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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. 27, anul 8, săptămâna 12 – 18 octombrie 2020 

 

Cuprins: 

 Concursul „Școala Banilor Bine-Crescuți” 

 „EU DECID. NU DEPIND” – o șansă în plus pentru copiii și tinerii consumatori de 

droguri 

 „Succes” - un nou proiect social pentru copiii cu CES, conceput de Clubul Sportiv 

Kyodai 

 Ghid de bune practici pentru dezvoltarea capacității asociațiilor de pacienți, în premieră 

în România 
 Biroul pentru Studenți cu Dizabilități din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca 

- prezentare 

 Cum recunoști un analfabet funcțional? 

 
 

 

 Concursul „Școala Banilor Bine-Crescuți” 
  

BCR lansează concursul de desene „Școala 

Banilor Bine-Crescuți” și invită școlile din 

România să se înscrie pentru a câștiga 

premiile puse în joc. Concursul vine în 

completarea volumului II al cărții de 

povești „Școala banilor bine-crescuți”, 

scrisă de Cristina Andone și lansată în luna 

iunie. 
„Prin cărțile din seria ‘Școala banilor bine-

crescuți’ am încercat să le vorbesc copiilor 

despre bani și despre cum relaționăm cu ei în viețile noastre într-o manieră amuzantă, jucăușă și 

adaptată vârstei lor. Și pentru că sunt de părere că poveștile pot fi transformate în realitate, m-am 

bucurat foarte tare de inițiativa BCR de a căuta în România o adevărată ‘Școală a banilor bine-

crescuți’ și de a duce subiectul educației financiare către chiar mai mulți copii, dar și 

profesori”, spune Cristina Andone. 

 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Ye-NpEv-JRk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Ye-NpEv-JRk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.facebook.com/ScoalaBanilorBineCrescuti
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Concursul se desfășoară în perioada 5 octombrie – 15 noiembrie și se adresează elevilor cu 

vârste cuprinse între 6 și 11 ani, care vor reprezenta școala la care învață. Mecanismul constă 

în înscrierea de către fiecare școală a celor mai reușite 12 desene realizate de către elevii săi, pe site-

ul concursului. Desenele trebuie să reprezinte una dintre cele trei teme: 

 Economisesc pentru visul meu 

 Prima mea pușculiță 

 La ce ne ajută banii 

 

Cele 10 școli finaliste vor fi selectate de juriul format din Cristina Andone (autoarea cărții „Școala 

banilor bine-crescuți”), Sebastian Oprița (ilustrator al cărții „Școala banilor bine-crescuți”), Claudia 

Oprescu (coordonatoare a proiectului Școala de Bani BCR) și Ana Nicolescu (blogger Mămica 

Urbană), ținând cont de compoziția vizuală, armonie cromatică și originalitate. Colajele cu desenele 

alese vor fi reunite într-un album pe pagina de Facebook Școala Banilor Bine Crescuți, unde vor fi 

votate de către public, iar școala care va obține cele mai multe like-uri din partea publicului și cel 

mai mare punctaj din partea juriului va fi desemnată câștigătoare. 

 

Premiile constă în cărți și ateliere gratuite de educație financiară pentru toate școlile finaliste, 

susținute de autoarea cărții, Cristina Andone, și de către profesorii Școlii de Bani. Școala 

câștigătoare va primi titulatura „Școala banilor bine-crescuți”, precum și următoarele premii: cărți 

pentru toți elevii din școală cu vârsta între 6 și 11 ani, 20 de cărți „Școala banilor bine-crescuți” 

pentru biblioteca școlii, crearea unui „colț de educație financiară” în școală (rafturi/ bibliotecă pt 

cărți, fotolii puf, măsuțe, scaune, pușculițe, materiale educaționale de educație financiară și cărți) și 

expunerea desenelor câștigătoare în cea mai apropiată sucursală BCR.(...) 

 

Înscrierile se pot face direct pe site-ul www.scoaladebani.ro/concurs  
sursa: www.stiriong.ro, 5 oct 2020 

 

 

 „EU DECID. NU DEPIND” – o șansă în plus pentru copiii și tinerii 

consumatori de droguri 

 

 

https://www.facebook.com/ScoalaBanilorBineCrescuti
http://www.scoaladebani.ro/concurs
http://www.stiriong.ro/
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Începând cu 1 octombrie, Asociația BENEVA derulează în școlile gimnaziale și liceele 

bucureștene proiectul „EU DECID. NU DEPIND” - proiect finanțat de Ministerul 

Administrației și Internelor, prin Agenția Națională Antidrog –  

 

Plecând de la o problemă majoră cu care se confruntă în prezent România, anume creșterea 

alarmantă a prevalenței consumului de droguri de-a lungul vieții în rândul populației și mai ales în 

rândul tinerilor, precum și cu apariția noilor substanțe psihoactive (NSP), denumite generic 

„etnobotanice”, proiectul  „EU DECID. NU DEPIND” își propune să contribuie la informarea, 

educarea și conștientizarea privind riscurile și efectele consumului de droguri în rândul copiilor de 

vârstă școlară din Municipiul București. 

 

Astfel, în cadrul Proiectului „EU DECID. NU DEPIND” se vor realiza și implementa intervenții 

specifice de prevenire a consumului de droguri, respectiv o componentă adresată elevilor din ciclul 

gimnazial și o componentă adresată elevilor din ciclul liceal, utilizându-se metode de educație 

alternativă și programe de petrecere a timpului liber, prin folosirea a diferite genuri de producție 

artistică. 

 

Asociația BENEVA își propune ca, prin intermediul unor producții culturale, să comunice mult mai 

ușor cu tinerii și copiii de gimnaziu și liceu și să transmită într-un mod atractiv mesaje cu o 

încărcătură emoțională puternică. Limbajul artistic este ușor înțeles și perceput, arta emoționează și 

vindecă.  

Astfel, prin intermediul a două producții culturale, una cinematografică și una muzicală, adresate 

copiilor de gimnaziu, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, proiectul își propune să contribuie 

la creșterea nivelului de educație civică și educație pentru sănătate a elevilor implicați, prin 

dezvoltarea abilităților de viață sănătoasă și de petrecere a timpului liber, ca alternative la consumul 

de droguri. Totodată, pentru că muzica este limbajul universal, iar adolescenții reacționează cel mai 

bine la această formă de artă, pentru liceeni va fi compus un cântec ce va purta mesajul proiectului. 
sursa: www.stiriong.ro, 9 oct 2020 

 

 „Succes” - un nou proiect social pentru copiii cu CES, conceput de Clubul 

Sportiv Kyodai 
 

 

http://www.stiriong.ro/
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Luni, 12 octombrie, Clubul Sportiv Kyodai dă startul unui nou proiect social dedicat copiilor și 

tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES). 

 

Asociația Clubul Sportiv Kyodai, cu ajutorul Start ONG, program lansat de Kaufland România și 

implementat de Asociația Act for Tomorrow, a creat “Succes – Sport pentru copii cu CES”, un 

nou proiect social ce are ca scop principal implicarea copiilor cu CES în activități sportive adaptate. 

Pentru a stopa regresul cauzat de lipsa activităților din timpul pandemiei și pentru a le  continua 

dezvoltarea copiilor cu CES, echipa Clubului Sportiv Kyodai a conceput un plan de antrenamente 

online. 

 

“În momentul în care am constatat beneficiile proiectului social “Atelier de vacanță”, implementat 

la finalul lui 2019 și finanțat tot prin Start ONG, ne-am dat seama că trebuie să găsim o metodă 

prin care să continuam această poveste. Rezultatele proiectului ne-au depăşit aşteptările pe toate 

planurile. În afară de creșterea autonomiei personale și a gradului de incluziune socială a 

acestora, considerăm că un alt obiectiv major este ca publicul larg să conștientizeze cât de 

important este rolul lor în ajutorarea copiilor cu nevoi speciale. Integrarea acestora în comunitate 

nu se poate face doar cu efortul susținut din partea părinților lor, al statului sau ONG-urilor, este 

nevoie și de o atitudine constructivă a tinerilor și parinților tipici” a declarat Vladimir Gologan, 

Project Manager al proiectului. 

 

Activitățile proiectului “Succes – Sport pentru copii cu CES” vor fi realizate prin difuzarea de 

antrenamente adaptate, online, care vor putea fi urmărite gratuit de oriunde din România sau din 

străinătate. Antrenamentele vor putea fi accesate pe Zoom sau pe grupurile de social media dedicate 

copiilor cu CES. Acestea vor avea intensitate și complexitate ușoare și vor putea fi făcute individual 

sau în familie. Nu necesită echipament specific și pot fi executate într-un spațiu restrâns, în 

interiorul locuinței. Pentru ca antrenamentul să fie cât mai eficient, antrenorul va exemplifica și 

detalia verbal exercițiile, postura și biomecanica folosind un limbaj adecvat copiilor cu CES. 

 

Conform unui raport asupra drepturilor copilului în România, realizat de Organizația Salvați Copiii 

România și Avocatul Poporului în 2019, școlile de masă sunt slab pregătite pentru integrarea și 

sprijinirea copiilor cu dizabilități și CES. Principalele probleme sunt legate de pregătirea 

personalului didactic și socializarea celorlalți copii și părinți în spiritul educației incluzive. Copiii cu 

dizabilități sunt discriminați în școlile de masă, uneori chiar de către conducerea școlii care nu 

dorește să îi înscrie sau nu le acceptă însoțitori. Cei care frecventează școli de masă sunt 

discriminați adesea de către colegi și de către părinții colegilor, care consideră că prezența în clasă a 

unui copil cu nevoi speciale afectează negativ performanța clasei. 

  

“Succes – Sport pentru copii cu CES” este un proiect finanțat prin programul Start ONG lansat de 

Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, 

sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul 

Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, 

instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/de inițiativă. 
sursa: www.stiriong.ro, 9 oct 2020 

 

 

http://www.stiriong.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.27, anul 8, saptamana 12 – 18 octombrie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e5
 

 Ghid de bune practici pentru dezvoltarea capacității asociațiilor de 

pacienți, în premieră în România 

 
București, 6 octombrie 2020 – Primul ghid de bune practici pentru dezvoltarea capacității 

asociațiilor de pacienți va fi lansat în cadrul unui webinar la care sunt invitați să participe 

peste 100 de reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din diferite arii terapeutice, localizate în 

toată țara. 

 

Noutatea acestui Ghid vine nu doar din subiectul abordat, ci și din faptul că acesta a fost realizat în 

cadrul unui proiect mai amplu de mentorat al asociațiilor mai mici de pacienți de către asociații de 

pacienți cu experiență. Dezvoltat cu sprijinul companiei Sanofi, proiectul „Empowering Patients. 

Bune practici de la pacienți pentru pacienți”, are obiectivul să ajute pacienții să preia controlul și să 

găsească soluții pentru o mai bună sănătate, respectiv un acces mai bun la asistență medicală.(…) 

 

Printre semnatarii Ghidului se numără Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (A.P.A.A.), 

Alianța Națională pentru Boli Rare din România (ANBRaRO), Asociația Mame pentru Mame și 

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC). În cadrul webinar-

ului, aceștia vor prezenta principalele aspecte incluse în Ghid, dar vor vorbi și despre obstacolele cu 

care s-au confruntat în această perioadă și vor împărtăși propriile experiențe în depășirea acestora. 

 

Ghidul va putea fi descărcat de pe site-urile asociațiilor semnatare. 

Asociația Pacienţilor cu Afecțiuni Autoimune (A.P.A.A.): www.apaa.ro  

Alianța Națională pentru Boli Rare (ANBRaRo):www.bolirareromania.ro/  

Asociația Mame pentru Mame - www.mamepentrumame.ro  

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)-  

www.copac.ro   
sursa: Romania pozitiva, 7 oct 2020 

 

 

 

 Biroul pentru Studenți cu Dizabilități din cadrul Universității Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca 
 

Un birou în cadrul căruia studenţii cu dizabilităţi pot primi consultanţă şi asistenţă pentru 

probleme specifice a fost inaugurat în aprilie 2013, în premieră naţională, la Universitatea 

"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. 

 

De atunci și până în prezent, BSD-UBB  ține la curent cadrele universitare, studenții, publicul în 

general, cu toate noutățile din domeniul dizabilității, desfășoară proiecte și acțiuni concrete cu 

participarea și în interesul studenților cu dizabilități. 

 

Exemple din activitatea BDS: 

http://bsd.centre.ubbcluj.ro/ro/ 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Ye-NpEv-JRk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/Ye-NpEv-JRk/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.apaa.ro/
http://www.bolirareromania.ro/
http://www.mamepentrumame.ro/
http://www.copac.ro/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/ro/
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Testele de matematică propuse de Ministerul 

Educației pentru Evaluarea Națională accesibilizate 

pentru elevii nevăzători 
În cadrul proiectului „Matematica la distanță” Fundația Cartea Călătoare asigură egalitatea de 

șanse între elevii văzători și nevăzători, care dau în acest an examenul de Evaluare Națională 

pentru clasa a VIII-a. În acest scop sunt accesibilizate pentru elevii nevăzători… 
Citește mai mult 

 

Soluții eficiente pentru studenții cu dizabilități din 

cadrul UBB 

 
Salut, În perioada această în care stăm acasă am vrea să îți prezentăm câteva soluții interesante 

și utile.   Aplicații gratuite pentru persoane cu dizabilitati vizuale Până la data de 31 iunie 2020 

poți utiliza JAWS (cititor de ecran) și… 
Citește mai mult 

Sursa: https://news.ubbcluj.ro/tag/biroul-pentru-studenti-cu-dizabilitati-bsd/ 
 

 

 Cum recunoști un analfabet funcțional? 
 

Analfabeții funcțional sunt printre noi, ei nu stau izolați în sate colorate, uitate de timp și de 

infrastructură. Analfabeții funcțional lucrează în administrațiile urbane, în companiile 

multinaționale sau sunt mici întreprinzători privați. Ei sunt prezenți și activi pe facebook, pe 

insta sau pe Tinder. 

 

E plin de analfabeți funcțional în jurul nostru, cu toții am cunoscut o grămadă, în familie, la 

școală, la liceu sau la facultate, la țară, prin cartiere, prin vacanțe sau pe la televizor. Unii ne-au 

rașchetat parchetul, alții ne-au ondulat părul, unii ne-au controlat biletele, iar alții ne-au condus 

țara, făcând parte din parlament sau guvern. 

 

http://bsd.centre.ubbcluj.ro/testele-de-matematica-propuse-de-ministerul-educatiei-pentru-evaluarea-nationala-accesibilizate-pentru-elevii-nevazatori/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/testele-de-matematica-propuse-de-ministerul-educatiei-pentru-evaluarea-nationala-accesibilizate-pentru-elevii-nevazatori/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/testele-de-matematica-propuse-de-ministerul-educatiei-pentru-evaluarea-nationala-accesibilizate-pentru-elevii-nevazatori/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/testele-de-matematica-propuse-de-ministerul-educatiei-pentru-evaluarea-nationala-accesibilizate-pentru-elevii-nevazatori/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/solutii-de-sprijin-gratuite-pentru-studentii-cu-dizabilitati-din-cadrul-ubb/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/solutii-de-sprijin-gratuite-pentru-studentii-cu-dizabilitati-din-cadrul-ubb/
http://bsd.centre.ubbcluj.ro/solutii-de-sprijin-gratuite-pentru-studentii-cu-dizabilitati-din-cadrul-ubb/
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Foto: Guliver/ Getty Images 

 

Jumătate dintre români sunt analfabeți funcțional. Cel mai cunoscut dintre ei este Bulă, cel pe care îl 

știm. Cu toții am fost cu el în clasă. 

Definiția uzuală a analfabetismului funcțional este incapacitatea de a înțelege ideea unei povești. 

Adică e atunci când citești un articol în ziar și nu înțelegi ce vrea să spună autorul. Astfel, diferența 

între un analfabet și un analfabet funcțional este că analfabetul nu știe literele. Asemănarea este că 

niciunul nu înțelege cam nimic din seria de semne dintr-un paragraf, precum acesta, chiar dacă 

analfabetul funcțional îl poate citi, respectiv poate pronunța sunetele aferente silabelor din text.  

 

Conținutul propriu-zis de idei al unui text este inaccesibil ambelor categorii de analfabeți.  

În funcție de capacitatea lor de a înțelege și de a exprima concepte logice, oamenii pot fi încadrați 

pe câteva niveluri de performanță cognitivă. 

Nivelul 1, cel inferior, îl reprezintă analfabeții, adică cei care nu știu să citească. Surse de informare 

pentru ei sunt astăzi destule (radio și TV, întrucât pentru youtube tot trebuie să știe literele) însă 

accesul direct la informație le este practic imposibil. Analfabeții sunt asociați handicapaților 

culturali. 

Nivelul 2 sunt cei pe care îi numim convențional analfabeți funcțional. Ei știu să citească, uneori pot 

să memoreze și să reproducă ceea cea au citit, însă nu reușesc să înțeleagă conținutul de idei din 

text. 

Nivelul 3 sunt tot analfabeți funcțional dar deghizați de o nuanță fină. Sunt cei care înțeleg ideile 

din text însă nu sunt capabili să le coreleze cu experiențe anterioare sau cu viața curentă. Astfel, 

conținutul de idei, deși înțeles teoretic, nu poate fi folosit ca resursă într-o întreprindere viitoare. 

Nivelul 4, cel de unde analfabeții funcțional nu prea mai sunt incluși, conține indivizii care nu sunt 

capabili să formuleze idei proprii, însă reușesc să-și însușească cu temeinicie ideile altora (mentori, 

profesori sau politicieni). 

Nivelul 5, mai degrabă o subcategorie a nivelului 4, îi reprezintă pe cei care, deși dezvoltă idei 

proprii, sunt incapabili să le exprime. Mai pot fi numiți analfabeți funcțional creativi. 

Nivelul 6, ceilalți, deștepții, crema-lumii sau cum vrem să le spunem. Ei sunt cei care știu să 

citească, înțeleg ideile dintr-un text (sau orice altă formă de conținut informațional), sunt capabili să 

le reproducă sau să le coreleze cu viață reală. În plus, dezvoltă idei proprii și sunt capabili să le 

exprime și să le argumenteze. 
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Nu este cert unde se trage linia corigenței la analfabetism funcțional sau dacă este nevoie să se tragă 

vreo linie. Însă este cert că analfabeții funcțional sunt victimele ineficienței sistemelor naționale de 

educație. Ei sunt cei care nu înțeleseseră adunările, atunci când s-a trecut la înmulțiri. La maturitate, 

ei devin un cost social mai mare pentru comunitate decât un cetățean instruit. Totuși, ei sunt 

capabili să funcționeze în comunități mici, cu puține reguli sociale. Pot învăța o meserie, cum ar fi 

condusul mașinii, pot întemeia familii și pot lua credit de la banca. Nu sunt oameni răi ci doar unii 

cărora trebuie să le explici de multe ori ca să priceapă. Sunt deci greu adaptabili, fac față cu greu 

progresului, sunt străini de tehnologie și necesită asistență umană în orice întreprindere.  

Cel mai simplu mod de a identifica un analfabet funcțional este urmărind gama de cuvinte folosită, 

pentru a se exprimă. Că să citești un articol pe Republica, e necesar să cunoști circa 5,000 dintre 

cele 65,000 de cuvinte ale limbii române. Desigur, în conversațiile din limbajul cotidian nu se 

folosesc toate, ci doar puțin peste 1,000 de cuvinte diferite, în fiecare zi. Acest text, de exemplu, 

conține aproximativ 1,000 de cuvinte diferite. Intelectualii rafinați și erudiți, care încearcă să 

exprime cu elocvență nuanțele profunde ale trăirilor lor, folosesc un vocabular zilnic extravagant, 

exhaustiv și cuprinzător, cu peste 2,000 de cuvinte unice. 

Analfabeții funcțional folosesc doar circa 150-200 de cuvinte zilnic. Caracterizările simple, precum 

bun/rău deservesc la ei o gama foarte largă de atribute, cum ar fi funcțional/defect, rezistent/fragil, 

gustos/scarbos, în cazul obiectelor sau autoritar/indulgent, generos/zgârcit, cinstit/șarlatan, în cazul 

oamenilor. Natura este descrisă într-un spectru îngust, limitat de vocabularul redus disponibil: 

mare/mic, mult/puțin, frumos/urât. Fondul de verbe este la fel de sărăcăcios: Du-te/vino, 

urcă/coboară, trage/împinge, bea, mănâncă și plătește. 

 

Unul dintre handicapurile cele mai evidente ale unui analfabet funcțional este incapacitatea de a-și 

accepta acest statut. În fond, absolvirea unui număr de clase, de cele mai multe ori 12, îl poate face 

să creadă, pe bună dreptate, că este suficient de bine instruit, încât să dea piept vieții. Majoritatea 

erorilor funcționale ale diferitelor sisteme din jurul nostru, sunt cauzate de lipsa de logică a unor 

analfabeți funcțional. Însă, inclusiv această idee este inaccesibilă lor. Fundamentaliști ai 

adevărurilor proprii, rareori își înțeleg handicapurile sau și le asumă. Neînțelegând nici măcar 

conceptul analfabetismului funcțional, au păreri bune despre propria lor evoluție. Ei sunt predispuși 

la efectul Dunning-Kruger, al supraevaluării. Pentru a-i testa, întrebați-i pe cei care se bat cu 

pumnul în piept că “pe vremea mea se făcea școală”, care este diferența între Orientul Mijlociu și 

Evul Mediu? 

Aberația comunistă a funcționat în România timp de 25 de ani, condusă de un cuplu de analfabeți 

funcțional. În această perioada, nenumărați analfabeți funcțional au devenit directori în majoritatea 

fabricilor, spitalelor și școlilor, doar pe baza loialității lor la Partidul Unic. Modelul analfabetului 

funcțional de succes s-a diversificat după Revoluție atunci când, în vidul legislativ și ideologic al 

anilor 90, diverși analfabeți funcțional au devenit populari, pentru performanțe sportive, muzică 

lăutărească sau doar pentru tupeu. Ani de zile, mass-media ne-a demonstrat cu vârf și îndesat că 

analfabetismul funcțional nu reprezintă un impediment în calea succesului. 

Un sistem comunist de învățământ, bazat pe alfabetizare forțată, cu fabuloase rezultate fictive, în 

fond incompetent și corupt, formează până în zilele noastre, analfabeți funcțional degizati în 

absolvenți de școală, cu diplome în regulă. Elevi care au intrat cu nota 3 la liceu, care au copiat la 

bac și care au absolvit, plătind, facultăți private, își flutură diplomele aferente, însă nu pot extrage 

numitor comun sau relata ideea principală a unui text de o pagină. 
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Analfabeții funcțional sunt, în general, persoane dogmatice, educate tribalist și greu adaptabile în 

comunități mari.. Sunt conservatori ai valorilor simple, tradiționale, în forma în care le-au înțeles în 

copilărie. Schimbările de paradigmă îi înnebunesc. Căderea comunismului, ideologie care 

transformase meritocrația în dialectică, a confuzat complet o generație întreagă de analfabeți 

funcțional, care erau obișnuiți să funcționeze optim, doar recitand câteva discursuri simple. Ulterior, 

consecințele tranziției, cum au fost Caritas, falimentul băncilor sau devalorizarea galopantă a 

banilor din anii 90, le-au accelerat confuzia acestor oameni. Aderarea României la UE este un 

fenomen imposibil de înțeles de către ei. 

Analfabeții funcțional sunt ori sceptici la orice, ori creduli din cale-afară. Ei nu reușesc să urce mai 

sus de cea de-a doua treaptă a piramidei lui Maslow, adică energia lor se consumă integral pe 

îndeplinirea nevoilor naturale, de bază. Nevoile psihologice se manifestă rar, iar exprimarea lor 

este, așa cum am văzut, dificilă. 

 

Analfabetismul funcțional mondial, estimat de diferite studii, variază mult, de la Finlanda (4%) și 

SUA (14%), până la Brazilia (70%). În UE, România și Bulgaria se luptă pentru ultima poziție a 

clasamentului (50%). Recentul test PISA ne-a confirmat tuturor că, și din urmă, vin aceleași 

procente statistice. 

Un analfabet funcțional semnează într-o viață sute de documente oficiale, fără să înțeleagă concret, 

ci doar în linii mari, conținutul textelor sau efectul semnăturii sale. Social, consecința cea mai 

îngrijorătoare este efectul electoral al acestei jumătăți de populație. Ca peste tot în lume, legile 

actuale dau drept de vot tuturor adulților, chiar și celor care habar nu au ce fac. Milioane de 

analfabeți funcțional votează fără să înțeleagă cum funcționează, de exemplu, un parlament sau un 

partid politic, și evident, fără să înțeleagă utilitatea sau consecințele votului lor. Pentru cei mai 

mulți, un schimb concret, cum ar fi o sticlă de ulei pentru un vot, are logică, însă un sistem mai 

complicat decât atât, fără beneficii tangibile și imediate nu poate fi înțeles. 

Analfabeții funcțional sunt cele mai expuse victime ale manipulării. Iar ei decid pentru noi. 
sursa: www.republica.ro, autor Cristian Lică 
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