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 Ceva magic s-ar putea întâmpla în curând în școala românească 

 

       
Noutăți  

 
 Burse școlare din bugetul de stat - premieră în sistemul de învățământ preuniversitar 

 
Data publicării: vineri, 2 aprilie, 2021 

 

Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. În acest sens, prin 

Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut 

de către autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin HG 1.064/2020, 

Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat și 

asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele 

proprii. 

 

Având în vedere că administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja procesul de 

repartizare a acestor sume către autoritățile locale, unitățile de învățământ au obligația să solicite 

în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia 

drepturilor acordate. 

 

De asemenea, ne exprimăm convingerea că toate consiliile locale vor respecta prevederile HG 

1.064/2020 și vor adopta hotărârile proprii prin care este asigurat cuantumul minim garantat de 100 

de lei pentru toate tipurile de burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social). 
https://www.edu.ro/burse-%C8%99colare-din-bugetul-de-stat-premier%C4%83-%C3%AEn-sistemul-de-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-preuniversitar 

 
 Eforturi comune ale Ministerului Educației și Cercetării și Teach for Romania în 

direcția accesului la educație de calitate pentru copiii din mediile vulnerabile 
 
Data publicării: 01.04.2021 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/C4hTf_GW54w/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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1 aprilie 2021 - Maria Ștefania Manea, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și Iulia 

Pielmuș, Director Executiv Teach for Romania, au participat la orele învățătorilor susținuți prin 

programul Teach for Romania în Școala Gimnazială nr. 5, Săcele, județul Brașov. De asemenea, a 

fost efectuată o vizită în comunitate pentru a discuta concret cu elevii, părinții, profesorii, directorul 

instituției și autoritățile locale despre provocările cu care se confruntă școala și comunitatea 

referitor la accesul copiilor la educație. Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost identificarea de bune 

practici pe care ministerul le poate scala și în cele peste 1.600 de școli cu un număr mare de elevi cu 

risc de abandon. 

Școala Gimnazială Săcele este considerată una vulnerabilă, potrivit Indicelui de Risc Socio-

Educațional. Aproximativ 10% din elevii înscriși în anul școlar 2018-2019 au renunțat la școală, iar 

motivele sunt preponderent legate de starea socio-economică a familiilor din care provin. Media 

elevilor de clasa de a 8-a la Evaluarea Națională în 2019 a fost de 2.11. Cauzele sunt extrem de 

complicate, iar realitatea directorilor și a profesorilor care predau în școală este una foarte 

provocatoare. Calitatea educației și eficiența programelor de intervenție dintr-o astfel de comunitate 

sunt strâns legate de profesionalismul și pregătirea cadrelor didactice. Pregătirea cadrelor didactice 

și nivelul de suport oferite trebuie să fie direct proporționale cu  provocările cu care se confruntă - 

de la programe pentru identificarea și prevenirea abandonului școlar, la programe de formare care 

să ofere abilități și instrumente de lucru profesorilor și învățătorilor pentru activități remediale și 

dezvoltarea de abilități de viață independente specifice. 

 

„La nivelul Ministerului Educației funcționează, la acest moment, Mecanismul de Avertizare 

Timpurie în Educație, un instrument generat în cadrul unui proiect cu finanțare directă din partea 

Comisiei Europene, prin Digi Reform, care presupune monitorizarea fiecărui elev din cele 467 de 

școli implicate în proiect, a comportamentului acestuia și proiectarea unor intervenții pe baza 

acestuia (dacă are mai multe absențe, dacă are comportament schimbat etc). 

De asemenea, școala se va implica mai mult în relația cu familia. Este momentul ca școala să 

intervină dincolo de elev și să lucreze mai bine alături de autoritățile locale, de alte instituții ale 

statului, pentru a consolida parteneriatul cu familia, părinții, tutorii legali. Pentru elevii unei 

asemenea comunități, școala are, mai ales în această perioadă de pandemie, datoria de a recupera 

pierderile provocate în învățare și dezvoltare. Pentru anul școlar 2020-2021, programul național 

Școală după Școală comportă acest specific de a se adresa, cu precădere, elevilor din medii 

dezavantajate, vulnerabile. 

Pentru viitorul apropiat, prin pilonul 6 al Planului Național de Relansare și Reziliență, vom atinge 

problema părăsirii timpurii a școlii și a abandonului prin scheme de granturi oferite și gestionate 

de fiecare școală în parte, conform propriei realități. Școala, mai ales cea din medii vulnerabile, 

are nevoie de intervenție personalizată, de autonomie. Avem oportunitatea ca prin PNRR și 

viitoarele programe operaționale să reușim să le oferim copiilor din medii defavorizate acces la 

educație de calitate, nu doar acces la educație. Ieșind din sfera de confort propriu sau din zona de 

interiorizare a propriei realități, datoria celor antrenați în procesul de învățământ este aceea de a 

servi nevoilor tuturor copiilor. Ne dorim cât mai multe modele de bună practică pentru a le oferi 

suport școlilor în a implementa măsuri deja testate și funcționale. Iar profesorilor, formare, pentru 

a ști să se adreseze corect, remedial, prin planuri personalizate de intervenție educațională și de 

consiliere școlară elevilor aflați în acest risc”, susține Maria Ștefania Manea, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Educației. 

 

De 7 ani, Teach for Romania este alături de Școala Gimnazială nr. 5 din Săcele prin integrarea 

profesorilor inspiraționali, care să susțină procesul de învățare al elevilor și să contribuie la 

dezvoltarea comunității prin oferirea opțiunilor de viață prin educație de calitate. În ultimii șapte 

ani, au fost integrați 43 de profesori și învățători prin programul Teach for Romania. Profesorii 
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școlii au făcut parte din proiectul From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST), 

proiect Erasmus+, KA3, desfășurat pe perioada a 3 ani de către un consorțiu european format din 9 

organizații partenere și instituții din 5 țări - Bulgaria, România, Estonia, Suedia și Anglia. Împreună 

cu directorul școlar, Teach for Romania a susținut și facilitat mai multe investiții  în infrastructura 

școlară (dezvoltarea unui spațiu modular de învățare adresat claselor numeroase; echipamente 

tehnice în perioada școlii online pentru copii și profesori). 

 

„Sunt 7 ani de când Teach for Romania este alături de Școala Gimnazială nr. 5 din Săcele prin 

integrarea unor profesori și învățători inspiraționali, care, alături de profesorii din cancelarie, 

directori, părinți și comunitate, reușesc să formeze o echipă pentru elevii care au cea mai mare 

nevoie de susținere din toate punctele de vedere. Îngrijorarea noastră vine din faptul că școala din 

Săcele are un risc crescut de abandon școlar. Aproximativ 10% din elevii înscriși în anul școlar 

2018-2019 au renunțat la școală, iar motivele sunt cele mai multe legate de starea socio-economică 

a familiilor lor. În acest context, educația este un factor cheie al creșterii nivelului de trai în 

comunitate. În Teach for Romania ne propunem să aducem profesori lideri în comunitățile 

vulnerabile, care să reprezinte modele valoroase pentru viitorul copiilor, care la rândul lor, copiii 

să devină modele în familiile lor, astfel încât să rupă cercul lipsei de oportunități și să transforme 

comunitățile din care fac parte”, a menționat Iulia Pielmuș, CEO Teach for Romania. 
https://www.edu.ro/eforturi-comune-ale-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99i-teach-

romania-%C3%AEn-direc%C8%9Bia-accesului-la 

 

 A fost lansată seria de materiale informative pentru elevi/școli în cadrul campaniei 

„Om cu Om oprim pandemia” 
 

Data publicării: 01.04.2021 

Vă invităm să vizualizați și să descărcați afișele cu informații utile și reguli ce trebuie respectate 

pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov- 2 în școli, lansate în cadrul campaniei 

„Om cu Om oprim pandemia”, derulată de Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul 

Educației, UNICEF și Universitatea „Babeș-Bolyai” (Catedra de sănătate publică) din Cluj-Napoca. 

 

Afișele pot fi tipărite și utilizate în incinta unităților de învățământ, dând click pe imagine pentru 

descărcare (pe site-ul sursă). 

 

 

https://www.edu.ro/eforturi-comune-ale-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99i-teach-romania-%C3%AEn-direc%C8%9Bia-accesului-la
https://www.edu.ro/eforturi-comune-ale-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-%C8%99i-teach-romania-%C3%AEn-direc%C8%9Bia-accesului-la
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Păstrează distanțarea fizică! 

Poartă mască! 

Respectă regulile de igienă! 

 

Aceste trei reguli sunt prezentate elevilor într-un limbaj accesibil și cu elemente vizuale ușor de 

înțeles. 

Informațiile incluse în aceste materiale informative au fost vizate de către specialiști în sănătate 

publică. 
sursa: https://www.edu.ro/om_cu_om 

 
 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 
și a Planului operațional privind implementarea strategiei naţionale 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului operațional privind 
implementarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-
2027 

 Anexa 1 

 Anexa 2 

 Notă de fundamentare  
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi 
transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile 
calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 31.03.2021 - 09.04.2021. 

Publicat pe site: 31.03.2021- 13.05.2021 

 

Informații suplimentare: site MMPS, Transparenta decizionala –  

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259-proiect-de-

hotarare-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-

dizabilit%C4%83ti-2021-2027 

 
 Efectele negative ale supraexpunerii copiilor la ecrane au crescut foarte 

mult în pandemie 

 
Ca urmare a supraexpunerii la ecrane a copiilor cu vârste cuprinse între naștere și 3 ani, în anul de 

pandemie, specialiștii Asociației pentru Sănătate Mintală a Copilului anunță cu îngrijorare o crește 

cu 34 % a cazurilor de copii cu întârzieri în dezvoltarea psihică și a limbajului, deficit de atenție, 

hiperactivitate, tulburări de comportament. Asociația lansează o campanie de conștientizare și un 

film documentar, care explică care sunt semnalele de alarmă la care părinții pot reacționa, cum se 

poate diferenția timpul în fața ecranelor pentru activități de învățare, de cel care afectează 

dezvoltarea sănătoasă a copiilor. 

 

În pandemie părinții au fost nevoiți să lucreze foarte mult de acasă, ecranele devenind peste noapte 

o parte constanța a vieții întregii familii. Ei au mari dificultăți în a limita accesul la ecrane al 

https://www.edu.ro/invata-sa-salvezi-vieti
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/31032021proiect_HG_strategie_dizabilitate.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/31032021_anexa_1_SND.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/31032021_anexa_2_PO.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/31032021NF_strategie_dizabilitate.pdf
mailto:dezbateri@mmuncii.gov.ro
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/C4hTf_GW54w/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/C4hTf_GW54w/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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copiilor și s-au trezit după un an cu tot felul de probleme de comportament și de dezvoltare a celor 

mici. Specialiștii diferențiază activitățile cognitive pe care le fac copiii, de genul școală on-line de 

restul activităților de relaxare în care aceștia stau în stare cerebrală alfa în fața ecranelor și devin 

dependenți de stările acestea, care le afectează dezvoltarea. 

 

 

 
 

Copiii cu vârste cuprinse între naștere și 1 an și jumătate se află în perioada de dezvoltare senzorio – 

motorie în care specialiștii recomandă să nu stea deloc la ecrane. Între un an și jumătate până la 2 

ani ei pot sta maximum 30 de minute împreună cu un adult, care le va explica ce văd pe ecran. Între 

2 și 6 ani ei pot sta până la o oră în fața ecranelor și după această vârstă, până la 12 ani pot ajunge la 

2 ore/zi. Problemele care apar la copii în cazul supraexpunerii sunt probleme de somn, de 

alimentație, de dezvoltare a limbajului, de dezvoltare cognitivă, de relaționare, de atenție, de 

hiperactivitate, de motivație și chiar elemente asemanatoare celor din tulburarea de spectru autist. 

 

Specialiștii Asociației pentru Sănătate Mintală a Copilului au lansat in anul 2018 un studiu despre 

consumul excesiv de ecrane si efectele asupra copiilor cu vârste mai mici de 4 ani, lucrând de peste 

17 ani cu copii care au diagnostice de întârziere în dezvoltarea psihomotrică, întârziere în apariţia şi 

dezvoltarea limbajului, tulburare de opoziţie şi/sau comportament şi mai grav de ADHD sau chiar 

de elemente asemanatoare cu cele din tulburarea de spectru autist. 

“Nu toți copiii care stau în fața ecranelor foarte mult vor ajunge la manifestări de tipul celor din 

spectrul autist, dar din experiența mea am observat că in cazul copiilor care au predispoziții genetice 

pentru această tulburare, dacă nu au eliminat la timp ecranele și nu au făcut terapie specifică foarte 

devreme (până la 2 ani) creierul lor s-a structurat pe acea formă de lipsa de neuro – conectivitate și 

copilul a “devenit” până la urmă un copil cu autism. De aceea este foarte important că bebelușii să 

nu aibă acces la ecrane atât de devreme și dacă au mici sesiuni de expunere de fiecare dată să se 

compenseze cu experiente naturale, jocuri care îl pun în contact direct cu mediul înconjurător.” 

declară psihologul clinician Marius Zamfir, membru fondator și președintele Asociației pentru 

Sănătate Mintală a Copilului. 

 

Copiii cu vârste foarte mici, până în 2 ani care sunt supraexpusi la ecrane (peste 4 – 5 ore pe zi) pot 

ajunge în cazuri grave la comportamente care se regăsesc în manualele de diagnostic la tulburarea 

de spectru autist. Termenul de Autism virtual a fost și este încă destul de controversat, specialiștii 

Asociației pentru Sănătate Mintală a Copilului folosindu-l generic pentru a diferenția acei copii pe 

https://www.academia.edu/36425923/CONSUMUL_DE_MEDIU_VIRTUAL_MAI_MARE_DE_4_ORE_ZI_LA_COPIII_CU_V%C3%82RSTE_%C3%8ENTRE_0_3_ANI_POATE_CAUZA_O_FORM%C4%82_ASEM%C4%82N%C4%82TOARE_CU_TULBURAREA_DE_SPECTRU_AUTIST
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care i-au observant în timp că se recuperează mult mai ușor, după perioade limitate de terapie, dar 

mai ales de reducere drastică a accesului la ecrane. 

 

Pentru mai multe informații despre Efectele supraexpunerii copiilor la ecrane Asociației 

pentru Sănătate Mintală a Copilului lansează documentarul care poate fi vizionat la adresa:  

https://www.youtube.com/watch?v=br3aj9th6Ng&t=518s 
sursa: Roamania pozitiva, 2 aprilie 2021 

 

 

 

 Cum să reacționezi atunci când copilul tău îți spune: „Mami, am nevoie de 

ajutor!" 
 

De fiecare dată când aud „Mami, am nevoie de ajutor!" primul meu instinct este să intervin rapid și 

să îmi ajut copilul. Probabil și tu reacționezi la fel. Dar, înainte să ne transformăm în supereroii 

copiilor noștri, oricât de ademenitor ar fi acest rol, ar trebui să ne întrebăm ce obținem pe termen 

lung, dacă suntem mereu acolo lângă ei să terminăm ce au început sau pur și simplu să dăm o mână 

de ajutor din dragoste, desigur, dar total inutilă ori chiar dăunătoare, uneori. 

 

Ce credeți? Protejarea copiilor de străduință și efort îi ajută sau le face rău pe termen lung? 

Cui îi place să se zbată, să se străduiască și să o ia de la capăt iar și iar când nu îi iese ceva? 

 

 
Foto: Alamy/ Profimedia 

 

Probabil că nimănui, însă tocmai atunci se declanșează procesul de învățare. De aceea, are sens să 

afirmăm că atunci când ne privăm copiii de acest efort îi privăm de fapt de oportunitatea de a-și 

atinge potențialul maxim. 

Cu toții am auzit de zona de confort și cât de greu ne este să pășim în afara ei. Psihologii ne spun că 

atunci când încercăm să facem ceva nou, aparent dificil, în timp ce depunem efort și ne frustrăm 

învățăm de fapt să ieșim din zona de confort, dezvoltăm abilități noi de rezolvare a problemelor, 

persistență și rezistență la frustrare.  

Așadar, copiii depun efort pentru a deveni abili în ceva ce nu au mai avut ocazia să experimenteze 

anterior, iar prin reluarea acelei activități ei se dezvoltă. Dacă se implică doar în activități ușoare, 

familiare, nu vor avea ocazia să își depășească nivelul, să evolueze. Același principiu este valabil și 

la școală: pentru a stârni interesul și a-i ține pe elevi implicați, nivelul de dificultate al activităților 

https://www.youtube.com/watch?v=br3aj9th6Ng&t=518s
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propuse de profesor trebuie să fie puțin peste nivelul pe care elevul deja îl deține. Mulțumirea adusă 

de o notă maximă pentru exerciții complet neprovocatoare va fi una mică și va dispărea rapid. 

Același lucru se va întâmpla și cu interesul. Satisfacția rezolvării unor cerințe mai dificile, care te 

solicită cu adevărat, va dura mai mult și va genera o motivație intrinsecă mai puternică și mai 

valoroasă decât motivația extrinsecă. 

Neuroplasticitatea reprezintă capacitatea creierului de a se adapta. Creierul poate dezvolta noi 

conexiuni și căi neuronale și se poate adapta cu ușurință unor situații neprevăzute în mod deosebit 

în copilărie, dar și mai târziu în viață. Când în mod constant repetăm o activitate dificilă, creierul 

creează o conexiune care transformă acea activitate dificilă într-una mai facilă în timp. 

Studiile au demonstrat că noutatea și activitățile provocatoare sunt necesare pentru neuroplasticitate 

și dezvoltarea funcției cognitive. Odată cu provocarea vine și efortul, iar acesta din urmă aduce cu 

el învățare și dezvoltare. Are logică, nu? 

Există, desigur, și reversul medaliei când copiii sunt încurajați să încerce la nesfârșit o sarcină mult 

peste nivelul lor de dezvoltare în acel moment. Acest lucru este demotivant și contraproductiv. În 

astfel de situații este nevoie să ne învățăm copiii să ceară ajutorul, ceea ce nu înseamnă că se dau 

bătuți. Ci, este doar o strategie pentru a rezolva o sarcină dificilă, consumatoare de prea mult timp și 

prea mult efort. Îmi place să îl folosesc pe puternicul „încă" în astfel de situații și le spun copiilor 

„Nu poți face asta încă" ceea ce implică că vei putea face asta mai târziu când te vei fi dezvoltat mai 

mult și vei fi exersat de mai multe ori.  

Totuși, vor fi momente în care copiii se ambiționează să rezolve singuri situații prea complicate 

pentru abilitățile lor din acel moment. Când o strategie nu funcționează și intervin greșelile, copiii 

trebuie învățați să privească eșecul ca pe o oportunitate de învățare, să conștientizeze că varianta 

aceea nu dă roade și că trebuie găsite alternative. Abilitatea de a învăța din greșeli le va fi utilă 

întreaga viață fiindcă, deși copiii greșesc mai mult fiind în plin proces de învățare, toți oamenii 

greșesc, toată viața. Felul în care reacționăm în fața acestor greșeli face diferența între un om 

perseverent și unul care capitulează ușor. 

 

Conceptul pedagogic numit „învățare vizibilă" utilizează metafora "learning pit" în traducere 

„prăpastia învățării" pentru a exemplifica situația de mai sus. Astfel, căderea în prăpastia învățării 

semnifică greșeala, iar efortul de a ieși din această prăpastie reprezintă învățarea. Practic, un drum 

lin, fără căzături, nu oferă prea multe oportunități de învățare. Deci, greșelile sunt bune atâta timp 

cât sunt tratate ca oportunități de învățare, nu ocazii de pedepsire sau umilire. 

Același lucru este valabil și din perspectiva mentalității: cei cu mentalitate deschisă, flexibilă 

acceptă și îmbrățișează efortul, provocarea și, implicit, eșecul. În timp ce persoanele cu mentalitate 

fixă, închisă renunță ușor, spun despre ei înșiși că nu pot, nu sunt capabili și nu văd oportunitatea 

oferită de greșeală. 

Mentalitatea deschisă îi ajută pe copii să dezvolte reziliență, abilitate atât de necesară în această 

lume în permanentă schimbare, dar și dragoste pentru învățare, ambele fiind caracteristici esențiale 

pentru reușita în viață. 

 

În plus, efortul independent îi ajută pe copii să facă față unor emoții precum frustrarea, furia, 

dezamăgirea sau tristețea. Deși aceste emoții au fost catalogate ani buni ca fiind negative, ele sunt 

parte din viața noastră, iar copiii trebuie învățați să reacționeze într-un mod sănătos, atât pentru ei, 

cât și pentru cei din jur, atunci când le experimentează. 

În loc să evităm aceste emoții sau să le folosim ca pretext pentru ieșiri violente, am putea aplica 

tehnici precum respirația profundă care funcționează de minune la copii încă de la vârste fragede (4-

5 ani), desenatul, practicarea unui sport, meditația sau chiar scrierea sentimentelor într-un jurnal. 

Copiilor le este greu să depună efort, iar nouă, părinților, ne este, poate, și mai greu să îi privim 

străduindu-se fără să intervenim. Însă, prin activități specifice vârstei și nivelului de dezvoltare 

cognitivă, fizică și emoțională contribuim la înarmarea lor cu abilități vitale în viața de adult. Nu 
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este distractiv deloc să depui efort, însă este necesar pentru a ne dezvolta noi abilități și pentru a 

căpăta încredere în propriile forțe. Beneficiile surclasează dezavantajele. 

Deci, în loc să devenim noi supereroii copiilor noștri, hai să îi transformăm pe ei în supereroi!  
sursa: www.republica.ro, 29 martie 2021, autor: Tatiana Elena Băloi 

 

 Ceva magic s-ar putea întâmpla în curând în școala românească 

 
Foto: Inquam Photos/ George Călin 

Mă tot gândesc de ceva vreme la un proiect prin care noi, profesorii, să valorificăm toată experiența 

asta din învățământul online. Știu, toată atenția e concentrată acum pe deschiderea școlilor, pe 

gradul de siguranță în care se va întâmpla acest lucru, ceea ce, până la urmă, e firesc să ne preocupe. 

Dar doar la asta să se rezume totul? 

 

Gata, ne întoarcem la școală și aruncăm toată perioada asta într-un recycle bin al memoriei noastre 

ca și cum nu ar fi existat niciodată? Nu luăm nimic cu noi înapoi, acolo, în sala de clasă, din tot ce 

am învățat în ultimul an? Gata, renunțăm la Zoom sau la Google Classroom ca la o amintire urâtă 

de care nu vrem să mai știm niciodată?  

Pentru că, dacă facem asta, ratăm o oportunitate excepțională de a mișca un pic învățământul ăsta al 

nostru un pic înainte. 

 

Sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea lua cu noi, înapoi, în sala de clasă. Contactul cu 

colegii noștri din toate colțurile țării, din școli din mediul urban sau rural, școli mai mari și mai de 

prestigiu sau școli mici, de cartier sau de printr-un cătun de care nu a auzit nimeni. Am putea face 

lecții împreună. Evenimente educaționale, activități extracurriculare, să se cunoască elevii între ei, 

o, câte nu s-ar putea face! Am putea avea schimburi de experiență, de bune practici, de metode și 

strategii didactice. În perioada asta a învățământului online, procentul profesorilor, care au avut 

acces la conferințe, webinarii, sesiuni de instruire, a crescut exponențial pentru simplul motiv că 

erau la un click distanță. Unde am fi avut noi posibilitatea asta înainte? De unde timp, energie, bani, 

pentru drumuri până cine știe unde pentru două ore în preajma unor specialiști în educație? 

Dar mai mult decât atât, am putea face ceva pentru copiii invizibili ai școlii românești. Pentru copiii 

care ar avea nevoie de o mână de ajutor, o explicație în plus, o oră de recapitulare, consolidare și 

evaluare. Pentru copiii care au evaluări naționale, bacalaureat sau, pur și simplu, sunt pasionati de 

studiul unei materii iar școala nu poate sau nu știe să-i ofere sprijinul necesar. Pentru cei din mediul 

rural, care nu își permit meditații, cursuri sau cluburi în programul de after school. 

http://www.republica.ro/
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Pentru copiii cu boli cronice, care nu ajung cu săptămânile sau lunile la școală pentru că au 

tratamente care nu le permit deplasarea. Pentru cei din saloanele din spitalele oncologice. Și ei au 

dreptul la educație. 

Iar noi le-am putea-o oferi. 

 

Înainte să mă apostrofați că visez cai verzi pe pereți, vă spun că acest proiect este cât se poate de 

realizabil. Vă mărturisesc că, la început, mă gândeam că inițiativa asta ar putea-o prelua Ministerul 

Educației, dar nu am vrut să-i deranjez cu idei dintr-astea naive, că poate au lucruri mai importante 

de făcut. Niscaiva hârtii, de ștampilat ceva, eu știu, de schimbat vreun director sau vreun inspector. 

N-au ei timp de nimicuri dintr-astea. În plus, tot proiectul ar muri undeva pe drumul fără întoarcere 

al dosarului cu șină. Nu, mulțumesc. 

    Ceva magic în învățământul românesc: Magic School 
Așa că m-am gândit că am putea da startul acestei idei prin forțele noastre proprii. Mai sunt și 

alții care au reușit. Unii fac un spital! Sunt părinți care fac deja demersuri în direcția asta. Am putea 

face și noi o școală online pentru copiii invizibili ai sistemului românesc de învățământ. Uite, 

am putea-o numi „Magic School", dacă ne îngăduie Vlad Voiculescu să ne inspirăm un pic de la el. 

Sunt sigur că am avea o mână de ajutor, un sfat, o recomandare din partea lui Ciprian Teleman, 

ministru al digitalizării. Am avea nevoie de cineva care să asigure o platformă pe care să o acceseze 

cu ușurință copiii. Sunt convins că s-ar găsi companii care ar putea asigura infrastructura digitală a 

acestui proiect. Ar fi o mână de ajutor care ar deriva din responsabilitatea socială pe care mediul 

privat o are față de comunitate. 

Și ar mai trebui o mână de profesori cu care să dăm startul proiectului. Profesori din ciclul primar, 

gimnazial și liceal, nu contează, că e nevoie de ei pe toate ciclurile de învățământ. Poate că, în timp, 

am reuși să avem o rețea de cadre didactice implicate la nivel național. E suficient să-și aloce o oră 

pe săptămână pentru Magic School. Ar fi minunat să avem mai mulți profesori pentru aceeași 

materie. Copiii ar fi expuși la mai multe metode de predare și stiluri didactice. Nu, nu e mare 

scofală să punem la punct toată partea logistică și de organizare. Vă asigur, din experiența mea 

managerială, că se poate face relativ repede. 

Ar fi un experiment pedagogic fără precedent în România. Evident, profesorii își vor adapta 

conținuturile acestui gen de școală. Poate vor fi copii de vârste diferite care vor vrea să participe la 

anumite materii. Unii și-ar dori să recupereze anumite conținuturi. Alții de curiozitate. 

Totul s-ar putea face voluntar, benevol și gratuit. 

Implicațiile unui astfel de proiect ar fi extraordinare. Genul acesta de educație, lipsit de 

constrângerile școlii tradiționale, ar da un avânt nemaiîntâlnit creativității și imaginației didactice. 

Ar putea servi drept exemplu de bună practică pentru ceilalți profesori. Ar putea oferi idei de 

reformare a sistemului nostru de învățământ. Ar putea aduce educația acolo unde îi este locul. 

Acolo unde se face școală cu dragoste. Cu pasiune. Cu dedicare. Fără adeverințe de participare, 

dosare de merit și diplome de olimpici. O educație pentru toți copiii din țara asta. Pentru că școala 

adevărată e acolo unde niște oameni se întâlnesc în numele cunoașterii. 

Magic School. 

Un vis la doi pași de noi. 
sursa: www.republica.ro, 2021, autor: Marcel Bartic 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

