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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. 28, anul 10, săptămâna 26 septembrie 2022 – 2 octombrie 2022 

 

Cuprins: 
 Noutăți de la Ministerul Educației 

 1 octombrie ca Zi internaţională a persoanelor în vârstă 

 Code for Romania lansează raportul de cercetare "Acces la educație", prin care propune 23 

de soluții digitale care să aducă îmbunătățiri vizibile sistemului educațional românesc 

 Fundația TELUS International Romania lansează înscrierile pentru cea de-a doua rundă de 

granturi din 2022 

 MOL România și Fundația pentru Comunitate lansează o nouă ediție a concursului de 

proiecte din cadrul Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor și alocă o finanțare în 

valoare de 400.000 de lei 

 Cum le puteți face un mare rău copiilor voștri, convinși fiind că le faceți bine. Manipularea 

opiniei publice, pe tema educației 

 „Ai văzut că Ionescu a intrat cu nota 10?” Viața ca o comparație 

 

                                                                         Noutăți  

 
 Info EU: A 16-a ediție a concursului de traducere „Juvenes Translatores” pentru elevii 

în vârstă de 17 ani din învățământul secundar (24 noiembrie 2022) 
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Joi, 24 noiembrie 2022, se va desfășura a 16-a ediție a concursului de traducere Juvenes 

Translatores. 

Perioada alocată înscrierii pe site-ul dedicat (https://jt.ec.europa.eu/ro) este 2 septembrie - 20 

octombrie 2022. 

 

Tema aleasă pentru textul care va fi tradus anul acesta este Tineretul european. Sunt eligibili să 

participe elevii născuți în anul 2005, care vor putea alege limba de traducere și limba în care se 

realizează traducerea dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. 

 

Traducătorii profesioniști din cadrul Comisiei vor evalua traducerile și vor selecta câte un câștigător 

din fiecare stat membru al UE. Câștigătorii vor fi anunțați la începutul lunii februarie 2023. 

 

Mai multe detalii despre concurs sunt disponibile (https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-

qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores). 
sursa: www.edu.ro, 16.09.2022 

 

   1 Octombrie – Ziua 

internaţională a persoanelor vârstnice 
 

În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite a consacrat ziua de 1 octombrie ca Zi 

internaţională a persoanelor în vârstă. 

 

Pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia 46/91 cu titlul  

“Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine  

în anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit 

şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se 
exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de 

învăţare adecvate vârstei. 

 

Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să ajungă la 1,4 miliarde 

în 2030.  

 

 

 

https://jt.ec.europa.eu/ro
https://jt.ec.europa.eu/ro
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
http://www.edu.ro/
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 Code for Romania lansează raportul de cercetare "Acces la educație", 

prin care propune 23 de soluții digitale care să aducă îmbunătățiri vizibile 

sistemului educațional românesc 
 

 
 

 

Sistemul educațional din România este obligatoriu și gratuit, dar cifrele redau un tablou 

sumbru în ceea ce privește participarea copiilor la școală. Conform ultimului raport de țară al 

Comisiei Europene, România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de părăsire 

timpurie a școlii din UE (15,3 % în 2021, comparativ cu media UE de 9,7%). Un acces 

universal la o educație de calitate este nu numai un imperativ moral, al egalității de șanse 

pentru toții copiii, dar și un deziderat pragmatic al oricărei țări. 
Raportul de cercetare Acces la Educație analizează motivele diverse din care copiii au fost lăsați în 

urmă de sistemul de învățământ și propune soluții pentru ca fiecare dintre aceștia, indiferent de 

mediul din care provin sau de etnie, rasă, dizabilități etc, să aibă șansa de a-și valorifica potențialul, 

de a deprinde abilități esențiale pentru viață și de a-și câștiga traiul ca adulți. 

 

“ e la     le ele de i   as  uc u    c la    la li sa d    il   c  es u     a e  i c e e ța 

  li icil   de i  e  e ție     edii de a   i a e  i li sa de i  es iții        a ea c   i u  a  u u    

s eciali  il   de ca e es e  e  ie     -  u i a e de     ț       li sa de sc ee i   e icie   a c  iil   

cu ce i țe educați  ale s eciale  i   c   le   i    a e a  e  il   de accesi ili a e ale  c lil   

 e   u ele ii cu di a ili  ți    a e aces ea las     u     e e ații     e i de c  ii  ul e a ili  

 e   l  ia es e cea ca e   a e s   u  e e d u ul lu   s  e c e  e ea   adului de acces 

c  es u       la educație. Cu acest rapor  de ce ce a e      u e  23 de s luții di i ale ca e s  

ajute sis e ul educați  al      esc  Niciu  c  il di  R    ia  u a    e ui s   ai           u    

la     ț  u  .”, Olivia Vereha, VP of Product și Co-founder Code for Romania.  

 

Întregul efort al echipei Code for Romania pentru lansarea acestui raport de cercetare însumează 
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290 ore de cercetare, 42 probleme identificate, 160 ore de incubare și 23 soluții depistate. 

Menționăm doar câteva dintre soluțiil: Website Factory: Școală - site-uri ușor de construit pentru 

toate școlile din România, pentru o comunicare eficientă a școlii, cu informații pentru elevi, părinți, 

autorități locale și chiar donatori; Platforma de înscriere la facultate (PIF) - sistem unic de 

management al înscrierilor la universitățile publice, pentru o mai bună informare a studenților în 

legătură cu admiterile; Ce mă fac - o mână de ajutor în planificarea viitoarei cariere pentru elevi, 

pentru o informare corectă a elevilor cu privire al meseriile de actualitate și nu numai; SIA: 

Catalog Digital - soluție open-source de catalog digital pentru toate școlile, pentru că centralizarea 

informațiilor în timp real și ușor accesibile părinților, directorilor despre situația fiecărui copil 

facilitează intervenția mai rapidă în cazul unor probleme ex. note mici, absențe; Școlile României - 

 harta sistemului de învățământ preuniversitar din România, pentru facilitarea deciziilor la nivelul 

autorităților locale și centrale și o mobilizare a opiniei publice pentru a pune presiune pe autoritățile 

locale și centrale în remedierea problemelor.          

 

Ca obiective viitoare de cercetare în domeniul educației, Code for Romania propune: Șc li si u e  i 

 i e ad i is  a e  Î   ț      u i e si a  de cali a e  Î   ț        eu i e si a  de cali a e. 

sursa: stiriong.ro, 22 septembrie 2022 

 

 

 Fundația TELUS International Romania lansează înscrierile pentru cea 

de-a doua rundă de granturi din 2022 

 
Bucu e  i  22 se  e   ie 2022 - Fundația TELUS International Romania Community Board dă 

startul celei de-a doua sesiuni de granturi din 2022 cu scopul de a oferi sprijin financiar în valoare 

totală de 46.000 USD organizațiilor non-profit care dezvoltă proiecte axate pe educație, sănătate și 

mediu. 

 

ONG-urile își pot înscrie proiectele până la data de 21 octombrie 2022, prin completarea 

formularului online disponibil la acest link: grantstream.com/TELUS/form/Landing 

 

 

https://grantstream.com/TELUS/form/Landing/
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Granturile sunt acordate exclusiv organizațiilor non-guvernamentale înregistrate în România, iar 

proiectele depuse trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate: 

-        să aibă ca beneficiari direcți copii, tineri sau familiile acestora; 

-        să fie implementate în prima jumătate a anului 2023; 

-        să utilizeze inovația socială în abordarea unei probleme importante pentru societate. 

 

Suma maximă alocată proiectelor câștigătoare este de 5.000 USD, cu excepția a două proiecte care 

pot primi până la 10.000 USD fiecare, în funcție de complexitatea lor și de numărul de beneficiari. 

În prima parte a acestui an, Fundația TELUS International Romania a fost alături de ONG-urile care 

au oferit suport refugiaților ucraineni, de la asistență umanitară și veterinară până la asistență 

juridică, medicală și psihologică. Crucea Roșie Română, Habitat for Humanity România, Salvați 

Copiii Iași, Hospice Casa Speranței sunt o parte dintre asociațiile susținute în contextul crizei din 

Ucraina, valoarea totală a sponsorizărilor din cadrul primei sesiuni de granturi ridicându-se la 

54.000 USD. 

 

Acesta este al șaselea an consecutiv în care TELUS International Romania Community Board 

distribuie fonduri în valoare totală de 100.000 USD pentru a susține comunitățile locale și nu 

numai. Lansată în septembrie 2016, Fundația este unul dintre modurile prin care TELUS 

International își respectă angajamentul de a “dărui acolo unde trăim” (“We Give Where We Live”), 

alături de evenimentul anual de voluntariat TELUS Days of Giving sau alte campanii sociale. Până 

acum, peste 100 de proiecte au fost derulate de ONG-uri în România cu sprijinul Fundației TELUS 

International, având un impact pozitiv în viețile a 33.000 de beneficiari. 

La nivel global, TELUS International gestionează cinci Fundații: în Guatemala, El Salvador, 

Filipine, Bulgaria și România, fiecare distribuind 100.000 USD anual pentru a sprijini proiecte 

dedicate comunităților locale. 

Despre TELUS International - mai multe informații pot fi găsite pe telusinternational.com 
sursa: www.stiriong.ro, 23 sept 2022 

 

 

   MOL România și Fundația pentru Comunitate 

lansează o nouă ediție a concursului de proiecte din cadrul Programului 

http://www.stiriong.ro/
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MOL pentru Sănătatea Copiilor și alocă o finanțare în valoare de 400.000 

de lei 

 
23 septembrie 2022, București – MOL România și Fundația Pentru Comunitate dau startul 

înscrierilor pentru concursul de proiecte din cadrul celei de-a 14-a ediții a Programului MOL 

pentru sănătatea copiilor, destinat organizațiilor non-guvernamentale care derulează proiecte 

de terapie emoțională și intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau boli 

cronice. 

 

Finanțarea alocată pentru această ediție este în valoare de 400.000 de lei, iar înscrierea aplicațiilor 

se poate face on-line, accesând website-ul Fundației pentru Comunitate până la finalul zilei de 22 

octombrie. Fiecare ONG poate obține finanțare de maximum 25.000 de lei pentru realizarea unui 

proiect. 

„Su  e     d i s   u e  c   i ua aces     iec  ex  e  de c   lex  i s  a e    c    i uție 

susți u   la    u    ți ea s     ții  i cali  ții  ieții a u    c  ii  i  i e i cu  e  i s eciale  Mai 

 ul   c  side    c     ul i ii 13 a i ec i a MOL R    ia a c   i a   es e 13 500 de   ie e i  i 

    a   ea exe  le de cu aj   e ilie ț   i su  a iețui e  de e i d   ec i    i  ai  u e  ic  ” a 

declarat Camelia ENE, CEO & Country Chairman MOL România. 

 

Ediția de anul acesta a Programului a beneficiat de un eveniment de lansare în format fizic, după doi 

ani, petrecuți exclusiv on-line și a reunit reprezentanții celor 19 ONG-uri care au obținut finanțare la 

ediția precedentă pentru a prezenta rezultatele proiectelor derulate în perioada decembrie 2021 - 

august 2022. Inițiativele implementate au ajutat 678 de copii cu nevoi speciale, care au beneficiat 

de terapie prin artă (muzică, desen, colaj, pictură), terapie prin joc, terapii emoționale (jocuri de rol, 

povești terapeutice, jocuri cu marionete), integrare senzorială, terapie ocupațională, terapii asistate 

de animale, terapie prin aventură și altele. 

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate și rezultatele ediției a VI-a a Cupei MOL pentru 

sănătatea copiilor, eveniment organizat de către Asociația Hip-Tep din Aiud. Acesta este primul și 

unicul concurs național de călărie terapeutică, având un rol important în reintegrarea copiilor cu 

nevoi speciale. 

 

Premiul MOL pentru sănătatea copiilor 2021 a fost acordat Asociației de Mișcare de Tabără 

Yuppi Tábormozgalom Egyesület, pentru realizarea proiectului intitulat „Yuppi camp pentru frați” 

– proiect pilot de terapie prin aventură, mișcare, dans și joc de roluri pentru copiii cu cancer și boli 

autoimune și frații lor sănătoși. Scopul acestui proiect a fost de a-i ajuta pe beneficiari să își 

îmbunătățească stima de sine, de a contribui la reducerea stresului, de a îmbunătăți interacțiunile 

interpersonale și de a crea un context care să faciliteze comunicarea dintre copiii cu cancer sau boli 

autoimune și frații lor sănătoși. Drept premiu, asociația va beneficia de o nouă finanțare în valoare 

de 25.000 de lei pentru a derula un proiect în cadrul ediției 2022 a Programului, fără să mai fie 

necesar să participe la concursul proiecte. În plus, un reprezentat al Asociației va fi membru al 

juriului care evaluează proiectele depuse la ediția 2022. 

„O  a i a   ii P    a ului MOL  e   u s    a ea c  iil   asi u     i     a e  e  a e    a    

pri  c  u ica e di ec   sau  a  ici   i la di e i e e e i e  e  c    i   i  grupul de Facebook al 

P    a ului    ca e se       sc ie a    s eciali  ii   e a euții  luc     ii di  d  e iu  c    i 

https://www.facebook.com/groups/1732938757013545/
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   a i ații  Î sc ie ile  e   u   ul c  cu s de    iec e au   ce u   i se      ace   -line, pe website-

ul Fu dației ” a declarat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate. 

 

Programul MOL pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din 

fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Anunțul programului precum și 

formularul de înscriere pot fi accesate pe site-ul www.pentrucomunitate.ro 
sursa: stiriong.ro, 23 sept 2022 

  

 

 Cum le puteți face un mare rău copiilor voștri, convinși fiind că le faceți 

bine. Manipularea opiniei publice, pe tema educației 

 
În România, părerile despre educație par foarte împărțite. Totuși, de cele mai multe ori, pe măsură 

ce asculți nemulțumirile semnalate, se poate observa că ele țin într-o proporție covârșitoare de 

nivelul personal. Oamenii sunt nemulțumiți de o persoană (profesor, director), de un stil de a se 

preda, de a interacționa cu elevii sau de a rezolva o situație tensionată. Așadar, este necesar ca 

atunci când vorbim de reformă (așa cum am avut vara aceasta dezbatere publică), să nu confundăm 

cadrul general, sistemic, cu nivelul personal. Pot exista și propuneri de reformă care să țintească în 

mod direct calitatea corpului profesoral și a comportamentului didactic, dar reglementările din 

ultimii ani au abordat cu totul alte aspecte: programa școlară (din ce în ce mai defrișată, mai ales la 

gimnaziu), modalitățile de evaluare, digitalizarea, accesul în învățământ etc. 

 

 

 
Foto: Ovidiu Iordachi/ Inquam Photos 

 

Ca atare, dacă schimbi modul în care se dă bacul sau mai tai din materia școlară, nu înseamnă nici 

pe departe că vor dispărea profesorii dificili (adeseori ei sunt dificili și pentru colegii de cancelarie). 

Nu vor dispărea nici incompetența, nici nivelul slab al unor elevi, nici lipsa de motivare. În schimb, 

vom obține o școală mai slabă, în care nici profesorii care își fac onest meseria nu vor mai putea să 

dea măsura competenței lor, iar calitatea educației va scădea.  

 

Dar să vedem care sunt direcțiile de manipulare, prin care ni se promite tuturor o școală de calitate. 

Ele se referă la subiecte ca programa, notele, competiția, evaluarea, analfabetismul funcțional. 

http://www.pentrucomunitate.ro/
http://www.pentrucomunitate.ro/
http://www.pentrucomunitate.ro/
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Cea mai importantă este însă falsa temă a programei școlare. Ne războim donquijotește cu această 

moară de vânt, această iluzie a scuturării programelor școlare, care ne-ar da, paradoxal, un 

învățământ de calitate. Exclus. Nu ai cum să înveți mai puțin, să știi mai puțin și să ai totodată o 

școală mai bună. Se va obține una mai slabă, rămânând însă la fel de stresantă pentru copii: ei 

trebuie să se trezească în continuare devreme ca să ajungă la ore, au tot un ghiozdan greu, au teme, 

au uneori probleme de comunicare cu unii colegi și, mai ales, au în fața lor aceiași profesori (cu unii 

interacționând bine, cu alții, nu). Schimbarea programelor școlare nu influențează în niciun moment 

aceste aspecte, deși ni se induce ideea că ea ar fi panaceul tuturor problemelor din școala 

românească. De ce asta? În mod voit, cu vreo intenție anume (creșterea ignoranței, slăbirea calității 

învățământului public și consolidarea celui privat)? Sau este, pur și simplu, lipsă de viziune, 

concomitent cu recursul la o măsură facilă? Pentru că da, este ușor să schimbi din pix planuri-cadru 

și curricula, dar mult mai greu să îmbunătățești aspecte care țin de relații interpersonale, calitatea 

predării, disciplină, performanțe, motivație, întărire instituțională. 

 

În navigație, viteza unei flote este dată de viteza ultimei nave. Dacă după filosofia aceasta am 

construi și programele școlare, după nivelul ultimului elev, ar fi vai și amar. Am fost un elev destul 

de slab la matematică. În gimnaziu, după un entuziasm inițial din clasa a V-a (aveam o profesoară 

bună, presărând orele și cu mici anecdote sau curiozități), m-am lămurit destul de repede că nu am o 

inteligență matematică. Aproape trei sferturi din colegi înțelegeau mai rapid decât mine, cu rezultate 

mai bune la teste. Oare ar fi trebuit ca părinții mei să protesteze, că programa e prea grea, iar unii 

elevi pierd efectiv timp prețios la ore, ba și acasă (cu temele)? Dintre colegii mei, unii au absolvit 

Politehnică, Automatică, Medicină. Dacă școala aceea din anii ’90 ar fi mers pe principiul prost 

înțeles al echității (în fapt echitate în ignoranță), atunci o programă slabă la mate ar fi fost o 

amputare de șanse. Invers, eu m-am dus pe alt drum, mai puțin interesant pentru unii colegi, al 

materiilor umaniste. O școală bună trebuie să ofere egalitate de șanse, în sensul ca fiecare să își 

poată alege calea sa. Vor exista materii la care elevii vor rula sub-turat, pe avarii, la limita decenței 

(sau a promovării). Dar asta va da posibilitatea ca alții să meargă în direcția pasiunii lor, furnizându-

se în acest fel societății și specialiștii de mâine. Desigur, există și elevi care au mai curând o 

inteligență tehnică și motrică, unii care vor fi excelenți mecanici, sau instalatori, sau faianțari. 

Uneori, aceștia aleg să nu urmeze un liceu teoretic, ci profesional. Oare trebuie să croim tiparul 

programelor după nivelul lor? Sau, dimpotrivă, putem considera că și ei pot câștiga ceva dintr-o 

programă solidă? Nici pentru mine nu au fost total inutile materiile de real. Am rămas cu unele 

cunoștințe generale, folosesc metaforic noțiuni de chimie și fizică (catalizator, reacția acid-bază, 

mediu adiabatic), am citit cu plăcere „Sistemul periodic” al lui Primo Levi și îmi mai amintesc din 

matematică unele coincidențe și echivalențe ce te pun pe gânduri în fața perfecțiunii și ordinii 

creației. În sfârșit, pentru acei elevi mai slabi, școala poate prezenta și alt câștig, în mod ideal 

unanim: exersează voința, motivația, capacitățile de comunicare și socializare, induce sentimentul 

responsabilității, loialității, al dorinței de autodepășire.  

 

Din păcate, există și părinți care doresc o programă foarte aerisită. Se explică greu cum majoritatea 

acestor părinți nu sunt cei ai elevilor aflați, de pildă, în prag de corigență. Nici pe departe. Adeseori, 

ei au copii care învață bine și foarte bine, motivați, cu potențial real.  

De ce ar vrea deci un părinte să amputeze șansele propriului copil? Nu ne putem explica decât prin 

două motive: 1) falsa temă a programei, vehiculată obstinat, a prins în mentalul colectiv; 2) 

confruntați cu stresul copilului, părinții ar face orice să îl știe mai fericit și mai relaxat (deși am 
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punctat că stresul e legat de școală, precum este pleoapa de ochi - școala are conveniențe, face apel 

la efort, vine cu dificultăți de relaționare etc. În orice stat al lumii am trăi, vom descoperi 

nemulțumiri legate de școală). Ce nu-și dau seama acești părinți este însă altceva, cu grave 

consecințe: nu toți părinții sunt la fel. Nu toți își doresc școală puțină și ușoară, iar aceia nu se vor 

alinia, nu vor juca „onest’’ și vor suplimenta în privat. În vreme ce unii își vor menține copilul sub 

capacitatea lui naturală de dezvoltare, alții vor lua măsuri. Și astfel unii copii se vor trezi puși în 

inferioritate de înseși alegerile părinților, deși poate ar fi avut un potențial foarte bun. Ca atare, dacă 

în România se va implementa ce avem în Canada, de pildă, atunci vom obține pe de-a-ntregul ce 

avem în Canada: școală publică ușoară, concomitent cu școli private foarte bune, pe mulți bani. Ca 

să înțelegem disoluția școlii publice de acolo, să aducem înaintea cititorilor informația că regiunea 

Toronto tocmai a propus un sistem de admitere la liceu în mod… aleatoriu. Cu alte cuvinte, dacă 

cererea la un liceu este mai mare decât capacitatea de absorbție, atunci intrarea la acesta este decisă 

de loterie, pe calculator. Cităm din articol: „Înainte de a se lua această decizie, o seamă de elevi și 

părinți au protestat, spunând că noua politică de admitere va dilua calitatea învățământului, în 

special a filierelor care au materii precum artele, matematica, științele, tehnologie și atletism.” Dacă 

doriți să vedeți cu ce încurcate vorbe de corectitudine politică au răspuns responsabilii canadieni, 

puteți aprofunda materialul. Pare clar însă de ce în astfel de state a înflorit învățământul privat. 

 

Chiar dacă în România se va rămâne la un sistem public pe scară largă, oricum multe familii vor 

aduce completări la educația instituționalizată. Iar acei părinți care au avut încredere în reforme 

moderne radicale, se vor trezi păcăliți. Copiii lor vor lua note foarte mari, dar vor constata prea 

târziu că asta nu i-a dus nicăieri, nu le-a deschis nicio ușă. Pentru că într-o școală prea ușoară, vom 

avea o inflație de note mari, ce va ascunde ba chiar va încuraja ignoranța. Iată ce spune (în 

Sprachnachrichten VDS) Heinz Peter Meidinger, președintele Asociației Profesorilor din Germania: 

„Politicul nu mai dorește, în principiu, să știe unde se găsește adevăratul standard de performanță, ci 

preferă să sărbătorească mediile din ce în ce mai mari obținute de elevi la examenul de bacalaureat. 

Astfel, părinții se bucură că ai lor copii iau bacalaureatul cu brio, copiii sunt fericiți că au luat note 

mari, iar cadrele didactice de faptul că impactul asupra dezvoltării elevilor le este certificat. Toate 

acestea reprezintă însă o autoamăgire. Și sigur, aceasta are consecințe. Mulți adolescenți nu mai 

sunt capabili să-și autoevalueze în mod corect nivelul de performanță, dacă le este spus mereu cât 

de super și extraordinari sunt. Conștientizarea acestui aspect apare la universitate, unde o treime 

dintre studenți (n. tr. în Germania) abandonează studiul sau își schimbă specializarea. Și ca 

angajator nu mai poți recunoaște cu adevărat oamenii competenți, dacă fiecare vine cu o notă foarte 

mare. Devalorizarea notelor a instituit în același timp o cultură care plasează egalitatea de șanse 

într-o poziție dezavantajoasă: dacă diplomele de absolvire își pierd din relevanță, intervin alte 

mecanisme pentru stabilirea parcursului ulterior al tinerilor, precum relațiile părinților sau 

posibilitățile financiare ale acestora pentru meditații sau trimiterea copiilor în diverse schimburi de 

experiență în străinătate. Și prin aceasta totul devine, de fapt, mai injust.” 

 

Așadar, după cum afirmă și Meidinger, ierarhia socială se va realiza în continuare, fie prin 

competență (obținută în paralel cu școala și contra cost), fie prin (multă) influență. Veți spune că 

prin influență a fost și până acum. Și da, și nu. Revin la școlarizarea mea: am absolvit un mic 

gimnaziu de pe Bd. Petrochimiștilor, din Pitești. Majoritatea părinților lucrau la combinat. Cu acest 

punct de pornire (provincială școală periferică, părinți de clasă medie) nu știu câți dintre noi am mai 

fi avut aceleași șanse la studii universitare și cariere corespunzătoare, într-un sistem de învățământ 

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-district-school-board-specialized-schools-programs-admissions-1.6466071


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.28, anul 10, saptamana 26 septembrie – 2 octombrie 2022 

 

 

 

 

10 

pe tipar american, de exemplu (unde părinții strâng bani pentru colegiu, încă de la grădiniță). De 

altfel, în State testele standardizate sunt puternic contestate, pentru lipsă de relevanță, ca și din 

pricina numeroaselor scandaluri legate de mită, copiat, sau obținere ilegală de certificate medicale, 

ce dau dreptul la prelungirea timpului de testare, cu o oră. Cele mai cunoscute situații de mită 

pentru umflarea scorurilor SAT sunt cele care îi au ca protagoniști pe actori de la Hollywood, 

precum Felicity Huffman sau Lori Loughlin, ce au intervenit pentru mărirea notei copiilor lor. 

Foarte relevantă în această chestiune este cartea profesorului de la Harvard, Michael Sandel, „The 

tyranny of merit”.   

 

În fapt, el afirmă că tinerii americani nu mai reușesc prin merit, ci grație banilor și relațiilor 

părinților. Statisticile arată că la universitățile din Ivy League, există foarte mulți copii ai acelor 1% 

privilegiați ai Americii și numai rarisim ajung și tineri din jumătatea de jos (bottom half) a 

societății. 

 

Dar spre deosebire de America (ce își permite financiar să absoarbă „creiere” din toată lumea, 

pentru cercetare și performanță), noi suntem însă prea săraci ca să ne permitem distrugerea școlii. 

Poate vom avea înțelepciunea să nu facem asta! Cel mai probabil, Parlamentul va respinge actualul 

proiect de lege, judecând după dezaprobarea lui masivă în societate, dar și după lipsa de susținere 

declarată de mai multe partide politice. 
sursa: www.republica.ro, autor Rucsandra Cioc, sept 2022 

 

 

 „Ai văzut că Ionescu a intrat cu nota 10?” Viața ca o comparație 
 

În profesia mea de evaluator, una dintre metodele de evaluare se numește comparația de piață prin 

care bunul de evaluat, de exemplu o mașina rulată, este evaluată căutând tranzacții similare (cu alte 

mașini de același tip), deja tranzacționate și pe care le numim simplu „comparabile”. 

Ce înseamnă comparabilă? Este ceva ce cu adevărat seamănă cu obiectul de evaluat. Și da, foarte 

mulți greșesc în alegerea acestor comparabile. 

Dar de ce sunt comparabilele atât de prețioase în viețile noastre? 

 

 
 

https://www.nytimes.com/2019/04/10/us/lori-loughlin-felicity-huffman-admissions-scandal.html
http://www.republica.ro/
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În modul nostru de educație, căutăm comparabile de mici copii. Părinții noștri ni le arată atât în ce 

ne privește cât și în ce îi privește. Așa creștem. De generații întregi. 

Dacă analizăm atent, noi trăim pentru a ne compara, nu ne comparăm pentru a trăi. Din acest motiv 

nivelul maxim cu care ne mulțumim îl considerăm puțin peste comparabila aleasă și departe de cea 

mai bună versiune a noastră. 

Este comportamentul cel mai simplu, dar deloc ceea ce trebuie. Denotă că nu avem un obiectiv, un 

ideal de atins, ci că programul adânc inserat în ADN-ul nostru are un obiectiv mărunt de fiecare 

dată. 

Educația care începe din familie ne înconjoară de acțiunea bazată pe comparare. Mereu urmărim 

acel „ceva” ce au, sau au făcut alții (neamuri, vecini, prieteni). Ce casă au, ce mașină, ce haine, cât 

pământ, ce recoltă, ce studii, ce funcție, ce relații, cât noroc, ce …orice. Chiar este interesant de 

studiat cum își aleg oamenii comparabilele… 

Toate acestea sunt însemne de status care ne poziționează mai sus sau mai jos în ierarhia societății. 

Instinctul ne spune că bunăstarea noastră va fi protejată cu cât reușim să ne calificăm cu un punctaj 

mai mare. Însă este un calificativ exterior nouă. Poate ne oferă o securitate oarecare de moment, 

însă nu rezolvă cu nimic nevoile noastre interioare. Mai mult, teama de a pierde locul câștigat 

devine consumatorul principal din viețile noastre. 

Metricile de comparație sunt mereu privite de jos în sus. Dispare orice orizont superior când ținta 

devine clară și exigibilă. Irosim resurse enorme de timp și viață, doar să întrecem comparabila. 

Nimic nu este constructiv în această operațiune. Doar dorința de învingător care a sărit peste o 

ștachetă pe care si-a așezat-o unde a vrut. 

 

Dacă am văzut acasă ca și copii o vom face instinctiv ca și părinți. Copiii educați în acest fel, vor 

face la rândul lor cu copiii lor. Iar școala, pune și ea umărul la această abordare. Stai jos, 4! Cine 

  ie s  s u    ai de a  e   e ia? 

Ați trăit aceste momente? Ce era în sufletul celui care lua și 4, în plus era și umilit de comparabila 

mai bine pregatită. Credeți că se năștea vreun sentiment de respect și o creștere de motivare ca 

mâine să fim mai buni? Mai degrabă nu. Ci un sentiment de revoltă și de răzbunare. Apoi tortura 

comparabilei continuă toată viața… Ai    u  c  I  escu a i   a  cu    a 10? A i   a       i a 

clas   a „lua ” la   e   la Bucu e  i  u la Si iu  P  escu  u a lua ! Ai    u  dac   u a   cu  as a  i 

a   cu  as a… 

De aici și lipsa cronică de bucurie sinceră pentru realizările altora. Ea nu există decât declarativă. În 

interior nu are cum să fie pentru că un rezultat bun al comparabilei este considerat un eșec al nostru. 

Și o nouă luptă să îl depășim. 

Dacă nu ieșim din acest cerc vicios vom rămâne niște triști în continuare, cu etern actualizata baladă 

a Meșterului Manole care își caută și el comparabila să o zidească pentru ca ceea ce a construit să 

stea în picioare. 

 

Din același motiv al vieții prin comparație, suntem împărțiți ca nație în două sau mai multe tabere 

cu idealuri ireconciliabile în aparență. Asta pentru că, peste toată această atitudine, se așterne un 

leadership din ce în ce mai puțin competent. Odată ce personalitatea conducerii este ștearsă și 

oamenii nu își regăsesc un ideal firesc comun, le rămâne timp de manifestare personală de nivel jos 

ca vibrație. Pe scurt, comportamente de tip „care pe care”. 
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Un leadership puternic ar canaliza elementele comune din orice tabără se află și ar determina o 

traiectorie socială în care oamenii să găsească un ideal comun și pentru care luptă împreună. Iar acel 

obiectiv important ar beneficia de puterea fenomenală a lui „mai puternici împreună”. 

Iar acest obiectiv nu poate fi vecinul de sus sau cumătra de la oraș. Ci doar cea mai bună versiune a 

fiecăruia dintre noi. Pentru acest ideal dispar comparabilele false, pentru că in realitate, nimeni nu 

mai este ca și tine, deci nu ai cu cine te compara. 

 
Rămâne doar comparația cu tine însuți, singura comparație care este la fel de importantă pentru tine 

cât și pentru cei din jur. Evident, este și cea mai grea de îndeplinit. Pentru că nu înseamnă doar să 

depășești capacitatea altora. Trebuie să depășești vârful atins de toate versiunile tale anterioare. 

Adică evoluție autentică. Cel mai mare salt calititativ pe care ți-l poți asuma. De fiecare dată. 

Când vom învăța că întrecerea versiunii noastre anterioare este un prilej de bucurie și că tendința 

spre cea mai bună versiune a noastră este singura comparabilă ideală, vom rupe lanțul comparării 

superficiale și vom începe să creștem generații care ne vor scoate din referința circulară sau 

marasmul în care ne aflăm. 

Și atunci ne vom compara să evoluăm, deci să trăim cu adevărat, nu vom trăi doar să ne comparăm. 

Poate unii dintre dumneavoastră spuneți ca nu vi se aplică cele de mai sus. Este foarte bine. E o 

dovadă că se poate schimba ceva. 
sursa: www.republica.ro, autor Adrian Vascu, 17 sept 2022 

 
 „Si  u a  e s a    e ca e a    e ui s    ce ci s   ii  ai  u  dec   es e ci e ai   s  ie i ” -

 necunoscut 

 „Nu  e c   a a cu ceilalți  Nu ai idee des  e ce es e c l    ia l    ”- Regina Brett 

 „C  ce   ea  - e  e c l    ia  a   u  e des i ație ” - Greg Anderson 

 

 “F u usețea   ce e       e  ul    ca e decideți s   iți   i    i  ”  - Coco Chanel 

 „   ul     iaț  es e  ai u    a u ci c  d  u  e   e cu e de ceea ce  ac   ți ceilalți ” 

 „S   ii  u   suți     -  lu e ca e   cea c  c  s a   s   e  ac  al ce a es e cea  ai  a e 

 eali a e ” - Ralph Waldo Emerson 

 

 „Pe s  ali a ea   ce e    ca ul    ca e c   a ația  leac   Fi u ic  Fii  e   a il  Fii 

  c e       Fi  a d u " - Shannon L. Alder 

 „Nu   e uie s   aci ceea ce  ac   ți ceilalți ” - Oprah 

 „F  ce  u cți  ea    e   u  i e  Nu   e uie s   ii Michael Jordan;   e uie d a  s   aci cu ce 

 e si ți c      a il  ” 

 

 „Fii  u   suți;   ici e al ci e a es e deja lua  " - Oscar Wilde 

 „Fii  u   suți   u luați  i ic de la  i e i  i  u-i l sați  ici da   s     ia     iaț ”  - Way 

Gerard 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 
 

  

http://www.republica.ro/

