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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. 22, anul 10, săptămâna 30 mai – 5 iunie 2022 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 1 iunie – ziua Copilului, 2 iunie – ziua Adopției 

 Caravana Siguranței Online Eroii Internetului adună povești de la elevi din toată țara 

 România are nevoie de mai mulți specialiști în tehnologia informației. Cum să-ți ajuți copilul 

să deprindă abilități de programare 

 „Sunt sătul și revoltat de Școala românească…” Fenomenul studenților care te plătesc ca să 

le faci proiectul pentru examen 

 

       
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 

 Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în 

particular de persoanele fizice 

 

Data publicării: 24.05.2022 

 

 

Acest ghid 

(https://www.edu.ro/sites/defau

lt/files/Ghid_meditatii_2022.pd

f), 
elaborat și pus la dispoziție de 

Agenția Națională de 

Administrare Fiscală, se 

adresează tuturor persoanelor 

fizice care acordă sau 

intenționează să acorde 

meditații în particular și care 

aleg să își desfășoare activitatea 

http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/caravana-sigurantei-online-eroii-internetului-aduna-povesti-de-la-elevi-din-toata-tara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_meditatii_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_meditatii_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_meditatii_2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_meditatii_2022.pdf
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în mod individual.  

Veniturile ce rezultă în urma acordării de meditații sunt impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se 

încadrează în categoria venituri din activități independente. 
sursa: https://edu.ro/ghid_fiscalizare_meditatii 

 

 
 

 1 Iunie – Ziua Copilului 
 

Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și 

Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat  

Declarația pentru Protecția Copilului.  

După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.   

 

 2 iunie – Ziua Națională pentru Adopție  

 
Prin Legea nr. 21/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 188/17 martie 2014, ziua de 

2 iunie a fost instituită Ziua Națională pentru Adopție. 

 

 

 Caravana Siguranței Online Eroii Internetului adună povești de la elevi 

din toată țara 
 

Peste 1 milion de elevi din școlile românești de stat au beneficiat de cel puțin o lecție despre 

siguranță online. Și-au deschis sufletul și au vorbit despre întâmplări digitale cel puțin emoționante, 

au aflat cum să navigheze în siguranță și cum pot să devină chiar ei Eroii Internetului. 

Toți acești elevi au asistat fie la lecții predate la clasă de profesorii lor, fie s-au bucurat de o vizită a 

Caravanei Eroii Internetului, o parte importantă a programului cu același nume dezvoltat de Google 

și organizat în România de către Asociația Adfaber.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferin%C8%9Ba_Mondial%C4%83_pentru_Protejarea_%C8%99i_Bun%C4%83starea_Copiilor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferin%C8%9Ba_Mondial%C4%83_pentru_Protejarea_%C8%99i_Bun%C4%83starea_Copiilor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C8%9Bia_pentru_Protec%C8%9Bia_Copilului&action=edit&redlink=1
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/caravana-sigurantei-online-eroii-internetului-aduna-povesti-de-la-elevi-din-toata-tara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/caravana-sigurantei-online-eroii-internetului-aduna-povesti-de-la-elevi-din-toata-tara/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Secretarul de stat pentru Învățământ preuniversitar, Sorin Ion, a fost impresionat să cunoască o parte 

din echipele care au câștigat Competiția Națională Eroii Internetului de anul trecut.  

“Am aflat că sunteți cei mai buni din țară la ceva. Până la urmă, contează la ce ești bun, dar să fii 

cel mai bun din țară, indiferent la ce ai fi, este excepțional. Și am venit să vă felicit și să vă spun că, 

direct la Minister, lucrurile acestea se văd foarte frumos și suntem mândri de voi, de doamna 

învățătoare și de doamna directoare”. 

“Avem o șansă extraordinară pentru un viitor bun, atât timp cât voi sunteți amabili, curajoși, 

puternici și inteligenți pe internet”, le-a spus elevilor Elisabeta Moraru, Country Manager Google 

România. 

 

Prin grantul regional oferit de Google.org ca sprijin Asociației Adfaber, profesori, părinți și elevi 

din România beneficiază de resurse despre siguranța online în cadrul acestui program oferit 

gratuit. 

Caravana Eroii Internetului, formată din echipa Asociației Adfaber, vizitează, în această perioadă, 

școlile din România, din mediul urban și rural, ca să se asigure că din ce în ce mai mulți elevi 

beneficiază de informațiile de care au nevoie ca să fie în siguranță în lumea digitală. Caravana a 

vizitat deja Galați, Focșani, Bacău, Iași și zonele adiacente. Timp de 2 săptămâni suntem în 

București (23 mai – 3 iunie). Apoi, de pe 6 până pe 10 iunie, mergem în Târgoviște, Brașov, Sibiu, 

Cluj și Baia Mare. Dacă știi o școală în mediul rural, cu elevi care nu beneficiază de astfel de 

programe, ne-am bucura să îi vizităm. 

 “Online-ul nu e cu nimic diferit de viața fizică, în sensul că trebuie să fim responsabili și acolo. 

Incepand devreme, vom fim și purtători de cuvânt, îi învățăm și pe ceilalți, mai ales pe părinți, cât 

de benefică poate fi tehnologia”, a spus și Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, la 

eveniment.  

 

Echipei Adfaber i s-a alăturat în implementarea programului Eroii Internetului și Poliția Română, 

prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Specialiști în prevenirea criminalității 

vizitează școli din țară și le vorbesc copiilor despre siguranța online, în baza programei Eroii 

Internetului.  

 

Ce spun elevii din țară? Potrivit unui studiu ADFABER, 90% dintre elevii intervievați spun că 

părinții lor nu știu ce se întâmplă pe platformele sociale pe care ei își petrec timpul. Toți, însă, spun 

https://www.google.org/
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că nimeni nu le-a explicat nimic concret despre situațiile reale cu care se pot întâlni pe aceste 

platforme.  

 

Elevii din clasele a șaptea și a opta spun că sunt îngrijorați că frații lor mai mici au acces la 

platforme precum TikTok sau chiar Omegle. Mai mult, 70% dintre aceștia consideră că frații lor 

mai mici nu ar trebui să aibă acces pe platformele pe care ei își petrec timpul  

Printre poveștile pe care le-au spus elevii în vizitele Caravanei Eroii Internetului se numără și o 

întâmplare a unui elev de clasa a șaptea din Galați.  

 “O fată m-a abordat pe Instagram și, după câteva săptămâni de discuții, mi-a cerut o poză 

indecentă, pe care am trimis-o. După câteva minute, am primit un mesaj prin care îmi cereau 1.000 

lei, ca să nu o publice sau s-o trimită tuturor profesorilor”.  

Un alt elev din clasa a șaptea din Ploiești a povestit că cineva și-a făcut un profil fals cu fotografia 

lui pe Instagram și, apoi, a înjurat pe live-ul unui interlop. A doua zi, doi bărbați au venit la școală, 

l-au bruscat pe portar și l-au căutat pe elevul care ar fi deținut profilul, neștiind că era vorba de unul 

fals.  

 

Deja de 2 ani în România, programul Eroii Internetului a pregătit 20.000 de profesori și, datorită 

implicării acestora, peste un milion de elevi au beneficiat de cel puțin o oră în care au discutat 

despre siguranța online și au parcurs scenariile din program. 

  

Proiectul Eroii Internetului este dedicat elevilor din clasele 0-VIII. Oferă materiale educaționale și 

suport pedagogic, scenarii de lecții, traininguri online și cursuri de pregătire cu profesorii, alături de 

webinarii pentru părinți. 

  

Link-uri utile pentru profesori 
Website program: https://adfaber.org/eroii-internetului/  

Resurse profesori: https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/Educatori  

Programa Eroii Internetului: https://adfaber.org/programa  

  

Link-uri utile pentru părinți 
Ghidul familiei – https://adfaber.org/ghidulfamiliei  

Family Link – https://families.google.com/familylink/  
sursa: Romania pozitiva, 27 mai 2022 

 

 

 România are nevoie de mai mulți specialiști în tehnologia informației. 

Cum să-ți ajuți copilul să deprindă abilități de programare 

 
Copiilor le place să asculte și să spună povești. O fac prin desene, cuvinte, jocuri cu păpuși, mașini 

sau plușuri. Astăzi, când tehnologia a devenit atât de legată de viața noastră, unii copii au început să 

spună povești cu ajutorul calculatorului.  

În toamnă, Cătălina Moldovan, o fetiță în vârstă de 11 ani din București a spus, în limbajul de 

programare Scratch, povestea unui roboțel care salvează planeta.  

https://adfaber.org/eroii-internetului/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/Educatori
https://adfaber.org/programa
https://adfaber.org/ghidulfamiliei
https://families.google.com/familylink/
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Foto: Cătălina Moldovan 

 

A înscris-o în SuperCoders, unul dintre programele prin care Orange România contribuie la 

dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor români. Și alături de alți 49 de copii cu vârste între 

10 și 14 ani, Cătălina a intrat în Academia SuperCoders, unde vreme de 12 săptămâni a parcurs un 

modul avansat de învățare a limbajului de programare Java Script. 

 

Abilitățile digitale ale copiilor care au participat la program sunt la mare distanță de abilitățile 

digitale medii ale cetățenilor României. Potrivit celui mai recent Indice al Economiei și Societății 

Digitale (DESI 2021), țara noastră se află pe ultimul loc din UE.în ceea ce privește competitivitatea 

digitală. Într-o societate în care digitalizarea joacă un rol semnificativ în aproape toate domeniile, 

această situație este extrem de îngrijorătoare. Pentru că vorbește despre capacitatea redusă a 

românilor de a se adapta la o lume bazată pe tehnologie și despre imposibilitatea de a accede la o 

gamă întreagă de joburi pentru care este nevoie de abilități digitale avansate. În ceea ce privește 

capitalul uman, România se situează în DESI pe locul 26, obținând un punctaj sub medie pentru 

majoritatea indicatorilor, iar deficitul de specialiști în tehnologia informației limitează capacitatea 

țării de a inova și de a profita de avantajele transformării digitale. Mai puțin de o treime dintre 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de avea competențe digitale cel puțin de bază (56 % la 

nivelul UE în ansamblu), în timp ce 35 % au competențe cel puțin de bază în materie de software 

(media UE: 58 %). Numai 10 % dintre persoane au competențe digitale peste nivelul de bază. Deși 

s-a înregistrat o creștere ușoară în ceea ce privește procentajul specialiștilor în domeniul TIC, 

aceștia reprezintă o proporție mult mai mică din forța de muncă decât în UE în ansamblu (2,4 % 

față de o medie a UE de 4,3 %), se arată în raportul citat. 

 

„SuperCoders le oferă copiilor o privire de ansamblu asupra mai multor ramuri din industria 

digitală” 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.22, anul 10, saptamana 30 mai – 5 iunie 2022 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

„Știm deja că România se află printre ultimele locuri loc în ceea ce privește competențele digitale 

ale populației. SuperCoders reprezintă unul dintre programele prin care Orange își propune să 

contribuie la reducerea decalajului digital în cadrul diferitelor comunități. Viziunea noastră este una 

clară: tehnologia poate aduce schimbarea atât timp cât ea vine în ajutorul oamenilor, al societății și 

al planetei. Iar SuperCoders este una dintre modalitățile prin care noi aducem tehnologia mai 

aproape de copii și îi ajutăm să devină creatori de tehnologie, din simplii consumatori în mediul 

digital. Pe termen lung, acest aspect se va reflecta într-o societate mai pregătită în fața avansului 

tehnologic, dar și în idei și proiecte cu valoare adăugată pentru toți membrii comunității”, spune 

Ramona Stafie, Corporate Social Responsibility Programs Coordinator, Orange România. Început 

în urmă cu 8 ani, programul SuperCoders include astăzi o serie de ateliere și webinare, un concurs 

în care copiii spun o poveste cu ajutorul unui limbaj de programare și o academie digitală. 

„SuperCoders le oferă copiilor o privire de ansamblu asupra mai multor ramuri din industria 

digitală. Este adevărat, copiii aprofundează, în primul rând, secretele limbajelor de programare, însă 

pe întregul lor parcurs în cadrul programului au ocazia să interacționeze cu profesioniști din 

industrii conexe, precum web design, vlogging sau chiar creatori de jocuri. Așadar, SuperCoders 

este locul în care copiii au ocazia să descopere lumi noi și să își dea seama dacă li se potrivește una 

dintre meseriile din mediul digital”, explică Ramona Stafie. 

 

O experiență intensivă de învățare 
În cadrul SuperCoders, copiii au posibilitatea de a explora, de la ediție la ediție, diferite limbaje de 

programare, între care și Java, scopul fiind acela de a-i familiariza cu tehnologiile și instrumentele 

care îi pot ajuta să creeze conținut, să devină independenți în universul digital. „Mai mult, în 

Academia SuperCoders, pe parcursul celor 3 luni, cei mici beneficiază de o experiență intensă de 

învățare alături de mentorii lor și colegi. Competențele dobândite aici, inclusiv cunoașterea unui 

limbaj de programare cum este Java Script, cu siguranță îi vor ajuta enorm în viitor, indiferent dacă 

aleg să meargă mai departe cu o carieră în mediul digital sau nu”, mai spune Ramona. 

Ioana Rusu, Executive Director, Simplon România, detaliază ce învață copiii pasionați de 

tehnologie în timpul webinarelor și al Academiei SuperCoders. „În cadrul webinarelor, participanții 

au ocazia să îi întâlnească pe unii dintre influencerii lor preferați, creatori de conținut și animații, 

gameri sau antreprenori, persoane care îi inspiră, care le împărtășesc „secrete” din domeniul lor, îi 

motivează și le oferă diverse tips & tricks care să îi ajute pe copii în cadrul Concursului național.” 

Anul acesta, în Academie, copiii au învățat, ghidați de trainerii Simplon România, bazele limbajului 

de programare JavaScript. Pe lângă noțiunile de programare, supercoderii au parte și de diverse alte 

activități care să le dezvolte latura logică, dar și pe cea creativă și comunicațională: sesiuni în cadrul 

cărora copiii își prezintă pasiuni sau talente care nu au legătură cu programarea sau tehnologia, 

întâlniri cu adulți care îi inspiră cu provocările și poveștile lor de carieră sau seri de lectură – în care 

se discută despre cărți și personaje preferate”, arată Ioana Rusu. 

 

„Îmi place foarte mult Scratch și îmi plac provocările. Îmi place să primesc o temă și să încep 

apoi să codez” 
Cătălina Moldovan s-a înscris în concursul SuperCoders după ce a aflat de organizarea lui din 

media. Fetiței pasionate de Scratch i-a plăcut ideea de a continua o poveste pe baza unei teme 

oferite de organizator. „Încă din anii trecuți am văzut reclama la concurs și mi s-a părut interesant. 

Îmi place foarte mult Scratch și îmi plac provocările. Îmi place să primesc o temă și să încep apoi să 

codez”, spunea ea. Mama sa, Roxana Moldovan, lucrează în industria software și povestește că fiica 
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sa a avut acces de mică la această lume. Însă de la bun început a explorat foarte mult singură. 

„Pasiunea pentru programare a venit destul de natural. Eu lucrez în industria software și a văzut în 

mod firesc cum sunt oamenii, ce se întâmplă. A fost expusă sub formă de joacă. S-a jucat foarte 

mult cu Scratch, am dus-o și la niște cursuri când era foarte mică, dar a descoperit foarte mult 

singură”, spune Roxana Moldovan. 

 

Mama: „Nu a contat ce mi-am dorit eu, ci am susținut zona ei de interes și de pasiune” 
Părinții i-au oferit toată susținerea lor: i-au cumpărat calculator și au înscris-o la cursuri de robotică. 

Dar au fost atenți mereu la un aspect. „Cel mai important e că am lăsat-o să exploreze exact zonele 

de care s-a simțit atrasă. Unde și-a dorit, am susținut-o financiar, dar nu am împins-o mai mult decât 

și-ar fi dorit. Nu a contat ce mi-am dorit eu, ci am susținut zona ei de interes și de pasiune. 

Întotdeauna am făcut verificări frecvente: dacă nu e prea mult, sunt prea dese cursurile”, explică 

mama. 

 

  Cătălina a fost cea care a dorit să se înscrie la concursul 

SuperCoders și a lucrat la proiect singură. „A făcut tot proiectul, toată povestea, singură. Apoi a 

făcut cu noi un fel de user testing, ne-a întrebat pe mine, pe tatăl ei și pe frățior ce credem. Am făcut 

niște observații de suprafață și l-am trimis așa cum l-a făcut ea, chiar dacă nu era perfect”, spune 

Roxana Moldovan. După ce a fost admisă în Academia SuperCoders, a remarcat entuziasmul cu 

care participa la orele de programare. 

„Un mare câștig e partea de networking. A avut niște sesiuni la un moment dat, de care a fost foarte 

entuziasmată, cu niște copii de liceu, din licee tehnice din țară, care le povesteau ce proiecte fac la 

școală, cum aplică noțiunile de tehnologie în viața reală. A fost foarte fascinată de poveștile lor și de 

cum se poate aplica tehnologia în viața reală. 

Acest curs este un plus uriaș pentru ce va face face mai departe. A învățat lucruri care par foarte 

complicate, într-un mod natural, care face ca să îi vină foarte ușor să studiez informatica mai 

departe”, crede mama Cătălinei.  

Nu i-a fost întotdeauna ușor. „Mi-a plăcut la SuperCoders că mentorii îți explică foarte detaliat. E 

adevărat că nu am înțeles unele lucruri, dar am avut mereu un mentor care să mă ajute să înțeleg 

mai bine”, spune Cătălina care și-ar dori să studieze la facultate programare. Atentă la natura din 

jurul ei, fetița spune că și-ar dori când va fi mare să oprească poluarea. „Nu știu cum pot să rezolv 

lucrul acesta. Atâția oameni au încercat și mă gândesc că e foarte greu. Dar oricine poate încerca. 

Până la urmă, merită”. 

 

Programul de educație digitală SuperCoders este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 

ani din toată țara care vor să își dezvolte gratuit abilitățile digitale. Cea de-a opta ediție a cuprins 

trei etape: Caravana, Concursul național și Academia și s-a desfășurat în perioada octombrie 2021 

– aprilie 2022. 

https://responsabilitate-sociala.orange.ro/educatie-digitala/supercoders/
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Programul SuperCoders a început în 2014 la inițiativa Orange România, împreună cu Simplon 

România, cu scopul de a promova educația digitală și folosirea responsabilă și utilă a tehnologiei 

în rândul tinerei generații. Până acum, peste 3.300 de copii din toată țara au beneficiat de 

experiența participării în program, dintre care 900 doar în 2020. 
sursa: republica.ro, autor Raluca Ion 

 

 

 „Sunt sătul și revoltat de Școala românească…” Fenomenul studenților 

care te plătesc ca să le faci proiectul pentru examen 
 

 
Foto: Profimedia Images 

 

Sunt sătul de sistemul de învățământ din România. Pur și simplu m-am săturat să văd următorul 

comportament: diverși oameni mă contactează sau scriu pe grupuri de programatori că au nevoie de 

ajutor contra cost, la un proiect. 

Până aici nimic în neregulă. 

E mai productiv să lucrezi în echipă. 

Așa că cer mai multe detalii... 

Și aflu că proiectul e pentru facultate. 

Că persoana nu înțelege programare, dar are mare nevoie să îi facă cineva proiectul. Altfel, nu trece 

examenul. 

Mi-a ajuns până peste cap și mă revoltă să văd că mentalitatea asta încă se propagă în 2021. Dar 

partea cea mai rea e când pun următoarea întrebare: „Ai nevoie și de ajutor să înțelegi cum să faci 

proiectul?" 

99% dintre oameni răspund că au nevoie doar de proiect, cât mai repede. Nu vor și nici nu au 

nevoie să îl înțeleagă. 

Știu de unde vine mentalitatea aceasta. Din cauza asta mă revoltă atât de tare. Mentalitatea. 
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Am trecut și eu prin sistemul de învățământ românesc și mi s-a cultivat aceeași mentalitate. 

În 12 ani de școală și 4 de facultate, foarte rar mi s-a explicat de ce am de făcut o temă… Sau un 

proiect. Sau de ce trebuie să învăț niște noțiuni pentru examen. Aveam senzația că totul merge din 

inerție. Pur și simplu eram obligat să fac niște lucruri pentru că „așa trebuie”. Altfel, luam o notă 

mică sau aveam restanță. 

Cel mai trist lucru, ca student, este că îți dai seama mult prea târziu că lucrurile pe care le-ai făcut 

atâția ani sunt inutile. De cele mai multe ori vezi asta doar la primul interviu de angajare - pe care îl 

pici. 

Ce să vezi, ce ai învățat la școală nu are nicio legătură cu ce ți se cere la interviu și pe urmă la job. 

Și e păcat, pentru că mulți visăm când mergem prima dată la școală că vom deveni cineva. Poate 

visăm că munca noastră va fi importantă și că va însemna ceva. 

Știu cum îmi doream să creez jocuri, când eram mic, și speram că la liceu, la mate info, voi învăța 

asta și că voi crea programe pe care le vor folosi mii de oameni. 

În realitate am învățat pentru sute de teste, informații pe care acum nici nu mi le mai amintesc. Am 

pierdut atâtea mii de ore învățând noțiuni inutile (pe care oricum le pot găsi în câteva secunde pe 

internet - explicate mult mai bine decât în manual).  

Încă nu am reușit să trec complet peste această frustrare. Dar cea mai mare problemă este că, iată, la 

10 ani de când eu intram la liceu, lucrurile se întâmplă fix la fel. 

Credeam că trecerea în online va schimba ceva. În realitate, se folosesc aceleași tehnici de predare, 

singura diferență e că orele se desfășoară pe Zoom, acum. 

Și asta, în timp ce văd în fiecare zi, în comunitatea noastră WellCode, oameni foarte pasionați, care 

vor mai mult de la viață, dar care sunt blocați de sistem și de mentalitatea încurajată de acesta. 

Oameni care nu au nicio vină și care își doreau mai mult de la viață, își dau seama acum că sistemul 

de învățământ le asigură doar că își vor lua diploma, neștiind ce îi așteaptă pe urmă. 

Mă enervează să aud despre aceleași comportamente nepăsătoare ale profesorilor. Oare nu-și dau 

seama că în mâna lor se află viitorul a câtorva zeci de elevi, în fiecare an? 

Că rolul lor nu e doar să își predea materia și la final să corecteze niște teste? Rolul lor e să arate 

imaginea de ansamblu, practică a lucrurilor.  

Poate că nimeni din clasa ta nu va ajunge istoric, dar înțelegând istoria va fi mai simplu să îți dai 

seama ce se întâmplă în prezent. 

Poate că nu vor ajunge toți doctori, dar cu siguranță ne-ar ajuta pe fiecare să știm cum să avem grijă 

de sănătatea noastră, mai ales acum, când avem nevoie mai mult ca niciodată de un sistem imunitar 

puternic. 

Am învățat despre zeci de proteine la biologie, dar nimeni nu mi-a spus cum să am o alimentație 

sănătoasă sau că e posibil să am mereu energie. 

De ce nu renunțăm odată la perspectiva pe termen scurt, la definiții memorate, la proiecte cu cerințe 

aiurea, la examene din niște noțiuni inventate de dragul teoriei? 

Până la urmă, nu face bine nimănui acest sistem. E un sistem care omoară entuziasmul, cheful de 

muncă și talentul. Și asta e valabil pentru studenți, elevi, dar și pentru unii (puțini) profesori. 

Pentru că, în foarte mare parte, sistemul este format de fapt din profesori care se complac, 

perpetuează boala. 

Cred cu toată convingerea că vina este a profesorilor care sunt nepăsători. Care nu își fac treaba de 

călăuzitori ai generațiilor tinere. Care nu oferă un model de urmat. 
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Studenții care cer proiecte gata făcute sunt rezultatul „muncii” acestor „profesori”. Consider că 

nimic nu e mai rușinos pentru ei decât faptul că elevii lor cu note mari eșuează în masă la 

interviurile de angajare. 

Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba (sau ar trebui să fie vorba) la școală și la facultate: să te 

pregătească pentru viață, să te ajute să alegi un job care să te facă fericit și care să îți ofere 

stabilitate și bunăstare. 

Altfel, e degeaba... 

Și m-aș bucura dacă le-ar spune cineva studenților următoarele: 

1) Diplomele nu sunt îndeajuns pentru un job. 

Hârtia pe care tu o s-o primești la finalul facultății îți va fi inutilă dacă mergi la interviu și nu știi să 

faci nimic (acolo nu îți mai poate face nimeni proiectul). 

2) O notă la examen nu reflectă abilitatea cuiva. 

Toată lumea știe că în facultățile din România se copiază „pe rupte", iar materia de la examene e 

învechită, deci niciun angajator nu mai dă doi bani pe facultate. 

3) Copiatul funcționează doar la școală. 

Orice angajator care se respectă vrea să vadă cum îți merge mintea. Să înțeleagă cum gândești 

lucrurile. Și, cel mai important: să vadă că poți rezolva o problemă nouă pe care el o are. 

Nicidecum o problemă pe care „ai învățat-o” de dinainte pentru examen. Pentru că viața e 

imprevizibilă și plină de provocări noi.  

Cred că în prezent singurul mod în care putem aduce o schimbare este ca noi, părinții, prietenii, 

mentorii să avem grijă de generațiile tinere. 

Să nu mai trimitem copiii la școală doar pentru diplome și să înțelegem că o notă mare e, de cele 

mai multe ori, doar niște cerneală scrisă pe o hârtie, un concept care are valoare doar în sistemul 

închis al școlii. 

Deci, cea mai importantă abilitate pentru un tânăr în ziua de azi este capacitatea de a rezolva o 

problemă nouă, practică și de a gândi creativ. 

Pilele, relațiile și plagiatele sunt de domeniul trecutului. Cine nu se va adapta va avea de suferit - 

sau se va angaja la stat (dacă are pile). Totuși, acolo salariul e mic (deși sporurile sunt mari și 

multe) și munca plictisitoare. 
sursa: republica.ro, autor Petru Trîmbițaș 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
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