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                                                                         Noutăți  
 

 Apel de propuneri pentru proiecte privind inițiativa Universități 

Europene 

 
Data publicării: 10.10.2022 

 

A fost lansat cel de-al patrulea apel de propuneri pentru proiecte destinate inițiativei Universități 

Europene, în cadrul programului Erasmus+. 

 

Apelul beneficiază de un buget de 384 mil. euro și va finanța două loturi distincte, respectiv: 

 Tema 1: Intensificarea cooperărilor instituționale transnaționale prealabile (care va oferi 

sprijin pentru alianțele de cooperare transnațională instituțională deja existente; instituțiile 

de învățământ superior au ocazia de a se alătura alianțelor deja existente, în calitate de 

parteneri);  

https://republica.ro/autor/alexandraanton
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 Tema 2: Dezvoltarea unor noi cooperări instituționale transnaționale (care va oferi sprijin 

financiar alianțelor de Universități Europene nou constituite). 

Apelul din 2023 are o abordare similară celui din 2022, cu două noutăți principale: 

 este deschis pentru participarea instituțiilor de învățământ superior din țările din Balcanii de 

Vest, ca parteneri deplini în alianțe; 

 se va acorda un certificat de excelență (seal of excellence) propunerilor evaluate ca fiind de 

înaltă calitate (au obținut peste 80 de puncte), dar care nu pot fi finanțate, din cauza lipsei de 

buget disponibil, în cadrul cererii de proiecte Erasmus+ 2023. 

 

Termenul-limită pentru transmiterea aplicațiilor este 31 ianuarie 2023. 
Comisia Europeană va organiza o sesiune online de informare în data de 15 noiembrie 2022. 

 

Detalii suplimentare pot fi găsite la adresa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-

2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget 
sursa: https://edu.ro/apel_ropuneri_Universitati_Europene_2023 

 

 Proiect ASCEND – informații la zi 
 

Proiectul ASCEND este focalizat pe întărirea capacității asociațiilor persoanelor cu dizabilități din 

Europa Centrală și de Est, este inițiat și susținut tehnic de către Forumul European al Dizabilității 

(EDF) și finanțat de Citi Foundation și este implementat în cinci țări, de către organizațiile 

persoanelor cu dizabilități: Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia și Ungaria.  

 

La noi în țară, proiectul ASCEND este realizat de Consiliul Național al Dizabilității din România 

(CNDR), în parteneriat cu Asociația RENINCO România. 

 

În perioada octombrie-noiembrie a.c. vor avea loc sesiuni de formare, cu participanți tineri și alte 

persoane cu dizabilități, părinți și profesioniști, în principal în București și Ploiești. La baza formării 

vor sta rezultatele de cercetare și o serie de aspecte ale politicilor internaționale (europene și 
mondiale) în domeniul dizabilității. 

 

Prima sesiune de formare va avea loc pe data de 21 octombrie 2022 și va fi găzduită de Asociația 

Alternativa 2003.  

 

 

 40.000 de euro în suport financiar pentru un nou program de finanțare al 

Societe Generale Global Solution Centre 
 

Societe Generale Global Solution Centre lansează un nou program de finanțare care vizează 

susținerea proiectelor dezvoltate de organizații neguvernamentale din România și care oferă suport 

financiar în valoare de maxim 40.000 de euro. 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget
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Noul program de finanțare, numit Academia de Educație pentru Persoane cu Dizabilități, are 

obiectivul de a sprijini inițiativele create de ONG-uri din România pentru a sprijini dezvoltarea 

educațională a persoanelor cu dizabilități în acord cu cerințele existente pe piața muncii, pentru a 

completa abilitățile acestora cu unele adaptate nevoilor pieței și a le crește șansele viitoare de 

angajare. 

Această ediție se adresează ONG-urilor care au expertiză în educație și capacitatea de a organiza 

programe de formare dedicate persoanelor cu dizabilități și vizează colaborarea în vederea 

constituirii unui program de instruire, personalizat și gratuit, prin care acestea să își dezvolte 

aptitudinile necesare pentru a fi integrați în forța de muncă digitală de astăzi, stimulând creșterea 

profesională și personală. 

 

„Noua ediție pe care o lansăm acum vine ca o continuare a programului de finanțare organizat în 

2020 și a angajamentului companiei de a susține incluziunea socială și de a avea un impact pozitiv 

asupra mediului și a societății în general. Suntem aici pentru a ajuta la crearea condițiilor potrivite 

pentru implementarea unor inițiative care conduc către unui viitor mai bun și incluziv și care vor 

susține integrarea membrilor comunitățile dezavantajate. 

Se spune că diversitatea înseamnă să fii invitat la petrecere, iar incluziunea înseamnă să fii invitat 

să dansezi. Iar prin prin activitatea noastră, prin proiectele pe care le dezvoltăm împreună cu 

colegii și cu partenerii noștri sau le sprijinim, ne dorim să contribuim la construirea unui viitor 

sustenabil și a unui mediu incluziv, în care orice persoană, indiferent de particularități sau 

abilități, să fie sprijinit să se dezvolte, să fie respectat și apreciat”, a spus Cătălina Magui, Director 

HR al Societe Generale Global Solution Centre. 

 

Perioada de depunere a proiectelor va fi de aproximativ trei săptămâni, de pe 12 octombrie până 

pe 01 noiembrie 2022, ulterior acestei date începând etapa de selecție a aplicațiilor depuse. 

Toate detaliile despre noul program de finanțare pot fi găsite pe site-ul Societe Generale 

Global Solution Centre: Program de finanțare - Academia de Educație pentru Persoane cu 

Dizabilități - Societe Generale Global Solution Centre 

 

https://globalsolutioncentre.societegenerale.ro/program-de-finantare-academia-de-educatie-pentru-persoane-cu-dizabilitati/
https://globalsolutioncentre.societegenerale.ro/program-de-finantare-academia-de-educatie-pentru-persoane-cu-dizabilitati/


4 

 

RENINCO - Buletin Informativ nr.31, anul 10, saptamana 17 – 23 octombrie 2022 

 

 

 

 Persoanele condamnate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, inclusiv 

împotriva copilului, nu mai pot candida la funcții publice 
  

Pe parcursul anului 2021, 15.925 de copii români au fost supuși unei forme de abuz, dintre 

care 1.561 cazuri de abuz fizic, 2.171 cazuri de abuz emoțional, în vreme ce în 1.349 de cazuri 

a fost vorba despre de abuz sexual; din totalitatea cazurilor semnalate, a fost demarată 

urmărirea penală pentru 1.990 dintre acestea, potrivit celor mai recente date ale ANPDCA. 

Combaterea abuzului asupra copilului, în diferitele lui forme, rămâne una dintre mizele 

majore ale Organizației Salvați Copiii România care salută, astfel, adoptarea proiectului de 

lege prin care persoanele care au comis infracțiuni împotriva vieții copiilor, viol, pornografie 

infantilă, trafic de copii, rele tratamente ori altele, nu mai pot candida pentru funcții 

publice. Mai mult, proiectul de lege „Fără prădători de copii pe buletinele de vot” a fot 

modificat și extins la toate categoriile de infractori și adoptat de Camera Deputaților. 

 

„Inițial, proiectul de lege propus de Salvați Copiii făcea referire la protecția copiilor împotriva 

celor care au comis fapte penale, victime fiind copiii. Salutăm extinderea cercului de persoane 

cărora le va fi interzisă participarea la alegeri. Acum, nu doar copiii, ci noi toți vom fi protejați, 

astfel încât comunitățile să nu mai poată fi conduse de persoane condamnate penal. E o reparație 

nu doar morală, ci și constituțională.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al 

Organizației Salvaţi Copiii România.a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al 

Organizației Salvaţi Copiii România. 

Interesul superior al copilului prevalează asupra dreptului de a fi ales al condamnaților penal 

pentru fapte grave comise asupra copiilor. 

 

Proiectul de lege a fost elaborat la inițiativa Organizației Salvați Copiii și pe baza raportului său 

transmis în 12 mai 2021 Președinției, Guvernului și celor două camere ale Parlamentului României, 

în care solicitam o mai bună protecție a copilului în fața abuzurilor fizice și sexuale și înăsprirea 

pedepselor pentru o serie de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale cu victime minori. 

Cazurile, precum cel al lui Damian Butnariu, ales primar, pentru al patrulea mandat, în comuna 
Mogoşeşti Siret, în septembrie 2020, și care a abuzat sexual în sediul primăriei doi copii victime ale 

traficului de persoane, ori cel al lui Bogdan Davidescu care, deși condamnat la 1 an și 6 luni 

închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, este ales primar în comuna Șotrile în același 

an, cu un mandat invalidat în primă instanță, mai apoi repus în poziția de primar prin decizia 

Tribunalului Prahova, trebuie eliminate din viața politică a acestei țări. 

 

Aceste situații reprezintă rezultatul ignorării principiului constituțional al primordialității intereselor 

copiilor în sistemul românesc de drept, prin considerarea legislației electorale ca fiind singurul 

criteriu de analiză juridică. Conform Constituției României, art. 49, al. 1, ”Copiii şi tinerii se 

bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.”, iar Legea 

272/2004 statuează că interesul superior al copilului prevalează în toate deciziile politice și cauzele 

soluționate de instanțele judecătorești. O interpretare juridică elementară ne conduce la concluzia că 

acest principiu ar trebui să fundamenteze blocarea prin lege a participării la alegerile electorale, în 

calitate de candidați, a tuturor persoanelor pentru care s-au pronunțat hotărâri judecătorești 

definitive pentru infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul de persoane, 
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contra integrității sexuale și rele tratamente, și pentru care nu a intervenit reabilitarea judecătorească 

sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare. 

 

Propunerea legislativă a organizației Salvați Copiii, inițiatori fiind trei deputați (Monica-Elena 

Berescu, Diana Stoica și Dragoș Cătălin Teniță), a urmărit suplimentarea categoriilor de persoane 

care nu pot fi alese în cazul săvârșirii de fapte cu violență comise asupra copiilor. Astfel, la Legea 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și Legea 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, completarea înseamnă adăugarea următorului 

punct: „persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni contra vieții, contra 

libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și 

integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele sunt minori la data 

săvârșirii faptelor și nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de 

reabilitare.” 

 

În apărarea acestei soluții, invocăm, pe lângă dispozițiile referitoare la drepturile copilului, opinia 

Curții Constituționale (Decizia 592 din 8 octombrie 

2019, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224842) potrivit căreia „toate persoanele 

condamnate pentru infracțiuni intenționate care se află în Barou trebuie excluse imediat din 

avocatură, dacă între timp nu a intervenit reabilitarea.” Așa cum o persoană care a comis o 

infracțiune nu poate prezenta încrederea necesară pentru participarea sa la actele și procesele de 

justiție, în aceeași măsură, aceeași persoană cu un trecut infracțional nu poate îndeplini o funcție 

publică prin care se realizează administrarea vieții sociale, economice și educaționale a unei 

comunități în care trăiesc copii. 
sursa: www.stiriong.ro, 13 octombrie 2022  

 

 

 Cum distrugi visurile unui copil? Trei paşi simpli 

 

 
Foto: Profimedia Images 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224842
http://www.stiriong.ro/
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Robert e foarte timid. Nu o să aflaţi mare lucru de la el. El nu se descurcă prea bine la şcoală, 

pentru că are dificultăţi de învăţare. Nu prea are prieteni, aşa că se joacă mai mult singur, pe 

telefon. Nu ştiu ce să mă mai fac cu el. Nu îl interesează nimic”. 

 

Primul pas: Vorbeşte despre copil, în prezenţa lui, ca şi cum ar fi defect. Scoate în evidenţă toate 

punctele slabe ale copilului şi, eventual, proiectează asupra copilului şi din ceea ce consideri că sunt 

punctele tale slabe. Nu merge la terapeut ca să îţi vindeci rănile tale din copilărie, pentru că poţi să 

te descarci pe el / ea. Critică-l cum te pricepi mai bine, pentru că este demonstrat ştiinţific că sub 

umbra criticii nu creşte nimic: nici visuri, nici stimă de sine, nici încredere, ba mai mult, oamenii 

frecvent criticaţi se îmbolnăvesc mai uşor şi au o sănătate mai fragilă. Neapărat să faci aceste 

lucruri nu doar acasă, ci şi în public, şi în prezenţa lui, preferabil cât mai des, ca să i se întipărească 

în minte, să nu aibă nici o şansă să uite şi să nu aibă nici un refugiu. Cultivă-i cu grijă sentimentul 

ruşinii de sine, pentru că asta chiar că o să îi taie toate aripile şi toate speranţele.   

“Liana se apucă de o grămadă de activităţi, dar nu se ţine de ele. A vrut la baschet, i-am cumpărat 

echipament complet, dar după un an a renunţat. Apoi a vrut la pian. Ne-am dat peste cap să îi 

găsim profesor, dar după un timp nu s-a mai dus. Nu îi pasă de toate eforturile pe care le facem 

pentru ea şi de toţi banii investiţi”. 

 

Pasul doi: Descurajaţi copilul să îşi exploreze talentele şi să îşi descopere personalitatea. Cultivaţi-i 

cu grijă ideea că dacă nu a avut noroc să găsească din prima ce îi place, trebuie să continue oricât de 

neplăcut ar fi. În viaţă nu ai voie să încerci mai multe lucruri pentru că în procesul de căutare poţi să 

risipeşti timp şi resurse, care sunt mai presus de fericire şi împlinire. Viaţa e o destinaţie cu 

deznodământ cunoscut (moartea), nu o călătorie în care te descoperi, te perfecţionezi şi devii o mai 

bună versiune a ta însuţi / însăţi. 

“Suntem îngroziţi. Fata noastră a zis că vrea să dea la istorie. Noi la ce am muncit ca robii să ne 

facem o afacere? Am sperat că o să preia ea. E singurul nostru copil. Ar putea avea o viaţă 

asigurată, dar ea nu şi nu, vrea la istorie, ca să se facă profesoară”. 

 

Pasul trei: Nu da voie copilului să îşi urmeze propriul drum şi propriile pasiuni. Copilul nu a venit 
în lume pentru sine însuşi/ însăşi, ci ca să împlinească destinul tău, să continue munca ta, să fie 

după chipul şi asemănarea ta. Pe tine te-a costat viaţă şi suflet să dobândeşti bunurile materiale care 

i-au asigurat şi lui confortul, aşa că atunci când va veni momentul, va trebui să plătească şi el/ ea cu 

viaţă şi suflet pentru acel confort. Acumularea de bunuri materiale e mai importantă decât orice 

altceva, pe bună dreptate, pentru că iată criza, iată războiul, iată schimbările climatice, iată 

nesiguranţa viitorului. 

Fiecare copil vine în lume cu una sau mai multe “scântei”. O “scânteie” e un talent, o pasiune, un 

har, un interes deosebit pentru ceva, iar ca părinţi şi educatori, rolul nostru e să ajutăm copiii să 

găsească, să exploreze şi să cultive cu grijă acea scânteie, pentru că acea scânteie la un moment 

dat devine un vis, iar acel vis (sau lipsa lui) poate apoi să devină destin. 

 

Din 2016 folosesc puterea ştiinţei pentru a ajuta oamenii să îşi identifice şi să îşi realizeze visurile, 

fără chin şi sacrificii, ci cu bucurie şi entuziasm. De câţiva ani mă preocupă şi felul în care ne 

raportăm la visurile copiilor noştri şi am început să lucrez cu adulţii care au puterea de a susţine 

(sau distruge) visurile copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. 

https://mirelaoprea.com/
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Frânturile de conversaţie de mai sus sunt lucruri pe care le-am auzit în diferite forme şi desigur, cele 

trei “sfaturi” pe care le-am dat trebuie citite exact pe dos. Nu îmi stă în fire să folosesc ironia şi 

sarcasmul în articolele mele, dar acum mi-am dat voie să fac asta ca un substitut pentru tristeţea, 

amărăciunea şi chiar supărarea şi revolta pe care o simt de multe ori, atunci când văd cum sunt 

tratate visurile tinerei generaţii. Iartă-mă, aşadar, dragă cititorule. 

 

Fiecare copil vine în lume cu una sau mai multe “scântei”. O “scânteie” e un talent, o pasiune, un 

har, un interes deosebit pentru ceva, iar ca părinţi şi educatori, rolul nostru e să ajutăm copiii să 

găsească, să exploreze şi să cultive cu grijă acea scânteie, pentru că acea scânteie la un moment dat 

devine un vis, iar acel vis (sau lipsa lui) poate apoi să devină destin. 

Toţi adulţii vor binele tinerei generaţii. Părinţii ar da orice ca să îşi ştie copiii sănătoşi, la adăpost de 

boli şi capabili să le depăşească pe cele care inevitabil mai vin. Să ne imaginăm că în lume s-a 

inventat un medicament minune, care reduce riscurile majore la adresa sănătăţii, creşte numărul 

celulelor care luptă cu cancerul şi adaugă şapte ani la viaţa fiecărui copil. Nu-i aşa că am alerga la 

farmacie să cumpărăm acel medicament? Nu-i aşa că am decerna premiul Nobel celui care l-ar 

inventa? Dar acel medicament există şi e reprezentat de “scânteile” şi visurile copiilor noştri. 

Un studiu din Statele Unite a arătat că majoritatea copiilor ştiu că au o “scânteie” (din păcate nu 

există un studiu asemănător pe copiii din România). Dar procesul de socializare îi descurajează să 

rămână conectaţi cu ele. Astfel, dacă la vârsta de 12 ani, 79% dintre copii ştiu care le e “scânteia”, 

la 18 ani, doar 69% mai pot să o denumească.  

Tragedia abia acum vine: doar 37% dintre părinţi recunosc “scânteia” copiilor lor şi chiar mai puţini 

îi ajută să o cultive şi să o transforme într-un vis, care apoi se transformă în motivaţie puternică şi 

destin. 

 

Recent, am susţinut un atelier de Dream Management pentru părinţi, în care am ajutat părinţii să 

înţeleagă ce pot să facă pentru a-i susţine pe copii pe drumul visurilor lor. Am început prin a întreba 

părinţii despre felul în care s-au raportat proprii lor părinţi la visurile lor. Majoritatea celor prezenţi 

au au împărtăşit triste poveşti în care nu doar că nu au fost susţinuţi, dar au fost chiar şi descurajaţi 

în mod activ: “Nu ai nicio şansă. Visezi la cai verzi pe pereţi”. I-am rugat să spună cu un singur 
cuvânt care a fost impactul pe termen lung al felului în care părinţii lor s-au raportat la visurile lor 

de tinereţe. Un cuvânt a răsunat lung în sală şi răsună şi acum în mine: devastator. “Impactul pe 

termen lung al felului în care părinţii mei s-au raportat la visurile mele a fost devastator”. 

Din păcate, facem parte dintr-o generaţie care nu se poate raporta la propria experienţă pozitivă. 

Conversaţia despre visurile pentru viitor s-a oprit la acel sec “Ce vrei să te faci cân eşti mare?”. Şi 

poate şi acela a fost doar de formă, pentru că părintele decisese deja pentru tine şi acest lucru. Noi 

trebuie să învăţam cum să susţinem copiii să îşi realizeze visurile. Iar primul pas e să le 

recunoaştem “scânteile” şi să le respectăm, ca şi cum de ele ar depinde viaţa însăşi a copiilor noştri. 

Pentru că chiar depinde. 
sursa: www.republica.ro, 8 oct 2022, autor Mirela Oprea 

 

 

 Exod masiv spre centrele universitare și străinătate, conturat de cercetări. 

Doar 17% dintre elevii de clasele VIII-XII, care au participat la un amplu 

studiu, ar vrea să locuiască și să lucreze în orașul în care au terminat școala 

http://www.republica.ro/
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Scopul studiului a fost să analizeze încotro doresc să se îndrepte tinerii la sfârşitul unui ciclu de 

învăţământ, dacă intenţionează să-şi continue studiile, să rămână în ţară sau să plece în străinătate, şi în 

ce domenii sau dacă doresc să învețe sau să îşi deschidă o afacere. Studiul realizat de PwC România și 

Junior Achievement arată că majoritatea tinerilor vor să rămână în țară ca să continue studiile 

universitare, în general mai multe fete decât băieți, si vor să meargă într-un oraș mare din România, 

însă doar 17% dintre ei vor să rămână în localitatea în care au făcut școala. 

 

La sondaj au participat 7.000 de respondenți, elevi din clasele VIII-XIII sau absolvenți 2021/2022 

din licee teoretice și grupuri școlare din localități mari, medii și mici, din 41 de județe și municipiul 

București. Studiul poate fi consultat la finalul articolului. Autorii nu arată dacă acesta este sau nu 

reprezentativ pentru populația școlară sondată. 

 

 

  
Foto: Pixabay.com 

 

Din punctul de vedere al locației, majoritatea respondenților își doresc să lucreze/locuiască în 

România, într-un oraș foarte mare. A doua cea mai populară opțiune este să lucreze în afara țării. 

Cei mai puțini respondenți își doresc să lucreze în afacerea familiei, iar 19% încă nu s-au hotărât. 

 

Majoritatea tinerilor, 62,49%, vor să continue studiile în România după finalizarea liceului. Al 

doilea cel mai mare segment intenționează să își continue studiile în străinătate (13,9%). Pe locul al 

treilea în opțiuni, 5,16% nu vor să studieze la o universitate. Ultimele două opțiuni: 

10,55% intenționează să lucreze și 7,88% dintre respondenți vor să își deschidă o afacere. 

În general, după finalizarea liceului, majoritatea respondenţilor aleg să îşi continue studiile în 

România.  
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Pe categorii de vârste, se remarcă procentul mai scăzut al celor de 14-16 ani care termină liceul și 

vor să rămână în România pentru a studia în continuare (59%), față de numărul respondenților care 

termină liceul la vârsta de 17-19 ani (67%) și vor să continue studiile universitare în țară. Cei mai 

mulţi intenţionează să rămână în aceeaşi ţară, într-un oraş foarte mare, mai arată rezultatele 

studiului. 

 

În general, sunt mai mulți respondenți de gen feminin care aleg să continue studiile în țară (68,37% 

față de 56,64%), în schimb, sunt mai mulți tineri de gen masculin care aleg să lucreze imediat după 

terminarea liceului (7,21% versus 3,23%). 

 

Pentru a putea interpreta tendinţa de migrare a populaţiei tinere către localităţi mai mari, 

participanţii la studiu au fost chestionaţi cu privire la planurile lor legate de acest aspect, precizează 

realizatorii sondajului. 

Totuși, sunt mai mulți cei care locuiesc în localități mici își doresc să își continue studiile în 

România față de cei din localități mari (70% versus 60%). În plus, sunt de aproape două ori mai 

mulți cei care locuiesc în localități mari și doresc să își continue studiile în străinătate 

(16%), comparativ cu cei din localități mici (9%). În schimb, indiferent în ce tip de localitate 

locuiesc, rata celor care doresc să lucreze după liceu este similară. 
sursa: autor Alexa Stănescu, https://www.edupedu.ro/studiu-exod-masiv-spre-centrele-universitare-si-strainatate-

conturat-de-cercetari-doar-17-dintre-elevii-de-clasele-viii-xii-care-au-participat-la-un-amplu-studiu-ar-vrea-sa-

locuiasca-si-sa-lucrez/ 

 

 Avem o educație virusată. Cinci simptome după care putem recunoaște 

boala școlii românești 

 

 
Foto: Inquam Photos / George Călin 

 

V-ați întrebat vreodată câți bani din bugetul pe educație cheltuie angajații statului pe deplasări în 

străinătate? Eu da. E informație de interes public – ar merita solicitată. V-ați întrebat vreodată și cu 

ce se alege educația românească de pe urma acestor deplasări – ce ajunge, dacă ajunge la copiii 

noștri în școli? Eu da. E tot informație publică și se consemnează în rapoarte – ar merita și ea 

solicitată. 

 

https://www.edupedu.ro/studiu-exod-masiv-spre-centrele-universitare-si-strainatate-conturat-de-cercetari-doar-17-dintre-elevii-de-clasele-viii-xii-care-au-participat-la-un-amplu-studiu-ar-vrea-sa-locuiasca-si-sa-lucrez/
https://www.edupedu.ro/studiu-exod-masiv-spre-centrele-universitare-si-strainatate-conturat-de-cercetari-doar-17-dintre-elevii-de-clasele-viii-xii-care-au-participat-la-un-amplu-studiu-ar-vrea-sa-locuiasca-si-sa-lucrez/
https://www.edupedu.ro/studiu-exod-masiv-spre-centrele-universitare-si-strainatate-conturat-de-cercetari-doar-17-dintre-elevii-de-clasele-viii-xii-care-au-participat-la-un-amplu-studiu-ar-vrea-sa-locuiasca-si-sa-lucrez/
https://republica.ro/autor/alexandraanton
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Să zicem că nu banii ar fi problema (deși educația e oricum, dar numai prioritate pentru țara asta 

nu!), ci impactul. Decidenții ar trebui să se întoarcă inspirați, să lege relații pe termen lung cu 

parteneri din alte state, să vină cu soluții practice – ei sunt doar cei mai conectați la viața reală din 

școli, căci primesc atâtea situații din teren.... sau asta era din alt film? 

 

Decidenții noștri, îmi pare rău că generalizez dar niciunul până acum n-a dovedit contrariul, nu s-au 

grăbit să raporteze public ce au descoperit în vizitele lor de lucru. Am fi aflat și noi, ăștia mai 

neplimbați, cum stă treaba prin alte țări. Ne-am fi ales, de la distanță, cu o părere avizată, cu o 

explicație care să facă lumină în mintea noastră cât să nu credem că toate bubele apar numai în 

capul nostru. Doar n-om fi noi atât de deștepți încât să ne punem probleme de nerezolvat... 

Odată cu inspirația însă, mai ales oficialii, iau tot felul de practici care ne sabotează progresul, un 

fel de VIRUS internațional al educației. Pasi Sahlberg, autor finlandez, este cel care a dezvoltat 

conceptul de GERM în educație, acronim al Global Educational Reform Movement (Mișcarea 

Globală de Reformare A Educației). În doi timpi și trei mișcări ne dăm seama dacă o națiune a fost 

sau nu infectată cu acest virus necruțător, care nu doar că întârzie reforma reală a educației dintr-o 

țară, dar îi și epuizează resursele (din ce în ce mai puține mai ales în țările aflate în dezvoltare – 

cum e și cazul României). GERMenul a populat țări pe care, deși nu ne place să acceptăm acest 

fapt, România le ia drept reper: Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada, Olanda, Suedia 

sau Noua Zeelandă. Istoric, ne aflăm în momentul în care guvernele acestor țări au început să 

conștientizeze că au fost virusați și încep să ia măsuri pentru a combate virusul.  

Noi încă cităm măsuri care deja nu mai sunt de actualitate în aceste regiuni ale lumii. E un decalaj 

care ne trimite înapoi în timp, nu spre educația viitorului. 

 

Cum recunoaștem virusul? 

 Avem competiție între școli – credem că în educație se potrivește modelul de business 

conform căruia competiția naște calitate, productivitate și eficiență. Diferența e uriașă între 

cele două, căci colaborarea (și nu competiția) crește calitatea educației dintr-o școală, dintr-

un oraș și dintr-o țară. Nicio școală nu este identică cu o altă școală. Nici nu poate fi, căci 

fiecare echipă de profesori are talente, viziuni, idei și proiecte diferite. Școlile nu vând 
propriu-zis un produs sau serviciu standard, ci accesibilitate elevilor și comunității la 

anumite experiențe de învățare și interacțiune. În plus, trăim vremuri în care cărțile și 

internetul ne oferă o gamă mai largă ca niciodată de idei – nici de-ar fi să predea un profesor 

vreme de 100 de ani și să nu se mai publice nimic, și tot n-ar parcurge toate ideile deja 

existente plus cele care se vor naște din acestea. Sharing is caring funționează mult mai bine 

în educație! Acesta este și principiul de la care a plecat înființarea Festivalului Internațional 

de Educație FIEdu, supranumit Revoluția prietenoasă în Educație – locul de joacă al tuturor 

actorilor din educație, unde pot experimenta și se pot inspira reciproc. Un fel de școală 

ideală, dar pentru adulți. La ce folos să am eu acces la atâția specialiști când mulți alți 

profesori pot avea impact asupra a zeci, chiar sute de elevi cu care lucrează anual? Dacă noi 

nu ne sprijinim între noi, atunci cine s-o facă? 

 Avem învățare standardizată – plan cadru unic și rigid, manual unic, centralizare.. nimic 

mai limitativ pentru un profesor creativ decât acest context sinistru. De exemplu, Ministerul 

Educației Naționale propune ca la grupa mijlocie, copiii să învețe despre toamnă în a treia 

săptămână din luna octombrie, toți copiii, din toată România. Adică ce contează că avem 
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copii care vor să afle mai multe despre mașini, dinozauri sau balene? Noi studiem toamna și 

basta! Nici faptul că nu scoatem copiii în curte sau în parc să experimenteze frunzele și 

ploaia, vântul și răcoarea nu mai contează. Copiii învață despre toamnă din cărți, se uită la 

filmulețe, colorează în contur. Noi vrem copii, tineri și adulți curioși, dar îi obișnuim de 

mici să-și păstreze curiozitățile pentru mai târziu. De la cele mai mici vârste putem 

permite flexibilitate în conținuturi și putem încuraja colaborarea dintre copil și profesori, 

dintre copii și implicarea părinților în funcție de interesele copiilor și de nevoile lor de 

învățare (că nu toți parcurg materia cu aceeași viteză). Firește, există profesori creativi și 

care fac din lecțiile lor un spectacol, doar că acest spectacol necesită timp de pregătire de 

regulă dedicat lecțiilor inspectate – altă aberație și aceste inspecții, un standard învechit și 

periculos prin ineficiența, lipsa lor de relevanță și încurajarea măririi distanței față de putere 

(inspectorul nu este Dumnezeul predării, ori dacă ar fi, musai inspectoratele ar trebui să 

afișeze filmulețe cu orele acestuia, ca să-l luăm cu toții drept reper). 

 Ne concentrăm pe materiile de examen: matematică, română – de parcă ele sunt tot ce 

contează la finalul anilor de școală. Renunțăm la orele de muzică, arte, sport și turăm 

motorul la materiile care, credem noi, vor decide viitorul copiilor. Dar câți copii devin 

matematicieni sau lingviști? Veți spune că toți trebuie să știm să calculăm, să scriem și să 

citim. Corect, dar nu avem nevoie în viața de zi cu zi de noțiuni mai dificile decât cele 

învățate în școala primară. Iar dacă tot îi învățăm pe copii să citească, cum se face că apetitul 

lor față de lectură e atât de scăzut, iar România a ajuns țara cu o rată îngrijorător de mare de 

analfabeți funcțional? Suntem în pragul colapsului cu 40% rată a analfebetismului funcțional 

(învățarea înseamnă memorare, știm să citim, dar nu înțelegem mesajul și nu facem legătura 

dintre teorie și viața reală). Fiecare copil ascunde un talent, iar treaba școlii este să-l 

descopere. Cum? Prin experiențe diferite, prin stimularea creativității, educarea care vizează 

nu doar achiziția de cunoștințe și abilități, dar și sculptarea unor indivizi morali. Jane H., una 

dintre profesoarele mele la Universitatea Turku ne-a provocat să aducem la cursul următor 

cel mai de actualitate titlu care vizează educația – la noi se introduceau atunci camerele 

video la BAC. După ce a ascultat prezentarea mea, după ce și colegii mi-au adresat întrebări, 

Jane a avut o scurtă intervenție care încă mă urmărește: “Deci 12 ani copiii aceștia merg la 
școală. Ce anume au învățat ei la școală dacă n-au învățat nici măcar să fie corecți?” 

 Tragem școlile la răspundere în funcție de rezultatele la examene – lipsa de încredere în 

elevi (amintită mai sus) se află în directă legătură cu lipsa de încredere în profesori – și ei 

produsul unui sistem, niciodată autonumiți la catedră (deci să nu mai înghițim scuza 

sistemului care dă vina pe profesorii pe care el însuși îi acceptă la catedră). Școli de elită și 

profesori cu renume versus școli de cartier și profesori care doar își fac treaba și nu ies 

neapărat în față – în toate acestea ne sunt educați zi de zi copiii. Matematic vorbind, este 

evident că avem mai multe școli de cartier, în sate sau comune decât școli de elită, așadar ar 

trebui să ne dăm seama de unde ne vin mai mulți absolvenți și unde ar trebui să ne uităm 

mai mult, să investim mai mult în profesori de sprijin (pentru a reduce considerabil șansele 

de a avea eșec școlar) și în oferirea unei mese calde care să-i atragă pe copii la școală. Toți 

profesorii își doresc ca elevii lor să reușească. Nu am auzit niciodată ca un profesor să se 

bucure că nu are impact, ba dimpotrivă! Cheltuim resurse și irosim energie cu examene 

standard în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a și a XII-a. Aceasta este cea mai testată 

generație de elevi care a existat vreodată în România, dar și cea mai dezinteresată de școală, 
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cea mai neînțeleasă și prin urmare cea care înregistrează rezultatele cele mai slabe. Nu există 

un singur motiv pentru care am ajuns în această fază a dezastrului, dar este evident că este 

un dezastru autoindus, prin decizii neinspirate și printr-o presiune și un control birocratic de 

sus în jos care nu aduce beneficiile așteptate. Apropo! Ce s-ar întâmpla dacă de mâine 

profesorii n-ar mai completa nicio condică sau planificare, dacă n-ar arăta niciun dosar 

inspectorilor sau experților ARACIP, ci i-ar invita să asiste la ore și să predea împreună, și-

ar folosi acest timp să citească, să-și pregătească lecțiile împreună cu un coleg, să încerce 

metode noi de predare, să-i asculte mai mult pe elevii lor? 

 Ca în orice economie de piață, ne alegem de unde cumpărăm – așa ne alegem și de 

unde accesăm educație pentru copiii noștri. Ce e greșit în asta, vă întrebați? Simplu: când 

ajungeți la camera de gardă cu o urgență medicală nu-l întrebați pe doctor unde a studiat și 

refuzați să vă ofere suport medical dacă nu vă convine răspunsul. Nici când urcați în avion 

nu le cereți CV-ul piloților și solicitați alți piloți pentru că nu considerați suficient de bune 

școlile absolvite de aceștia. Este un exercițiu de încredere absolută, fiindcă ne punem viața 

în mâinile acestor oameni. Prin urmare, ar trebui să ne întrebăm mai des dacă nu cumva e 

doar un mit al pomului lăudat – școlilor de elită, de multe ori cu clase supraaglomerate. 

Atenție, oricât de bun ar fi un profesor, tot greu îi va fi să lucreze cu 34-38 de elevi în clasă. 

O școală bună este aceea care poate replica, la nivel mai mic, societatea din care face parte. 

A face educație presupune și a-i introduce pe copii în lumea din care fac parte – dacă 50% 

dintre copiii români trăiesc în sărăcie, atunci de ce școlile de elită au poate 1-2% dintre elevi 

din această categorie socio-economică? Elitele se nasc oare doar în familiile înstărite cu 

părinți educați? Mă îndoiesc și mă întristez profund gândindu-mă că pierdem anual minți 

care ar putea schimba lumea. Cum știu copiii noștri cum arată de fapt România, dacă ei fie 

merg la școli centrale, fie la școli medii sau școli de periferie, cu copii asemeni lor? Cum 

asigurăm echitatea și cum ne așteptăm ca adulți fiind, aceștia să fie sensibili la situația celor 

aflați în dificultate? 

 

Toate trăsăturile acestui GERM (germen, virus) se datorează faptului că vocile profesorilor nu sunt 

auzite, iar deciziile se iau în mod centralizat, dictate de mania puterii – nimic mai iluzoriu, căci nu 
poți avea controlul unui întreg sistem fiind așezat pe scaunul de la București, indiferent câte 

„situații” și „rapoarte” ai avea sub nas. 

 

Unii sunt plătiți să țină ușa schimbării încuiată și cu zece lacăte. Voi încerca realizarea unui portret 

robot, iar asemănarea cu orice persoană cunoscută e pur întâmplătoare. Vă asigur că sunt doar niște 

avizi de putere care ne vorbesc de pe un norișor pe care îl fac să tune și să fulgere atunci când 

cineva le pune la îndoială profesionalismul. Se ascund acolo unde se simt cel mai bine, sub umbrela 

marii distanțe de putere (ei pe norișor, noi jos în noroi) și sunt profund individualiști, iar fiecare 

semn de libertate a vreunui profesor este neglijată, dacă nu chiar descurajată. Sunt îndeosebi 

bărbați, înflăcărați în masculinitatea lor (trecută de prima tinerețe) și cu o preferință evidentă pentru 

competitivitate (dar noi avem olimpici, școli de elită, etc) în detrimentul folosirii vocii lor pentru a 

unii oameni, bune practici și școli. Orice idee găsesc în țară sau în străinătate îi face să privească 

anxioși spre schimbare, neasumându-și riscul de a încerca metode noi – căci n-o fi tot risc acela de a 

nu schimba nimic. Tot la categoria risc, nu-și pun în pericol funcția prin propuneri sau măsuri care 

să provoace valuri sau să-i expună, preferând confortul zilei de astăzi, un salariu bunișor și un birou 
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dichisit, cald și liniștit, decât o educație mai bună în viitor. Au idei fixe, sunt mândri de reușitele lor 

în plan intelectual, evită pe cât posibil să se afle în contexte care să-i declasese și nu se arată mai 

deloc flexibili. Peste toate acestea, îmbină (cred ei) elegant remarcile cu țintă către sfera de 

expertiză cu cele sexiste, mai ales dacă o doamnă sau domnișoară îi pun în oarecare dificultate. 

 

Provocarea pentru mine (și cred că pentru noi) e să le coborâm norișorul pe pământ acestor experți, 

să-i lăsăm pe copii să se manifeste autentic atunci când avem controale de la ARACIP sau 

inspectori în vizită, să le așezăm frumos în brațe problemele reale cu care ne confruntăm. Să stăm la 

aceeași masă și să cautăm soluții. Nu suntem nici unii, nici alții mai deștepți câtă vreme educația 

românească se scufundă încet și sigur. 
sursa: republica.ro, autor Alexandra Anton, ianuarie 2019 

 

 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


