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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. 6, anul 10, săptămâna 7 – 13 februarie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Programa școlară este tradusă în limba semnelor române de echipa A fost odată 

 Ce am învățat despre copii și părinții lor dând meditații: cele două handicapuri 

 De ce România ar trebui să fie suficient de ambițioasă cât să intre în OECD 

 Pierduți în comparație. Ce se întâmplă când îi spui copilului tău: "te faci de râs!" 
 UP EDUCATION - invitație 

 

  

       
Noutăți  
 

 Participarea României la inițiativa UNESCO privind stabilirea de ținte specifice 

pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 2030 

 

Data publicării: 24.01.2022 

 

În baza Cadrului de acțiune Educația 2030, UNESCO a lansat inițiativa, adresată statelor sale 

membre, de stabilire de ținte naționale pentru monitorizarea progresului în educație până în anul 

2030. Procesul a fost coordonat de Institutul de Statistică al UNESCO și de Raportul Global de 

Monitorizare a Educației (Raportul GEM). Rezultatele acestei inițiative se regăsesc în raportul de 

sinteză lansat în contextul Zilei internaționale a educației.  

 

https://en.unesco.org/commemorations/educationday
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► Documentul este disponibil la: https://en.unesco.org/gem-

report/node/3617 
 

Ministerul Educației susține pe deplin această inițiativă ca proces esențial de consolidare a 

angajamentului României față de agenda mondială în educație și de mobilizare a acțiunii necesare 

pentru realizarea acestui deziderat. Cu această ocazie, a fost reconfirmată alinierea agendei 

naționale la cele de la nivel european, regional și global. 

 

În acest context, România, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, a decis să se raporteze 

la țintele noului Cadrul strategic pentru cooperare în domeniul educației și formării, pentru 

perioada 2021-2030, adoptat în februarie 2021. 

 

Demersul UNESCO va permite centrarea monitorizării pe progresul realizat pentru atingerea 

Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 4 (ODD4). Totodată, tema se va afla și pe agenda Forumului 

Politic de Nivel Înalt, din iulie 2022. 
sursa: https://edu.ro/participarea-rom%C3%A2niei-la-ini%C8%9Biativa-unesco-privind-stabilirea-de-%C8%9Binte-

specifice-pentru 

 

 

 Guvernul reorganizează ARACIP, o instituție esențială pentru învățământul românesc 

 

Data publicării: miercuri, 2 Februarie, 2022 

 

Guvernul României a aprobat, în data de 2 februarie 2022, hotărârea prin care se reorganizează 

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), pornind de 

la principiile profesionalismului, democrației participative și al transparenței mecanismelor de 

asigurare a calității prin evaluări colegiale. Obiectivul îl reprezintă îmbunătățirea performanței 

sistemului național de educație, asigurând premisele implementării reformei în educație. 

 

Starea actuală a învățământului preuniversitar românesc, deficitară din punct de vedere al calității 

rezultatelor, este în bună parte și o consecință a incapacității ARACIP de a atinge obiectivele 

stabilite prin lege. Conform reglementărilor legale în vigoare, agenția ar fi trebuit să asigure 

evaluări periodice ale școlilor românești si să propună soluții sistemice de îmbunătățire a 

performanței și de adaptare la realitatea de schimbare continuă. În cei 16 ani de activitate, obligația 

legală de evaluare periodică s-a realizat în mai puțin de un sfert din școlile românești, dovedind, 

prin lipsa de eficiență, nevoia acută de reformare. Chiar și acolo unde s-a realizat evaluarea 

https://edu.ro/participarea-rom%C3%A2niei-la-ini%C8%9Biativa-unesco-privind-stabilirea-de-%C8%9Binte-specifice-pentru
https://edu.ro/participarea-rom%C3%A2niei-la-ini%C8%9Biativa-unesco-privind-stabilirea-de-%C8%9Binte-specifice-pentru
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periodică, principiile de bază ale unei evaluări colegiale au fost departe de a fi respectate. Precizăm 

ca evaluarea colegială este clar definită ca fiind evaluarea de către persoane care au aceeași 

calificare - tot cadre didactice, în care accentul este pus pe dialog și pe identificarea, împreună, a 

zonelor deficitare și a căilor de îmbunătățire. 

Modul de reorganizare al agenției ține seama atât de practicile internaționale din state cu sisteme 

performante de educație, precum Marea Britanie, Olanda, Franța sau Finlanda, cât și de concluziile 

și obiectivele asumate prin Proiectul „România Educată”. 

 

Principalele elemente de noutate: 

1. Procesul de evaluare externă va fi separat la nivel operațional de cel de decizie, în scopul 

profesionalizării capitalului uman și al creării unui mecanism eficient și echilibrat între diversele 

componente ale procesului de evaluare. 

2. Pentru prima oară de la înființarea ARACIP, în anul 2005, vor fi reprezentați în Consiliul 

ARACIP, cu statut de observator, elevii, părinții și sindicatele din sistemul național de învățământ 

preuniversitar. 

3. Pentru consolidarea expertizei, vor putea fi constituite comisii consultative, formate din cadre 

didactice sau cercetători, români sau străini, cu expertiză în domeniul educației. 

4. Registrul evaluatorilor externi care realizează activitățile de evaluare va fi temeinic revizuit și 

completat în scopul consolidării profesionalismului, dar și al caracterului colegial al evaluărilor. 

5. Consiliul ARACIP, organul colectiv de conducere al agenției, se reorganizează şi va funcționa cu 

15 membri care reprezintă actorii relevanți implicați în procesul educațional din România. Toți cei 

15 membri cu drept de vot ai consiliului ARACIP trebuie să aibă experiență didactică sau să aibă 

responsabilități în organizarea activității de învățământ. Reprezentanții Ministerului Educației vor 

avea competențe specifice precum învățământul în limbile minorităților sau recunoașterea și 

echivalarea diplomelor și actelor de studii, expertiză necesară pentru conectarea cu alte sisteme de 

învățământ. 

6. Implicarea sectorului privat în structura ARACIP, având în vedere că peisajul furnizorilor de 

educație din România s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani: dacă la momentul adoptării 

legislației ARACIP, în 2005, învățământul era aproape exclusiv de stat, astăzi sectorul privat este 

unul mult mai mare și reprezintă o componentă importantă a sistemului de învățământ prin oferirea 

de servicii și modele alternative care pot contribui la asigurarea calității la nivel de sistem. 

7. Președintele Consiliului ARACIP va fi ales, pentru prima oară, în mod democratic dintre 

reprezentanții actorilor implicați în educație, cu două treimi din voturile membrilor Consiliului, și 

va putea avea un număr de maximum două mandate. 

8. Capacitatea instituțională va fi îmbunătățită semnificativ, atât în ceea ce privește calitatea 

activităților de evaluare, cât și în ceea ce privește comunicarea cu beneficiarii, prin creșterea 

numărului de posturi de experți în domeniul asigurării calității, dar și al celor de suport juridic și 

administrativ. Creșterea capacității administrative a ARACIP, prin suplimentarea numărului de 

posturi, de la 40 la 75, va contribui la eficientizarea activității în interesul beneficiarilor finali ai 

educației din cele 7.000 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de stat sau private, în 

contextul existenței unor întârzieri foarte mari (chiar și 2 ani) în soluționarea unor dosare deja 

depuse, la care se adaugă acțiuni majore care nu au fost nici măcar inițiate de mulți ani. 

9. Structura organizatorică va cuprinde o Direcție Generală pentru Asigurarea Calității, care va 

îngloba departamente specifice: department de acreditare, department de evaluare externă a calității 

și department de relații internaționale, de verificare și avizare a școlilor internaționale. Activitatea 
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va fi susținută de o direcție administrativă și un department juridic. Precizăm că în acest moment 

activitatea agenției este blocată, neexistând niciun consilier juridic, nicio persoană cu atribuții în 

resurse umane etc. 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar trebuie să devină unul 

dintre pilonii principali ai unei Românii Educate, iar Ministerul Educației a formalizat astăzi startul 

adaptării acestei instituții la noile nevoi ale societății, propunând un mecanism administrativ 

democratic, performant, eficient și transparent, de secol XXI. 

Sorin Mihai CÎMPEANU, 

Ministrul Educației 
sursa: https://edu.ro/comunicat_presa_12_2022_aprobare_HG_reorganizare_ARACIP 

 

 

 

 Programa școlară este tradusă în limba semnelor române de echipa A fost 

odată 
 

 
În plus, conținutul audio va fi disponibil ca Podcast în iTunes și pe Spotify 

  

București, 1 februarie 2022 – Colecția Școala de povești de pe platforma 

educațională www.afostodata.ro va cuprinde, până la finalul anului școlar, încă 8 texte literare care 

corespund Programei școlare aprobată de Ministerului Educației. Proiectul, susținut de Fundația 

Nouă ne Pasă, vine în sprijinul copiilor cu deficiență de auz prin traducerea în limba semnelor 

române a textelor din manual, într-o formă adaptată nevoilor lor, dar cuprinde și repovestiri audio 

pentru copiii auzitori. 

 

Într-o societate digitală aflată în continuă schimbare, implementarea educației incluzive întâmpină 

greutăți din cauza lipsei de mijloace educaționale diverse. Una dintre cele mai mari probleme cu 

care se confruntă comunitățile de copii cu deficiențe de auz din România este faptul că Programa 

pentru evaluările naționale este aceeași pentru elevii cu și fără deficiență de auz, fără să se țină 

cont de nevoile specifice. În plus, pandemia nu a făcut altceva decât să confirme nevoia copiilor de 

a avea access la conținuturi adaptate. 

 

„O platformă care să interpreteze textele LSR cât mai aproape de nivelul copiilor de înțelegere 

poate fi o soluție de integrare mai ușoară în sistemul de învățământ, dar și pentru dezvoltarea unui 

limbaj comun atât acasă, cât și în sala de clasă”, declară Măriuca Mihăilescu, inițiatoarea 

proiectului.   

http://www.afostodata.ro/
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În acest moment există 23.000 de persoane cu deficiențe de auz în România, dintre care aproape 

2.000 sunt copii (sursa ANPD, trimestrul IV 2018).  

Din echipa proiectului face parte și Claudia Lungu, tânăra hipoacuzică care face interpretarea 

textelor literare pe site și care cunoaște, prin prisma experienței personale, nevoile copiilor cu 

deficiență de auz din țara noastră. 

 

Cele 8 povești pot fi folosite gratuit în clasă sau acasă de copiii din ciclul gimnazial direct de pe 

www.afostodata.ro, dar și descărcate pe telefon, tabletă sau laptop, chiar dacă nu există conexiune 

permanentă la internet. Poveștile vor fi publicate online și în format audio, așa încât această 

platformă să poată fi folosită inclusiv în învățământul de masă de toți copiii care iubesc literatura. 

Selecția textelor ține cont de unitățile de învățare grupate tematic și cuprinde următoarele 

titluri: Aleodor Împărat, Legendele Olimpului, Vrăjitorul din Oz, Popa Tanda, Iarna, Baltagul, 

Robinson Crusoe și O scrisoare pierdută. Pe lângă acestea, în secțiunea specială elevii și profesorii 

pot găsi alte 15 titluri școlare extrem de utile pentru toți reprezentanții celor 13 școli speciale din 

România (Abecetarul, Robin Hood, Prâslea cel Voinic, Pupăza din Tei, Crăiasa Zăpezii, Pinocchio, 

Vizită, Prinț și cerșetor, Cartea Junglei, Micul print, Câinele și cățelul, Somnoroase păsărele, 

Fram,ursul polar și Dumbrava minunată). 

 

Pe www.afostodata.ro copiii cu deficiență de auz se pot bucura de zeci de povești traduse în limba 

semnelor române, fișe de lucru și quiz-uri, aici: https://afostodata.ro/scoala-de-povesti/ . 

În februarie 2020 platforma a fost omologată pentru această secțiune ca mijloc de învățare de 

Ministerul Educației pentru învățământul primar și gimnazial – omologat cu nr. 

25.894/I/12.03.2020, învățământ special pentru Deficienți de Auz și 25.894/II/12.03.2020 pentru 

Deficienți de Vedere, dar si pentru învățământul de masă. 
sursa: www.stiriomg.ro, 1 fev 2022 

 

 

 Ce am învățat despre copii și părinții lor dând meditații: cele două 

handicapuri 
 

 Foto: Getty Images 

 

Primul meu contact cu Bucureștiul a fost unul pozitiv. Deși aveam accent de moldovean, nu am 

simțit că-și bate cineva joc de mine. Poate pentru că eram sociabil și prietenos. Aveam 17 ani și 

http://www.afostodata.ro/
https://afostodata.ro/scoala-de-povesti/
http://www.stiriomg.ro/
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eram în anul întâi de facultate. Am plecat din provincie ca să învăț și să fac un ban, să nu mai 

depind de părinți. 

Am început cu ore de noapte pe la supermarketuri, unde pe la 6 dimineața deja vorbeam singur la 

cât de obosit eram. Am continuat cu mici joburi secundare de câte o zi sau două la cărat, împachetat 

sau orice se mai nimerea, doar să strâng și eu ceva de cheltuială. 

 

De departe, cel mai profitabil a fost cu meditațiile. Eu am fost un elev extrem de norocos atât la 

bacalaureat, cât și la capacitate, încât am prins anii cu subiectele mai ușoare. Am reușit să iau 10 

curat la ambele. Fără contestație. Acest gând m-a încurajat să încerc să meditez și eu la rândul meu. 

Diriginta mea din liceul militar mă învățase cum să abordez unele probleme și să-mi dau seama cum 

să pun întrebările simple precum „de ce?”, „cum?”, „cât?” sau „în ce condiții?" 

Toate aceste tehnici le-am folosit cu elevii mei și chiar pot spune că am făcut treabă rezonabilă. La 

început am avut câteva rezultate încurajatoare. Îmi amintesc că am reușit să aduc un copil de 4 la 7, 

am ajutat o fată să ia 9 la capacitate și am făcut meditații la clasa a cincea cu un băiețel cu autism, 

acesta fiind clientul meu preferat. Îmi plăcea să fac meditații și pentru că învățam foarte multe 

despre mine. Învățam să am răbdare, să ascult, să încerc să gândesc cu mintea elevului, să-l iau pe 

toate părțile pentru a ști cum să-i explic, astfel încât să înțeleagă de ce a greșit. 

 

Fac asta și acum, încă fac meditații pentru că vreau să nu pierd aceste skill-uri pe care mi le-am 

dezvoltat. 

Dând meditații, am identificat două mari handicapuri la nivel uman atât din partea elevilor, cât și 

din partea părinților. Încep mai întâi cu părinții. Din experiență, părinții tind să creadă că dacă dau 

bani pentru meditațiile copilului lor, automat acesta va căpăta cunoștințe. În mod normal, așa ar 

veni schimbul, tu-mi dai bani, eu îți fac deștept copilul. Tot acest proces se poate realiza cu succes 

dacă intervin și alte variabile: dorința copilului de munci și grija părintelui cu privire la temele 

pentru acasă sau un interes mai crescut pentru activitatea lui școlară. Degeaba facem noi două ore 

de meditații vineri dacă până cealaltă vineri tu n-ai mai văzut un caiet. 

 

De la sine înțeles că nu se mai prinde nimic. Ce ar putea face părinții? Un plan de studiu pentru 

copilul lor și bineînțeles o bună comunicare cu meditatorul. Eu mereu țin să vorbesc cu părinții 

copilului după fiecare ședință, încât să fie și ei la curent cu ce am făcut în ziua respectivă și cum 

evoluează copilul lor. 

Din partea elevilor marele handicap este că aceștia nu reușesc să pună întrebări. În societatea în 

care nu ai voie să greșești, în care nu ai voie să încerci de o mie de ori ca să-ți iasă o dată, inevitabil 

că, în mintea sa, copilul va nutri senzația de vină că nu știe, astfel preferând să mintă că a înțeles 

decât să nu întrebe că n-a înțeles și eventual să i se mai explice o dată. 

Dacă sunteți profesor și citiți asta, gândiți-vă dacă vreodată ați râs de un elev că a pus întrebări, 

oricât de stupide, doar pentru că nu a înțeles lecția. 

 

Purtăm acest handicap în spate de mulți ani. Dacă scăpăm de el, e foarte probabil ca rata 

analfabetismului funcțional din România să scadă mai mult decât ne-am aștepta. Când un elev 

citește, dar nu înțelege nimic din ce scrie acolo și nici nu întreabă de frica de nu fi judecat, e foarte 

puțin probabil să mai priceapă vreodată. 
sursa: republica.ro, 31 ianuarie 2022, autor Răzvan Harag 
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 De ce România ar trebui să fie suficient de ambițioasă cât să intre în 

OECD 

  Foto: Profimedia  
 

România a primit pe final de ianuarie o veste pe care ar fi trebuit să o așteptăm de pe la momentul 

aderării la Uniunea Europeană. Am primit invitația de a începe procesul de aderare la Organizația 

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD). Nu de alta, dar accesul în OECD este 

următorul pas firesc pentru o țară. Iată, niște ani mai târziu, suntem oficiali invitați la masa 

discuțiilor despre cum devenim membri. Pentru cine mai ține minte procesul de aderare la UE, 

simpla deschidere a negocierilor nu înseamnă decât că greul abia începe. 

 

De ce e o idee bună să fim parte din această organizație? Unii spun că ar fi un „Club al țărilor 
bogate”. Într-un fel, este. Dacă ne uităm la cele 38 se state membre, cam așa pare (Austria, 

Australia, Belgia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Mexic, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite). Dar, la o lectură 

mai atentă a acestei liste, vedeți că nu e numai despre bogăție.  

OECD, ca organizație internațională promovează politici de îmbunătățire a bunăstării economice și 

sociale a oamenilor. Da, ca să fii parte din organizație, ai nevoie să arăți bine macro-economic. Însă 

nu este suficient. Într-o mare măsură, organizația este despre a răspunde la întrebarea „ce faci după 

ce ai devenit suficient de bogat cât să nu îți pese de ziua de mâine?” Cum faci să fii și fericit? Cum 

faci ca bogăția să se transforme în calitate a vieții pentru câți mai mulți dintre cetățeni? Poate părea 

că acestea sunt întrebări simpatice, de dat bine. Nu e chiar așa. Poate principalul for în care se 

discută despre o dezvoltare economică mai echitabilă este fix OECD (unde în ultimii ani a început 

conversația despre taxarea minimă a companiilor sau despre modalitatea prin care taxarea să nu mai 

evite țările în care companiile își au operațiunile). 

 

La fel ca în cazul aderării la Uniunea Europeană, pentru România va fi construit un „roadmap”, 

adică o serie de elemente de îndeplinit pentru alinierea la standardele, politicile și practicile OECD. 

Procesul va include o evaluare de către peste 20 de comitete tehnice pe domenii destul de largi și se 

va concentra pe aspecte prioritare, inclusiv comerțul deschis și investițiile, progresul în guvernanța 

publică, eforturile de integritate și anticorupție, precum și protecția eficientă a mediului și acțiunile 

privind clima. 

 

https://www.oecd.org/newsroom/oecd-takes-first-step-in-accession-discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm
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Premierul Nicolae Ciucă ne anunța, printr-un comunicat pe site-ul Guvernului, că România este 

aderentă la 6 din cele 8 standarde esențiale pentru aderare (Declarația privind Investițiile; Principiile 

Guvernării Corporatiste; Principiile pentru Elaborarea Politicilor Internetului; Recomandarea 

Bunelor Practici în Statistică; Cadrul Inclusiv al BEPS – Erodarea Bazei și Schimbarea Profitului; 

Forumul Global al Transparenței și Schimbului de Informație). Și că practic, mai trebuie să ne 

ocupăm doar de „activitățile aferente aderării la Codurile de liberalizare” pentru că „România și-a 

exprimat deja intenția de a adera la Convenția OCDE Anti-Mită”. 

Aici cred că va fi problema majoră pentru România. Decidenții politici nu par să înțeleagă că nu 

este suficientă aderarea la principii sau convenții, ci mai trebuie și făcute lucruri în această direcție. 

Adică fapte, nu doar vorbe. Schimbare de mentalități și practici în instituții, nu doar o lege care 

spune că așa ar trebui să fie. Să vă dau un simplu exemplu, care poate părea din categoria „lauda de 

sine”. Este. Dar este și o experiență la prima mână. 

 

În 2020, Funky Citizens a fost unul dintre așa numiții „Knowledge Partners” din cadrul OECD 

Global Anti-Corruption & Integrity Forum. Acest Forum este unul dintre instrumentele prin care 

OECD își organizează munca din domeniul anticorupției și integrității publice. În acel forum, 

povesteam despre cum pandemia a crescut semnificativ riscurile mai ales când vine vorba de 

corupție în achizițiile publice. Aparent, pentru o organizație ca OECD, asta e o problemă 

interesantă, validă și care poate fi discutată aducând la masă și societatea civilă critică în ceea ce 

privește aceste probleme. 

 

De la înființarea sa, OECD a dezvoltat sute de instrumente juridice devenite standarde 

internaționale când vine vorba de integritate. Convenția pe care o menționează domnul Ciucă, 

Convenția Anti-Mită este unul dintre cele mai importante instrumente internaționale de combatere a 

activităților de mită. Însă aceasta nu înseamnă că pur și simplu devii parte a ei și gata. Ci asta 

presupune da, și adoptarea de legi, dar mai ales consolidarea reglementării și capacitatea de aplicare 

a regulilor pentru a se conforma Convenției. 

Dar, dacă e ca România să respecte standardele pe combaterea corupției și integritate, doar 

Convenția aceasta nu este întreg tabloul. OECD are standarde și bune practici în probleme precum 

achizițiile publice, managementul finanțelor publice, integritatea sectorului public și privat, etc. Pe 

toate va trebui să le luăm în calcul pe bune. Adică da, inclusiv să acceptăm că, de exemplu, ceea ce 

a făcut România în timpul pandemiei cu fondurile publice nu are voie să se mai întâmple (achiziții 

opace și reguli foarte laxe, bugete adoptate pe repede înainte și fără consultări publice, fonduri de 

rezervă alocate discreționar și câte și mai câte). Dacă vreți să vedeți câtă treabă are România doar pe 

acest subiect al integrității în cheltuirea banilor publici, aruncați un ochi pe standardele OECD în 

materie. Și la cum implică societatea civilă pe subiect. Sau la câtă transparență e necesară.  

 

Ce trebuie înțeles din asta? Suntem suficient de bine dezvoltați cât să începem un proces de aderare 

la OECD. Dar drumul e abia la început și mai avem extrem de mult de muncă. Am auzit voci cum 

că se întâmplă cam târziu această invitație. Sau că uite, nu suntem doar noi invitați, ci venim la 

pachet cu Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru (asta îmi aduce aminte de reacția multor 

părinți români când vin copii cu câte un 10 acasă și care în loc de bravo trântesc un „Și cine a mai 

luat zece?”). Dar cu ceva sunt de acord. Că așa e, puteam fi mult mai bine și mult mai repede. Nu 

știu dacă ambiția e ceea ce ne lipsește sau dacă incapacitatea de a ne mobiliza pentru eforturi mari, 

colective este urmare a faptului că am tras mult să aderăm la NATO și UE. 

https://gov.ro/ro/stiri/premierul-nicolae-ionel-ciuca-reuniunea-de-astazi-este-semnalul-pe-care-il-dam-privind-seriozitatea-cu-care-tratam-pregatirea-aderarii-noastre-la-ocde
https://funky.ong/en/suntem-knowledge-partners-pentru-oecd-de-ziua-anticoruptiei-hai-la-forumul-global-oecd-pe-anticoruptie-si-integritate/
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/
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Partea rea sau partea bună este că nu există un termen limită pentru finalizarea proceselor de 

aderare. Rezultatul și calendarul depind de capacitatea fiecărei țări candidate de a se alinia la 

standardele și cele mai bune practici ale OECD. Pentru o țară ca România, absența unui deadline nu 

ne face bine. Și cred că aici este nevoie de ambiția de a nu rămâne doar la stadiul de aspiranți și 

speranță perpetuă. Dacă vrem, eu cred că putem să încheiem acest proces în cinci ani. Da, asta e 

ambițios. Pentru că mai avem multă treabă de făcut. 
sursa: republica.ro, 31 ianuarie 2022, autor Elena Calistru 

 

 

 Pierduți în comparație. Ce se întâmplă când îi spui copilului tău: "te faci 

de râs!" 
 

Înainte de a o aduce pe lume, mi-am spus că trebuie să mă dezbrac de ego-ul meu și să o primesc 

așa cum este, în acceptare totală. Cu alte cuvinte, mi-am spus că poate să iasă și urâtă, poate chiar 

nici prea deșteaptă, numai sănătoasă să fie.  

Îmi promisesem că n-o să-mi tratez copilul ca pe o marfă, în comparație cu ce au ceilalți părinți; că 

n-o s-o arunc în competiții de dragul colecției de diplome pe perete. Eram sigură că eu n-o să fac 

greșeala părinților noștri, că voi fi liberă de judecăți și cântăriri, că voi fi dincolo de pedepse și 

recompense în grija ei, ca un ghid și ca un învățăcel, de la ea către mine. 

 

După ceva ani la catedră și părinți de tot felul pe la ușile claselor mele, îmi făcusem o colecție de 

”așa nu-uri”, numai bune de îndrumat un exemplar așa special cum aveam să fiu. 

Nu trecuseră nici câteva ore când cineva din salon s-a întâmplat să constate că fata mea pare cea 

mai mare și mai vioaie dintre nou-născuții ultimelor zile. Hopaa, stai așaaa! Chiar are dreptateee! 

Atât mi-a trebuit: a năvălit în mine toată mândria din lume: făcusem ceva grozav, toată lumea 

vedea, deci, neapărat, asta! Copilul meu era deja mai bun decât toți ceilalți! Trebuie să fi fost 

meritul meu, altfel,cum? Nu vă mai povestesc câtă bucurie, speranță și încredere m-au năvălit, odată 

cu certitudinea că și alții văd că, totuși, e inevitabil să am un copil extraordinar. 

Noi, părinții de astăzi, am crescut în plină înflorire a mentalității că în formarea unui om există 

anii de debut, un pic mai strâmbi, defecți, incompleți și buni de ajustat. La rădăcinile relației cu 

copilul, exista convingerea – unanim împărtășită – că trebuie să judecăm și să îndreptăm; că omul, 

lăsat liber, tinde spre zero, nu crește, nu se dezvoltă… 

 

Mi-am dat, totuși, destul de repede câteva șuturi imaginare și m-am trimis înapoi, la bibliografie; 

mi-am spus ce știu și acum – că noi, părinții suntem de mii de ori mai buni în afara identității 

noastre de carton: nu orgoliile personale, nu nevoia de a face lucruri lăudabile, de a da bine, de a ne 

mândri cu reușitele sunt cele care ne cresc copiii. La rădăcina lor pui recunoaștere și acceptare, fără 

judecată, fără comparații, fără să îl faci parte din tine, prelungirea ta, proiectul tău de viață. 

Toate sună bine și nobil, numai că dincolo de ce înțeleg cu mintea, există o zonă de dinapoia mea 

care mă preia automat, mă dirijează ca pe o marionetă. 

 

Așa că, inevitabil, la prima ei serbare am fost sigură că este cel mai frumos copil din clasă. Așa de 

frumoasă era, că îmi venea să o strâng de gât pe educatoare că a așezat-o cam în margine. Și atunci 

am strâns din dinți și mi-am promis să reflectez acasă la pornirea asta rea din mine. Nu ca să mă 

pedepsesc, nu ca să mă învinovățesc, dar ca să știu cum să ard mai repede toată zestrea asta 
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păcătoasă a anilor mei de început, a anilor în care am devenit eu, legată direct de cum mă văd alții, 

cât de des mă laudă, câtă mulțumire le aduc când sunt cuminte. 

 

Noi, părinții de astăzi, am crescut în plină înflorire a mentalității că în formarea unui om există anii 

de debut, un pic mai strâmbi, defecți, incompleți și buni de ajustat. La rădăcinile relației cu copilul, 

exista convingerea – unanim împărtășită – că trebuie să judecăm și să îndreptăm; că omul, lăsat 

liber, tinde spre zero, nu crește, nu se dezvoltă. De aceea, în abecedarul nostru relațional, stau, încă 

de la început, pe lângă îmbățișări și îngrijiri, și judecata, învinovățirea, îndreptarea prin rușinare, 

corectura fizică sau prin cuvinte care dor. Din reflex, ne tot corectăm copiii, le tot facem observații, 

îi dojenim, îi dăscălim. Cu cele mai bune intenții, luptăm cu natura lor, cam cu aceeași îndârjire pe 

care o arătăm față de noi înșine, când ne pedepsim, judecăm și învinovățim pentru viața noastră. 

La baza neacceptării stau eurile noastre inflamate, rănile educației părinților noștri prin comparație : 

”te faci de râs” – ”te văd vecinii” – ”cine a luat cea mai mare notă?” ”fii și tu ca el”, ”ce, tu ești mai 

prost?” etc. Dacă ne-am elibera de comparații, i-am crește fără frică. Fără teama că există o sigură 

poartă îngustă prin care trec numai cei potriviți, la un moment dat, în viață, când se dă un imaginar 

start către succes. Am recunoaște că există mii de modele de reușită, mii de variante de oameni 

realizați, mii de moduri de a fi bine. Când nu comparăm, acceptăm ce avem, suntem recunoscători 

pentru dar. Copiii au doar nevoie să fie văzuți – așa cum este fiecare, nu cum nu este încă. ”Se putea 

și mai bine” este expresia care ucide ce este, ce simte și gândește un copil la un moment dat. El nu 

poate fi mai bun decât este atunci – de fapt, el este mereu cea mai bună variantă a lui posibilă. Noi 

înșine suntem, în orice moment al vieții noastre, cea mai bună variantă posibilă de până atunci, cea 

mai potrivită versiune a noastră. Cam toate momentele anterioare au dus aici și acum. Nu există un 

palier simultan și un macaz personal pe care, dacă l-aș fi tras, eu și copilul meu am fi fost mai bine, 

mai valoroși, mai strălucitori. 

 

Copiii care au alături părinți mereu îndoiți, neliniștiți, în căutare și cântărire comparativă cu restul 

lumii par mereu să-și epuizeze bateriile înainte de vreme. 

Tot ce face, simte și gândește copilul tău este în fluxul convingerilor și al frazelor tale. Îl compari cu 

alții, îl închizi. Te îndoiești de el, îl ucizi încet. Îl critici, îl negi: nu îl accepți că este. 

Reflexele noastre egoiste or să dea mereu buzna, or să ne tragă de guler. Sunt adânc băgate în 

celulele noastre de supraviețuitori ai unor vremuri tulburi – bunicii noștri au făcut războaie și au 

cunoscut foametea. Îndârjirea lor e copiată astăzi în teama că, poate, copiii noștri n-or să se 

realizeze, n-or să fie la fel de buni cu ai vecinului. Echilibrul lor va veni din acceptare, din nefrica 

noastră că poate, atunci când sufletele vin pe lume, se bagă, parcă, marfă la supermaket – una mai 

bună, alta mai ieftină. Copiii cresc din câtă putere există în speranța noastră, în încrederea noastră și 

în puterea de a ne pune ochelari de cal când îi privim și-i ascultăm. 

 

De când lucrez cu copii, de 20 și mai bine de ani, am simțit mereu că dincolo de pedagogii, șanse 

speciale și intelect, puterea copiilor vine din cei care știu să îi conțină așa cum sunt ei. Aceștia cresc 

cel mai autonom, au busola cu ei tot timpul. Copiii care au alături părinți mereu îndoiți, neliniștiți, 

în căutare și cântărire comparativă cu restul lumii par mereu să-și epuizeze bateriile înainte de 

vreme. Cam toate ambițiile lor se subordonează mulțumirii celorlalți; sistemele lor de autoreglare 

țin de emoțiile altora. 
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Ca părinte, trebuie să te pândești întâi pe tine, să-ți adulmeci reflexele proaste și să-ți înghiți 

judecățile comparative. Copiii le simt cu mult înainte de a le pune în cuvinte. Își pierd drumul în 

comparații, și-l găsesc în acceptare necondiționată. 
sursa: www.republica.ro, autor Oana Moraru 

  UP EDUCATION – invitație  
 

Am dezvoltat un concept educațional integrat, care să aducă VALOARE pe termen scurt, mediu și 

lung. 

Cum reușim să aducem VALOARE pentru educație? 

 Am selectat, pe baza experienței noastre în domeniul educației, a colaborărilor anterioare, a 

cercetărilor legate de așteptările elevilor, a bunelor practici internaționale, un 

grup EXCEPȚIONAL de profesori!  
  Ne bazăm pe OAMENI și pe TEHNOLOGIE! 

 Oferim un mix de Oameni cu Experiență - Metode - Instrumente - Contexte, livrate 

consistent și adaptate fiecărei persoane! 

 Oferim consiliere și orientare școlară și profesională, dezvoltare personală, din dorința de 

a obține împreună cele mai bune rezultate, de a descoperi potențialul fiecăruia și de a încuraja 

talentele ascunse ale fiecărui copil, de a modela caractere puternice! 

 Suntem alături de copii și părinți încă de la prima întâlnire și oferim sprijin în structurarea 

eficientă a parcursului de învățare, în construirea încrederii în sine, în creșterea motivației pentru 

învățare și dezvoltare personală! 

Vă invităm să faceți parte dintr-o experiență educațională valoroasă și valorizatoare pentru 

copilul dumneavoastră! 

Serviciile pe care le oferim se realizează cu preponderență online, dar se pot asigura și întâlniri 

directe, la sediul nostru din Șoseaua Nordului nr. 94 C, sector 1, București. 

sursa: www.uped.ro 

 

  ………………  Pregătiți-vă de Sf Valentin!!! 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
http://www.uped.ro/

