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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 28, anul 8, săptămâna 19 – 25 octombrie 2020 

 

Cuprins: 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale: 

 Apel pentru propuneri de proiecte în cadrul programului «Democratic and 

Inclusive School Culture in Operation 

 Comisia Europeană lansează competiția «DigiEduHack», eveniment înscris în 

„Planul revizuit de acțiune privind acțiunea digitală (2021-2027)” 

 „Asta e de fapt magia din spatele iziBAC-ului. Înveți fără să-ți dai seama că înveți”. 

Aplicația care îi ajută pe liceeni să se pregătească pentru Bac de pe telefonul mobil 
 Webinarii și Cursuri de Educație digitală pentru Părinți: Siguranța Copiilor pe Internet 

 „Elevul nu e un hamal care-şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, ci un 

om care-şi exercită puterile proprii ale inteligenţei”. Cât de actuale sunt observațiile 

revizorului școlar Eminescu 

 

 

       
 Apel pentru propuneri de proiecte în cadrul programului «Democratic 

and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)»  
 

 
În cadrul ciclului actual de implementare (perioada 2020-2021) a programului Democratic and 

Inclusive School Culture in Operation (DISCO), program comun comun al Uniunii Europene și 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8dfUm4WPOLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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al Consiliului Europei, a fost lansat un apel de propuneri de proiecte pentru micro-granturi, 

care urmărește finanțarea de activități având ca scop diseminarea și dezvoltarea pe mai 

departe a resurselor produse în ciclurile anterioare ale programului. 
Activitățile vizate pot include: traduceri sau adaptări de materiale, seminare, conferințe, activități 

de formare, testarea materialelor, instrumentelor sau a programelor de formare propuse, activități 

de peer learning și peer review, vizite de studiu etc. 

Apelul finanțează două tipuri de propuneri: 

 propuneri de proiecte în parteneriat 

 propuneri de proiecte din partea unei singure entități. 

Este eligibilă orice organizație publică sau entitate non-profit activă în domeniul educației pentru 

cetățenie activă și educației pentru drepturile omului. 

 

Detalii suplimentare sunt disponibile la:  

https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/-/call-for-proposals-micro-grants-

to-support-further-development-and-dissemination-of-previously-funded-projects-results 

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 11 noiembrie 2020. 
*** 

Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) este dedicat proiectelor de 

cooperare internațională și deschis participării tuturor celor 50 de state semnatare ale Convenției 

Culturale Europene, printre care și România. 

Obiectivul este de a contribui la dezvoltarea durabilă și la promovarea educației pentru cetățenie și 

drepturile omului, având la bază standardele și strategiile în domeniu ale Consiliului Europei și 

Uniunii Europene. 

Prin programul DISCO sunt finanțate inițiative de cooperare între statele parte ale Convenției 

Culturale Europene, dintre care cel puțin unul trebuie să fie un stat membru al UE, constând în 

proiecte de interes comun în domeniul educației pentru cetățenie democratică, respectiv educație 

pentru drepturile omului. De la inițierea programului, în anul 2013, și până în prezent, au fost 

implementate șase cicluri de proiecte. 
sursa: https://www.edu.ro/apel-pentru-propuneri-de-proiecte-%C3%AEn-cadrul-programului-%C2%ABdemocratic-

and-inclusive-school-culture 

 

 

   Comisia Europeană lansează competiția «DigiEduHack», 

eveniment înscris în „Planul revizuit de acțiune privind acțiunea digitală (2021-2027)” 
 

 

Comisia Europeană organizează, în perioada 12 - 13 noiembrie 2020, competiția DigiEduHack, 

inițiativă menită să identifice soluții inovatoare la provocările din domeniul educației în era digitală. 
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Sub aspect organizatoric, temele abordate vizează: 

 accesul și disponibilitatea la infrastructurile și tehnologiile digitale 

 regândirea bazelor educației 

 crearea unui spațiu de învățare digital pentru un proces educațional inovator 

 experiența individuală de învățare bazată pe utilizarea tehnologiilor digitale 

 dezvoltarea competențelor digitale individuale (de bază/avansate) 

 capacitatea organizațională 

  tehnologiile emergente pentru educație și exploatarea datelor. 

 

La acest concurs, inclus în Planul revizuit de acțiune privind educația digitală (2021-2027), se pot 

înscrie, potrivit calendarului specific temelor mai sus-menționate, atât organizații-gazdă (școli, 

instituții de învățământ superior și de cercetare, start-up-uri, companii sau organizații non-

guvernamentale), cât și participanți individuali (elevi, studenți, profesori, antreprenori sau 

inovatori). 

 

La finalul DigiEduHack, trei dintre cele mai bune soluții propuse vor câștiga câte un premiu în 

valoare de 5.000 de euro. 

Informații detaliate și formularul de înscriere sunt disponibile la: https://digieduhack.com/en/join 

De asemenea, informații sunt publicate și pe pagina de facebook DigiEduHack.  
sursa: //www.edu.ro/comisia-european%C4%83-lanseaz%C4%83-competi%C8%9Bia-

%C2%ABdigieduhack%C2%BB-eveniment-%C3%AEnscris-%C3%AEn-%E2%80%9Eplanul-revizuit-de-

ac%C8%9Biune 

 

 

 „Asta e de fapt magia din spatele iziBAC-ului. Înveți fără să-ți dai seama 

că înveți”. Aplicația care îi ajută pe liceeni să se pregătească pentru Bac de 

pe telefonul mobil 
 

Astăzi, un copil ține pentru prima dată un smartphone în mână la 2-3 ani, iar un adolescent își 

petrece o parte semnificativă a timpului liber online. Universul digital în care au deschis ochii le-a 

marcat tinerilor felul de a socializa, interesele, stilul de entertainment, dar și felul de a învăța. 

„Copiii de astăzi cresc într-un mediu digital, cu feedback imediat. Atunci când joci un joc online, 

între momentul în care întreprinzi o acțiune și momentul în care afli dacă ai făcut ceva bine sau nu, 

trece o fracțiune de secundă. Numeroase studii arată că acest fapt le-a influențat copiilor felul de a 

învăța, mediul digital a schimbat învățarea. Copiii de astăzi sunt obișnuiți să învețe din experiențe 

vizuale, interactive, multimedia”, spune Adrian Stratulat, managing partner al iziBAC, o platformă 

interactivă, care se folosește instrumente din gaming pentru a-i ajuta pe liceeni să se pregătească 

pentru examenul de bacalaureat. Ideea ei a venit în urmă cu trei ani, când Adrian Stratulat și soția 

sa, Raluca, s-au gândit să transforme un dispozitiv „de pierdere de vreme” într-un ajutor în învățare. 

Raluca Stratulat a absolvit Arhitectura, dar i-a plăcut, încă din facultate, să predea. „Le-a predat mai 

întâi colegilor, apoi a început să pregătească alți elevi să dea la Arhitectură. În 5-6 ani an pregătit 

mai multe generații, primii ei elevi au absolvit anul acesta. A avut o rată de succes de 100%, ceea ce 

este destul de admirabil având în vedere că se intră greu”, povestește antreprenorul. 

După ce a urmat masterul în psihopedagogie, dar și un program de antreprenoriat la Universitatea 

Alternativă, Raluca Stratulat a încercat să găsească soluții la cele mai comune probleme de care se 

https://digieduhack.com/en/themes
http://www.facebook.com/DigiEduHack
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lovesc tinerii de clasa a XII-a: lipsa de motivație intrinsecă pentru studiu, faptul că pregătirea cu un 

profesor este costisitoare și timpul insuficient. 

 

„Dacă ai o aplicație mobilă poți să înveți în metrou, acasă, la școală” 
„Ne-am gândit: Ce se poate face? Și ne-am îndreptat spre game based learning - educație prin joc, 

care a devenit un fenomen destul de serios în lumea întreagă. Încercăm să rezolvăm concomitent 

atât problema lipsei de motivație, cât și celelalte probleme: dacă ai o aplicație mobilă poți să înveți 

în metrou, acasă, la școală. Așadar, a, făcut o aplicație mobilă de învățare, game-ificată și gratuită, 

pentru că vom monetiza doar anumite experiențe premium”, spune Adrian Straulat. 

L-au cooptat în echipă pe CTO-ul Eduard Lache, care a făcut prototipul platformei, și, cu ajutorul 

unor profesori de liceu, dar și al unor elevi olimpici, au creat întrebările din programa de 

bacalaureat - între 200 și 300 pentru fiecare materie. Echipa inițială de 3 persoane s-a extins la 8, iar 

până acum în jur de 40.000 de absolvenți de liceu s-au pregătit cu iziBAC. Într-o lună, numărul 

utilizatorilor poate varia între 2.000 și 9.000 -maximum atins atunci când se apropie examenul. 

 

Player versus player: lupte în cunoștințe din programa pentru Bac 
„Experiența este una de testare, printr-o interfață de tip quiz - un fel de test grilă, cu mai multe 

straturi de gamificare pe deasupra. Dar asta este la o primă vedere. Ce se întâmplă în realitate este 

că sunt întrebări cu anumit grad de redundanță, există un algoritm adaptativ care îți dă întrebări mai 

grele, dacă ai un anumit nivel și întrebări mai ușoare dacă ești mai slăbuț. Experiența utilizatorilor 

este ceea ce se numește în educație miocroînvățare: tu studiezi bucăți foarte micuțe de informație 

fără să ai percepția efortului. Asta e de fapt magia din spatele iziBAC-ului. Înveți fără să-ți seama 

că înveți, tu ai impresia că joci un joculeț. Un joculeț în care ai puncte, leaderboard, competiții, 

urmează în curând să avem opțiunea player versus player, în care adolescenții or să se bată unul cu 

celălalt în cunoștințe din programa de la bac. Toate elementele astea sunt distractive, iar la finalul 

unei sesiuni medii îți dai seama: Stai un pic, că eu am învățat”, explică Adrian Stratulat. 

O sesiune durează în jur de 15 minute, însă unii dintre tineri revin și se joacă de mai multe ori pe 

parcursul unei zile, au văzut creatorii platformei. Întrebările sunt formulate într-un stil prietenos, 

sunt însoțite de un element vizual - precum un gif amuzant, iar între cele patru variante de răspuns 

au deseori una care stârnește zâmbete. Fiecare întrebare este însoțită de o explicație suplimentară, 

pe care elevul o poate deschide în cazul în care are nevoie de lămuriri. 

„Aruncăm din când în când pastile de umor în felul în care organizăm materia, iar în curând vom 

avea un pachet de boostere, care să ofere experiența jocurilor mobile. La vrei să fii miliardar, ai 

posibilitatea să dai deoparte 2 răspunsuri greșite și asta e un fel de superputere care îți vine mai rar. 

Nu influențează experiența de joc, dar când îți apare te bucuri de a și poți alege să o utilizezi sau nu. 

Este ca o sabie care taie dintr-o lovitură două răspunsuri greșite și rămâi cu două, arată ca un joc 

mobil de succes”, crede cofondatorul iziBAC. Platforma a luat câteva distincții pentru 

antreprenoriat social, dar și un premiu pentru inovație din partea Comisiei Europene.  

„Am primit mesaje după ultima sesiune de Bac, pe unul dintre ele chiar l-am postat. Era o fată care 

nu a putut să se pregătească pentru biologie și a învățat la această materie doar cu iziBAC și în 

contextul acesta a luat 9.20”, povestește Adrian Stratulat. 

 

Parteneriat cu platforma de testare și evaluare online Brio 
Creatorii platformei lucrează la creșterea numărului de întrebări, dar și la înregistrarea unor lecții de 

pregătire pentru bacalaureat, ținute într-un limbaj prietenos de profesori tineri. Pe lângă pregătirea 
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pentru bac, tinerii au posibilitatea să acceseze programe de educație civică, antreprenorială și 

financiară, realizate în parteneriat cu organizații precum Forum Apulum, Universitatea Alternativă 

și Școala de Valori. 

  Recent, iziBAC a încheiat un 

parteneriat cu platforma de testare și evaluare online Brio, care va pune la dispoziția utilizatorilor 

iziBAC două teste, unul inițial, gratuit, și unul de parcurs, cu ajutorul căruia pot să își măsoare 

progresul. 

„Ne uităm acum la o expansiune în SUA - am validat funcționarea aplicației în România, știm că 

modelul de învățare prin joc funcționează, iar experiența pentru utilizator este plăcută și ne-am dat 

seama că se pretează foarte bine pentru SAT, unul dintre cele mai mari examene la nivel 

internațional, în SUA 2,2 milioane de elevi îl dau în fiecare an”, spune Adrian Stratulat. 

În prezent dezvoltatorii lucrează la crearea unei comunități de învățare, prin adăugarea 

opțiunii player versus player și prin crearea forumului unde elevi mai avansați la pot oferi explicații 

celor care au nevoie de ajutor. Pe lângă aceasta, Adrian Stratulat își dorește să câștige de partea sa 

părinții și profesorii. „Există părinți și profesorii care îl recomandă. Am încercat pe site-ul nostru să 

le arătăm părinților că telefonul nu trebuie să fie o unealtă de distragere. Dacă ai aplicații 

educaționale, telefonul devine un instrument de învățare.” 
sursa: www.republica.ro, autor Raluca Ion, 2020 

 

 

 Webinarii și Cursuri de Educație digitală pentru Părinți: Siguranța 

Copiilor pe Internet 

 
În contextul creat de pandemia Covid-19 și mutarea școlii în mediul online, timpul petrecut de copii 

în mediul online a crescut considerabil. Odată cu acestea, au devenit priorități siguranța copiilor 

pe internet și comunicarea cu aceștia, pentru a-i putea feri de pericolele din mediul online și  a le  

forma obiceiuri sănătoase privind activitatea din mediul online (timp, conținut, socializare). 

 

Alex Peneș, fondatorul platformei de cursuri online Grow-Master Academy, părinte și marketer 

online, a creat astfel o serie de webinarii gratuite și un program prin care aduce părinților informații 

la zi despre siguranța pe internet, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere 

relațional părinte-copil. 

 

https://brio.ro/
http://www.republica.ro/
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8dfUm4WPOLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/8dfUm4WPOLg/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://growmaster-academy.ro/
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ONLINE în 2020 pentru Părinți 
Săptămâna 12-18 octombrie, specialiștii invitați au fost: 

 

 
 

Webinariile înregistrate și înscriere, pe această pagină:  
https://growmaster-academy.ro/online-in-2020-pentru-parinti/ 

 

În plus, Alex Peneș vă invită într-un program de 6 săptămâni, care va începe pe 27 

octombrie: „Protejează-ți copilul de pericolele din mediul Online”.  

Detalii despre acest program în 6 module, cu ghidare săptămânală, aici: https://growmaster-

academy.ro/protejeaza-ti-copilul-de-pericolele-din-mediul-online 
sursa: www.Romania pozitiva, 16 oct 2020 

 

 
 

    „Elevul nu e un hamal care-

şi încarcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, ci un om care-şi 

exercită puterile proprii ale inteligenţei”. Cât de actuale sunt observațiile 

revizorului școlar Eminescu 

https://growmaster-academy.ro/online-in-2020-pentru-parinti/
https://growmaster-academy.ro/protejeaza-ti-copilul-de-pericolele-din-mediul-online
https://growmaster-academy.ro/protejeaza-ti-copilul-de-pericolele-din-mediul-online
http://www.romania/
https://assets.republica.ro/20160115/cf4bbdf93874e30b9ffffdc3f702e7d35bcf32a8.jpg
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Auzim foarte des, din gura multora, faptul că suntem contemporani cu Caragiale. Realitatea din jur 

ne-o confirmă, din păcate, la tot pasul. 

Foarte puţini ştiu însă cât de contemporani suntem cu Eminescu... Pe de altă parte azi, din pricini 

mai mult sau mai puţin conjuncturale, toată lumea pare că se pricepe la politică şi învăţământ, mai 

nou şi la sănătate. 

Mă voi opri în cele ce urmează la problema învăţământului pentru că îmi este familiară şi voi 

încerca să expun aici nu propriile păreri, care au mai puţină importanţă, ci mă voi folosi de opiniile 

celei mai strălucite minţi a românilor din secolul al XIX-lea, făcând cel mult unele apropieri cu 

situaţii ale vremurilor noastre. La final îmi veţi spune dacă vă simţiţi sau nu contemporani cu cel pe 

care toată naţia îl consideră „poetul nepereche”, sintagmă prea des uzitată şi tocmai de aceea ocolită 

în ultimul timp. Şi sper că veţi conchide că merită să adăstăm mult mai mult asupra textelor 

didactice şi pedagogice ale lui Eminescu, având poate mai multă reţinere în a ne exprima cu 

uşurinţă asupra a ceea ce foarte lejer, ca să nu spun neglijent, numim azi „învăţământ”, „educaţie” şi 

vom încerca mai mult să găsim repere reale şi, de ce nu, soluţii, în opiniile omului polivalent care a 

fost Eminescu.  

 

Poate vom învăţa să dăm la o parte balastul mai vechi adăugat în anii de dictatură şi cel modern al 

ultimilor 30 de ani când, din dorinţa de nou cu orice chip, de copiere a nu ştiu ce modele din afară 

sau din ambiţia de autoimpunere a unor cadre didactice, şcoala românească a fost târâtă tot mai 

departe de fundamentul şi esenţa sa. Sper să nu se creadă că recomand să ne întoarcem la ceva 

învechit şi mărturie îmi stă tocmai faptul că până la Spiru Haret, Eminescu a fost mintea care a 

văzut cel mai clar problemele învăţământului și aș vrea să le aduc aminte acest lucru cititorilor.   

Cei doi ani şi jumătate de revizorat şi profesorat ai lui Eminescu poate vor părea mult prea puţini 

multora dintre cei ce aud de el în calitate de etalon de competenţă în acest domeniu. Poate, dacă nu 

luăm în calcul meticulozitatea, răbdarea, pasiunea cu care făcea totul şi mai cu seamă, extraordinara 

capacitate de analiză şi sinteză cu care aborda orice domeniu în care se implica. 

Voi pleca de la definirea rolului şcolii, pe care Eminescu o face într-un studiu intitulat chiar 

„Educaţie şi învăţământ”: „....şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine, ci o 

gimnastică a întregii individualităţi a omului; elevul nu e un hamal care-şi încarcă memoria cu saci 

de coji ale unor idei străine, sub care geme, ci un om care-şi esercită puterile proprii ale 

inteligenţei întărindu-şi aparatul intelectual, precum un gimnast îşi împuterniceşte până-n gradul 

cel mai mare aparatul fizic fie-n vigoare, fie-n îndemânare.” Să fim sinceri cu noi şi să vedem în ce 

măsură acum 150 de ani omul acesta ne spunea adevărul în faţă despre şcoala zilelor noastre. Şi 

conchidea cu ceea ce cel mai adesea, mulţi dintre noi, furaţi de imaginea exacerbată a propriului 

ego, uităm să avem în vedere, punându-ne pe noi în prim plan şi nu pe copil: „Caracterul...unei 

şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi 

profesorul. Odată interesul inteligenţei trezit pentru obiecte, odată simţirile şi judecata deprinse la 

observaţie, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultatele care nu stau în carte.”   

 

“Este interesant lucru ca o generație de oameni 

deștepți au ieșit dintr-o generație de țărani, fără 

carte, care mergeau la biserică. Iar acum, dintr-o 

generație de oameni deștepți nici măcar țărani nu 

ies.” (Parintele Calistrat) 
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Vizitând şi inspectând diverse şcoli din mediul rural al timpului, Eminescu face constatări şi 

recomandări exacte referitor la unele probleme care seamănă foarte bine cu cele ale zilelor noastre. 

Astfel, problema frecvenţei elevilor o vede strâns legată de cea a felului în care administraţiile 

locale sunt preocupate de bunul mers al şcolilor: „Dacă frecvenţa este mică, cauza e a se căuta 

numai în netrebnicia administraţiei comunale, care priveşte şcoala ca un lucru de prisos, închiriază 

un local nesuficient, în care pot încăpea abia treizeci de copii, lasă şi acest local descoperit şi în 

stare proastă, nu cumpără hărţile şi ustensilele necesare şcoalei şi prevede peste tot sume 

nensemnate în bugetul ei pentru şcoală, încât tot bugetul şcoalei e cât a treia parte din leafa d-lui 

primar. Voind a cere lămuriri de la d-nul primar în această privinţă, d-nia sa a găsit de cuviinţă 

de-a se depărta din sat, lăsând pe-un membru al consiliului comunal şi pe-un ajutor de notar în 

locul său ca să-mi deie lămuririle cuviincioase.”, scrie revizorul Eminescu într-un proces-verbal 

din 24 august 1875. Cât de actuală vi se pare situaţia?!... 

 

După inspecţia şcolii din Totoieşti, conchide găsind doar 15 elevi prezenţi din cei 40 

înscrişi: „Răspunsurile mi s-au părut mecanice, încât ar fi de dorit ca învăţământul să aibe mai 

multă viaţă. Cu deosebire însă, trebuie ca copiii să nu înveţe nimic pe de rost ce n-au priceput pe 

deplin. Deprinderile gramaticale îndelungate trebuie să precedeze orice definiţie scrisă. Când 

cetesc copiii ceva, trebuie să se facă luători de seamă la înţelesul celor ce au cetit şi să povestească 

cu cuvintele lor cuprinsul bucăţilor de lectură.” La polul opus se află situaţia de la şcoala din 

comuna Gropniţa, unde, deşi se aflau doar 12 elevi prezenţi, „cetirea e curgătoare şi logică, adică 

se cunoaşte că copiii pricep bine ceea ce cetesc. Problemele aritmetice au fost rezolvate cu multă 

claritate. Cunoştinţele istorice ale copiilor sunt esacte şi pe deplin pricepute de către dânşii.”  

 

Este, de fapt, problema cea mare şi a învăţământului de astăzi, cu elevi care citesc prea puţin, nu 

ştiu să se exprime cursiv în cuvinte proprii, iar apoi evoluând în acest fel în clase mai mari, cad 

pradă fie învăţării pe de rost a diferitelor comentarii de texte, (care mai nou, zice-se au dispărut!), 

fie bombardamentului cu texte necunoscute, multe dintre ele pline cu o imagistică foarte 

complicată, pe care copiii nu o pot înţelege, vizualiza şi deci explica (fiindcă asta li se cere!), 

ajungând în cele din urmă fie la a repeta ca papagalii sintagme-model de descâlcire a unor asemenea 

„imagini artistice”, cum au fost învăţaţi la clasă, fie la a se exprima în limbaj propriu dar cu fraze 

ilogice şi care nu au nicio legătură cu textul de la care s-a plecat. În acest proces sigur vor sfârşi prin 

a urî literatura şi cititul, în legătură cu care au fost îndrumaţi de la început rău, au ajuns să nu 

înţeleagă mai nimic dintr-un text citit, adică au devenit ceea ce numim azi „analfabeţi funcţional”. 

Pentru a nu se ajunge la aşa ceva, Eminescu cerea atunci ca cititul să se facă după cărţi speciale de 

lectură, recomandând în acest sens la clasa I „Metoda nouă” de Ion Creangă, precum şi cărţi de 

citire anume editate. Şi extindea recomandările pentru toate clasele, pentru a preîntâmpina pericole 

mai mari: „Lectura trebuie făcută în toate clasele pe cărţi regulate de citire, iar nu pe manuale de 

geografie, catehii sau altele. Făcându-se lectura pe asemenea manuale, în genere scrise de autori 

proşti, c-o ortografie rea şi c-o limbă imposibilă, se-ntâmplă ca copiii, în clasa a treia să citească 

mai rău decât în întâia, în care au metoda nouă cu limba limpede şi înţeleasă.” Cu siguranţă şi aici 

are dreptate, căci atunci, dar şi acum, fenomenul menţionat este prezent. În ziua de azi, numai cine 

nu a vrut nu s-a trezit peste noapte autor de manuale regulate sau auxiliare care umplu ghiozdanele 

copiilor, le deformează coloana şi se hrănesc în chip atroce cu timpul lor, materialele servind cel 

mai adesea intereselor personale ale cadrelor didactice care-şi dau diferite examane de promovare în 

carieră sau îşi hrănesc orgoliul adesea fără limite, şi mult prea puţin nevoilor de la clasă ale elevilor. 
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Privind manualele scolastice ale timpului său, Eminescu le mătură pur şi simplu atunci când începe 

să prezinte manualul lui Creangă, metodele simple şi „umane” ale autorului care ajunge în final „să 

disciplineze şi nu să siluiască sufletele copiilor”. 

Astăzi nu ne putem plânge de lipsa cărţilor de pe care copiii pot citi, dar câte corespund cu adevărat 

particularităţilor de vârstă ale lor, principiu didactic peste care s-a trecut cu tăvălugul indiferenţei de 

zeci de ani deja, câte nu păcătuiesc fie printr-o tematică inadecvată, fie prin abundenţa de 

neologisme ori, dimpotrivă de arhaisme. Şi textele acestea fac parte din lectura recomandată, multe 

din ele apar chiar în paginile manualelor şcolare. 

La vremea sa, pentru ca pericolul în care se aflau copiii care nu deprindeau cititul logic să nu devină 

unul major, Eminescu cerea măsuri radicale, recomandând repetarea anului chiar, mai cu seamă de 

la clasa I, dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de lectură, căci aceasta este menirea clasei I. Spune 

acest lucru într-un proces-verbal al unei inspecţii făcute în satul Stânca: „Instrucţia am găsit-o 

slabă. Citirea chiar merge rău în toate clasele. De aceea domnul învăţător nu va mai înainta în 

clasa a II-a pe nici un elev, care nu va şti a citi perfect, căci aceasta este menirea clasei întâi.” Vă 

amintiţi că ani la rând în România nu a fost permisă repetenţia, mai cu seamă la clasele mici. 

Aceasta era privită în mod total greşit de către toţi factorii - elevul, părintele, invăţătorul însuşi sau 

oficialităţile, ca o ruşine sau ca o pedeapsă, nu ca pe o metodă de fixare a unor deprinderi, de 

ajutorare a copilului în a-şi însuşi tehnica lecturii şi a înţelegerii textului citit sau de a socoti cu mai 

mare uşurinţă şi de a lucra într-un ritm mai lent, mai potrivit nevoilor lui de moment, fără de care nu 

va putea progresa mai târziu. Iată rezultatul!.... În anii 80 am fost martora unei scene în care unei 

profesoare, unic întreţinător de familie, i s-a refuzat completarea catedrei după ce a fost întrebată 

câţi corijenţi şi repetenţi a lăsat în anul şcolar anterior, inspectorul care o interpela acuzând-o 

furibund că aceasta nu este calitate a muncii, ci iresponsabilitate!.... 

 

Să mai spun că metoda de a vedea astfel lucrurile se mai perpetuează şi astăzi şi este văzută ca 

normalitate sub pretextul de a nu stresa elevul sau din dorinţa de a raporta un procent cât mai mare 

de promovabilitate din partea unor şcoli?!... Înţeleg însă conducerile acelor şcoli, cadrele didactice 

şi chiar părinţii acelor elevi la ce riscuri de stres şi inadaptabilitate la cerinţele societăţii în care vor 

ajunge peste ani acei copii, îi expun?!... 

A nu se crede cumva că Eminescu-i cocoloşea pe dascălii care lucrau fără tragere de inimă sau nu se 

preocupau mereu de a aduce noul în lecţiile lor lucrând în sprijunul elevilor. Îi dispreţuia clar pe 

aceia care se comportau „ca nişte somnoroşi fără vocaţiune, care se pun pe carte până ce pot trece 

vrun concurs, şi după aceea leagă cartea de gard, nu mai citesc absolut nimic şi dictează numai an 

cu an acelaşi caiet vechi şi unsuros, unor urechi nouă”. 

 

Şi pentru că şi atunci, ca şi acum exista moda celor şcoliţi mai multe sau mai puţine zile în alte ţări 

de soare pline, apoi veniţi în ţară cu gând de schimbare şi căpătuială, poetul nu ezită să-i atace pe 

împricinaţi: „Orice canalie care a deprins trei buchii franţuzeşti la Paris, aspiră de-a se face aici în 

ţară cel puţin ministru.” La vremea aceea de-abia se încheia perioada etimologismului latinesc şi 

era tot mai impetuasă influenţa franceză, în limbă şi nu numai. Astăzi influenţele sunt mai 

numeroase şi adesea la fel de dăunătoare, fiindcă din diverse motive, românii şi-au pierdut simţul 

măsurii. Mărturie stau în primul rând sutele de neologisme introduse în ultimii 30 de ani în limbă, 

de cele mai multe ori ca moft, ca modă, deşi aveau corespondenţi suficient de viabili în limba 

română. 
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Eminescu avea o gândire sistemică, deşi poate unora le-ar părea simplistă, dar nu recomanda a 

copleşi elevul cu o multitudine de cunoştinţe, ci urmărea impunerea principiului „non multa, sed 

multum”, cel puţin în învăţământul primar şi secundar (azi, gimnazial), pentru că aceste niveluri 

sunt în primul rând niveluri de EDUCAŢIE şi apoi de INSTRUCŢIE prin care cunoştinţele 

trebuie „bine pricepute şi mistuite”, ele „limpezesc conştiinţa” şi „regulează întreaga viaţă 

intelectuală”... Ce facem noi astăzi?!... Bombardăm copilul cu termeni tehnici şi de specialitate de 

parcă am vrea să scoatem specialişti în diverse domenii de pe băncile şcolii primare sau gimnaziale. 

Îmi amintesc că am numărat odată, de curiozitate, aproximativ 60 de asemenea termeni de pe o 

jumătate de pagină a unui manual de geografie de clasa a VI-a. 

Mai sunt foarte multe de spus despre cât de actual şi de prezent este Eminescu în zilele noastre. 

Închei însă cu o definiţie a lui dată cărţii care ar trebui să-i pună pe gânduri pe toţi cei care se 

gândesc responsabil la viitor: „O carte de citire nu e numai o enciclopedie naţională; ci, dacă e 

bună şi cu îngrijire lucrată, precum au început a se lucra, ea revarsă în mii de capete aceleaşi 

cunoştinţe, fără de nici o silă, căci nu se-nvaţă pe de rost; ea inspiră la zeci de mii de cetăţeni 

viitori aceeaşi iubire pentru trecutul şi brazda pământului lor; ea preface, după o justă observaţie, 

o masă de indivizi, ce se-ntâmplă a locui pe aceeaşi bucată de pământ, într-un popor ce menţine o 

ţară.” Eminescu credea în viitor. Noi îl putem materializa. 
sursa: www.republica.ro, autor Elena Mușetescu Telesa, 12 sept 2020 
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