 

reale care pot apărea în fiecare zi la clasă. 

Însă nicio schimbare de substanță nu poate fi făcută fără o depolitizare completă a școlii. „Cel mai 

important lucru care ar putea să se facă este să se delimiteze educația de factorul de putere politică. 

Inspectorii și directorii trebuie totalmente delimitați de puterea locală. Trebuie să ne dorim o 

educație independentă care să crească, indiferent de interesele oricui. Trebuie o autonomie reală a 

școlii. Ca să poți să încurajezi un director entuziast și bun să își ia o echipă bună, să-și păstreze doar 

oamenii buni, să dezvolte școală pentru interesele copiilor”, spune Măriuca Talpeș. 

 

Sfaturi pentru oamenii de afaceri: „Adoptați o școală!” 
În opinia ei, părinții nu ar trebui să lase educația copiilor exclusiv în sarcina școlii. „Tu ca părinte 

ești antrenorul principal al copilului, tu trebuie să te ocupi de educația lui rotundă, din care școala 

reprezintă doar o felie. De când se naște copilul, părintele îi citește mai întâi cărți, dezbate cu el, îl 

duce la muzeu și în natură, dezbate cu el lucrurile din jur, îi trezește interesul pentru lume.Se poate 

ca la școală să nu aibă un profesor pasionat sau să aibă un profesor care nu îi poate trezi lui pasiunea 

pentru o materie. Tu, părintel, trebuie să îi arăți ce e frumos în domeniul ăla și să îl încurajezi să 

rezolve”, crede CEO-ul Inutitext. 
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Aceasta a inițiat, în urmă cu doi ani, proiectul Merito organizat de Romanian Businss Leaders, care 

îi premiază pe profesorii care sunt o sursă de inspirație pentru elevii lor. A descoperit atunci mulți 

oameni valoroși peste tot în țară, fie că e vorba de cătune de munte cu clase simultane, fie de licee 

din marile orașe. Acești oameni trebuie sprijiniți să facă mai mult, iar mediul de afaceri ar trebui să 

se implice, în opinia ei, pentru dezvoltarea școlii. De aceea, le sugerează oamenilor de afaceri să 

adopte o școală. „Trebuie să ai o școală în zona ta și poți descoperi ce profesori sunt cu adevărat 

pasionați acolo. Pe acei oameni trebuie să îi ajuți să le ofere copiilor mai mult. Iar parteneriatul 

acesta între tine și școală să fie mult mai profund decât am venit, am dat niște bani și am plecat. 

Trebuie să te implici cu adevărat, mai ales că în fiecare școală poți găsi profesori buni”, crede ea.  
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion 

 

 

 Cotizatia RENINCO - 2021 

 

Cuantumul cotizației a rămas neschimbat pentru anul 2021, astfel: 

- 50 lei/an pentru persoane fizice 

- 100 lei/an pentru persoane juridice. 

 

Contul în care poate fi achitată cotizația este următorul:   

Cont IBAN: RO21RNCB0086004678330001 

BCR -Sucursala GRIVITA, sector 1, Bucuresti 

Cod fiscal RENINCO: 10791077 

 

Membrii sunt rugati sa anunțe plata cotizatiei prin mail, la adresa: arr.reninco.ro 

 

De asemenea, membrii au posibilitatea de a primi publicatii RENINCO! 

 

Multumim! 

 

 
 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

