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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. 35, anul 7, săptămâna 18 - 24 noiembrie 2019 

 

Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Majorarea alocației de stat pentru copii 

 UNICEF în România vă invită să sărbătorim împreună Ziua Internațională a 

Drepturilor Copilului! 

 Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 

 Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea loc în 

perioada 20 - 24 noiembrie 2019 

 Asociația C4C propune decidenților 4 politici publice alternative de îmbunătățire a 

calității educației incluzive pentru copiii cu deficiențe auditive și vizuale 

 Fragilizarea tinerei generații. E îngrijorător numărul copiilor care nu mai vor să vină la 

școală, deoarece se închid în camera lor, jucându-se pe calculator 

 

 

                                                                

 Noutăți 
 

 DiscoverEU 2020 - permise de călătorie pentru tineri în vârstă de 18 ani pentru a 

explora Europa în anul 2020 

 

Data publicării:14 noiembrie, 2019 

 

Comisia Europeană a lansat o nouă rundă de înscrieri pentru permisele de 

călătorie DiscoverEU, care oferă posibilitatea tinerilor de 18 ani să călătorească în Europa, să-și 

dezvolte cunoștințele și aptitudinile și să descopere diversitatea culturală, precum și valorile 

comune ale Europei. 

DiscoverEU este o experiență de călătorie deschisă tuturor tinerilor europeni cu vârsta de 18 ani, 

menită să combine călătoriile în Europa cu învățarea. Până în prezent, Comisia Europeană a acordat 
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50.000 de permise de călătorie prin intermediul a trei runde de înscrieri, la care au participat 

275.000 de tineri. Noua rundă de înscrieri va permite altor 20.000 de tineri să beneficieze de aceste 

permise.  

În fiecare an, activitățile DiscoverEU sunt organizate în jurul unei teme specifice legate de 

prioritățile Uniunii Europene. Tema pentru anul 2019 este „Să învățăm despre Europa”, iar tema 

pentru 2020 va fi „O Europă verde și durabilă”. 

Candidații trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani până la 31 decembrie 2019, trebuie să fie cetățeni ai 

unui stat membru al UE și să fie dispuși să călătorească între 1 aprilie și 31 octombrie 2020, pentru 

o perioadă maximă de 30 de zile. Cei interesați să participe se pot înscrie până la data de 28 

noiembrie 2019. Informații detaliate în acest sens sunt disponibile la: 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro 
Un comitet de evaluare va analiza cererile de înscriere și va selecta câștigătorii. Candidații vor fi 

informați cu privire la rezultatele selecției în luna ianuarie 2020. 
sursa: //www.edu.ro/discovereu-2020-permise-de-c%C4%83l%C4%83torie-pentru-tineri-%C3%AEn-

v%C3%A2rst%C4%83-de-18-ani-pentru-explora-europa-%C3%AEn-anul 

 

 

 [Consultare publică] Documentul de politici curriculare „Repere pentru proiectarea și 

actualizarea curriculumului național” 

 

Data publicării: 01.11.2019 

 

Supunem consultării publice documentul de politici curriculare Repere pentru proiectarea și 

actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Documentul, disponibil atașat (fișier pdf), a fost realizat de o echipă de specialiști ai Institutului de 

Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale și promovează o concepţie curriculară 

unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate 

explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional 

preuniversitar. 

 

Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta 

propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. Feedback-ul poate fi 

transmis în două moduri: 
 prin completarea unui chestionar 

online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului 

durează aproximativ 15 minute.) 

 prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri și sugestii pe adresa de e-

mail contact@educred.ro, menționând subiectul acestei consultări 

Toate mesajele vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale. Vă 

mulțumim! 

*** 
Despre Proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED: 

 CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea 

Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază 

https://europa.eu/youth/discovereu_ro
https://www.edu.ro/discovereu-2020-permise-de-c%C4%83l%C4%83torie-pentru-tineri-%C3%AEn-v%C3%A2rst%C4%83-de-18-ani-pentru-explora-europa-%C3%AEn-anul
https://www.edu.ro/discovereu-2020-permise-de-c%C4%83l%C4%83torie-pentru-tineri-%C3%AEn-v%C3%A2rst%C4%83-de-18-ani-pentru-explora-europa-%C3%AEn-anul
https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED
mailto:contact@educred.ro
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recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție România 2017 - Studii 

OECD privind evaluarea și examinarea în domeniul educației.  

 Unul dintre obiectivele principale ale proiectului constă în elaborarea documentului de 

politici educaționale Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național. 

Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică 

educațională definitorii pentru curriculumul național. 

Documentul Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național se găsește la 

adresa: https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf 
sursa: Birou comunicare MECS 

https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-documentul-de-politici-curriculare-%E2%80%9Erepere-pentru-

proiectarea-%C8%99i-actualizarea 

 

 

 Ministerul Educatiei anunta ca s-a dat startul oficial in campania de "taiere a 

hartiilor" care ingreuneaza munca profesorilor. 
 

Ministrul Monica Cristina Anisie a semnat, în data de 15 noiembrie, ordinul de constituire a 

comisiei care va elabora un proiect de debirocratizare a activitatii din invatamantul preuniversitar. 

Proiectul urmeaza a fi supus consultarii publice la inceputul lunii decembrie, punctul terminus al 

acestui proces fiind inceputul semestrului al II-lea", a anuntat Ministerul. 
 

 

 Majorarea alocației de stat pentru copii 
 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 924 a apărut Legea nr. 214/2019 pentru completarea 

art. 3 din Legea nr 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. 

După alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii se 

introduce un nou alineat cu următorul cuprins:  

“Cuantumul alocației de stat pentru copii se majorează annual cu 100% din rata medie anuală a 

inflației, începând cu data de 1 ianuarie 2020.” 
 

 

 UNICEF în România vă invită să sărbătorim împreună Ziua 

Internațională a Drepturilor Copilului 
 

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului (Aniversarea Convenției cu Privire la Drepturile 

Copilului) este o acțiune globală ce are loc anual cu motto-ul “pentru copii, de către copii”. 

 

Este ziua în care le dăm copiilor puterea, încurajându-i să se exprime. Este foarte important să îi 

întrebăm încă de la cele mai mici vârste despre ceea ce contează cu adevărat pentru ei, ce le place, 

ce își doresc. Putem să îi consultăm de la orice vârstă. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-documentul-de-politici-curriculare-%E2%80%9Erepere-pentru-proiectarea-%C8%99i-actualizarea
https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-documentul-de-politici-curriculare-%E2%80%9Erepere-pentru-proiectarea-%C8%99i-actualizarea
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20 noiembrie este o zi distractivă, dar cu un mesaj serios. Copiii “vor prelua” roluri cu mare 

vizibilitate în media, politică, business, sport și divertisment, pentru a atrage atenția asupra 

provocărilor cu care se confruntă. De aceea, adulții și copiii din întreaga lume își unesc vocile în 

solidaritate cu cei mai vulnerabili dintre copii și promovează drepturile copilului, cum ar fi accesul 

la educație. Oricine se poate alătura #GoBlue, în semn de susținere pentru acțiunile lor. 

Haideți să sărbătorim pe 20 noiembrie o zi internațională pentru copii, împreună cu copiii. 

 

Cum puteți contribui? 
Iată o serie de propuneri, din care puteți alege ce vă place mai mult: 

 Semnați această petiție: http://bit.ly/petitieUNICEF  Petiția va fi înmânată liderilor 

mondiali în Noiembrie 2019, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției pentru 

Drepturile Copilului. Prin această petiție cerem liderilor lumii să își reînnoiască 

angajamentele și să pună copiii pe primul plan, precum și să se asigure că drepturile copilului 

sunt respectate. Sperăm ca petiția să fie semnată de 1 milion de oameni din întreaga lume și 

vrem să arătăm că în România ne pasă de drepturile copilului. 

 Redistribuiți (Share) mesajele noastre de pe Facebook, Instagram sau Twitter.  

Un Share ajută la generarea unui ecou mult mai mare care arată că interesele copiilor trebuie 

prioritizate. 

 Purtați ceva albastru și/ sau colorați-vă conturile de social media în albastru. 

 Gătiți ceva albastru sau pregătiți o băutură albastră împreună cu copilul sau copiii 

dumneavoastră. 

 Adăugați un photo-frame la poza voastră de profi. Anul acesta avem o imagine desenată în 

culorile speranței, pe care puteți să o folosiți intrând pe următorul 

link: https://www.facebook.com/unicef/posts/10156695403794002 

 

http://bit.ly/petitieUNICEF
https://www.facebook.com/UNICEFRomania/
https://www.instagram.com/unicefromania/?hl=en
https://www.facebook.com/unicef/posts/10156695403794002
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Orice variantă alegeți, vă rugăm să folosiți hashtagurile #GoBlue și #WorldChildrensDay 

când postați o fotografie sau un video pe rețelele sociale. Astfel puteți inspira și alte persoane 

să se alăture Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și să sprijine copiii.  

 

Doar împreună le putem oferi un viitor mai bun. 

Vă mulțumim! 
sursa: http://www.unicef.ro/media/unicef-in-romania-va-invita-sa-sarbatorim-impreuna-ziua-internationala-a-

drepturilor-copilului/ 

 
 

  Conferința națională Acces și participare la Educație, 

ediția a IV-a, 23 noiembrie 2019 
Conferința națională Acces și participare la Educație, ediția a IV-a, este organizată de Asociația 

RENINCO România, împreună cu Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație – 

CCPEE, în data de 23 noiembrie 2019, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (str. 

Panduri nr. 90) 

 

Anul acesta, tema este “Competiție și cooperare în școala românească”.  

 

Manifestarea științifică va beneficia de participarea membrilor GREI – Grupul Român pentru 

Educație Incluzivă – care promovează și susține dezvoltarea politicilor și practicilor inclusive în 

școala românească. Grupul GREI cuprinde membri ai Asociației RENINCO România: experți din 

universități, instituții publice, școli și organizații care au decis să împărtășească din experiența și 

cunoștințele proprii, validate prin realizări profesionale, și care au ferma convingere că fiecare copil 

are dreptul la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și învățare. 

 

Conferința națională  Acces și participare la Educație este un eveniment la care sunt invitați și pot 

participa toți membrii organizației.   

 

Persoanele interesate sunt rugate să completeze Formularul de înscriere 

https://www.reninco.ro/images/conf2019/2%20Formular%20inscriere.pdf   până la data de 15 

noiembrie 2019. 
Informații suplimentare: https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-

conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019 

 

 

http://www.unicef.ro/media/unicef-in-romania-va-invita-sa-sarbatorim-impreuna-ziua-internationala-a-drepturilor-copilului/
http://www.unicef.ro/media/unicef-in-romania-va-invita-sa-sarbatorim-impreuna-ziua-internationala-a-drepturilor-copilului/
https://www.reninco.ro/images/conf2019/2%20Formular%20inscriere.pdf
https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019
https://www.reninco.ro/index.php/component/content/article/23-evenimente/121-conferinta-nationala-acces-si-participare-la-educatie-editia-a-iv-a-2019
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 Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea 

loc la București, în perioada 20 - 24 noiembrie 2019 
  

 
 

Ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România va avea loc în perioada 20 - 

24 noiembrie 2019 în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo. Evenimentul este 

organizat de Radio România. 
 

 

 Asociația C4C propune decidenților 4 politici publice alternative de 

îmbunătățire a calității educației incluzive pentru copiii cu deficiențe 

auditive și vizuale 

 
În cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe 

auditive și vizuale (EDU-CES)”, Asociația C4C Communication for Community a organizat, pe 

24 octombrie 2019, un eveniment național la care au participat experți, profesori, reprezentanți ai 

decidenților, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației copiilor cu 

cerințe educaționale speciale (CES). 

 

Experții din cadrul echipei proiectului au prezentat următoarele 4 propuneri de politici publice 

alternative: 

1.      Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii 

cu dizabilități și /sau CES, cu accent pe nevoile copiilor cu deficiențe auditive și vizuale - 
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA1-Formarea-profesorilor-din-%C8%99colile-

de-mas%C4%83-1.pdf 

2.       

Îmbunătățirea accesului la educație în învățământul de masă a preșcolarilor cu deficiențe 

auditive și vizuale - http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA2-

%C3%8Embun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-accesului-la-educa%C8%9Bie-a-

pre%C8%99colarilor-cu-deficien%C8%9Be-auditive-%C8%99i-vizuale.pdf 

3.      Asigurarea resurselor de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu 

deficiențe auditive și vizuale. (Resurse pentru o Școala Incluzivă); 

4.      Introducerea limbajului mimico gestual și a labiolecturii în sistemul de învățământ 

general. 

http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA1-Formarea-profesorilor-din-%C8%99colile-de-mas%C4%83-1.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA1-Formarea-profesorilor-din-%C8%99colile-de-mas%C4%83-1.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA1-Formarea-profesorilor-din-%C8%99colile-de-mas%C4%83-1.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA1-Formarea-profesorilor-din-%C8%99colile-de-mas%C4%83-1.pdf
Îmbunătățirea%20accesului%20la%20educație%20în%20învățământul%20de%20masă%20a%20preșcolarilor%20cu%20deficiențe%20auditive%20și%20vizuale%20-
Îmbunătățirea%20accesului%20la%20educație%20în%20învățământul%20de%20masă%20a%20preșcolarilor%20cu%20deficiențe%20auditive%20și%20vizuale%20-
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA2-%C3%8Embun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-accesului-la-educa%C8%9Bie-a-pre%C8%99colarilor-cu-deficien%C8%9Be-auditive-%C8%99i-vizuale.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA2-%C3%8Embun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-accesului-la-educa%C8%9Bie-a-pre%C8%99colarilor-cu-deficien%C8%9Be-auditive-%C8%99i-vizuale.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/PPA2-%C3%8Embun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-accesului-la-educa%C8%9Bie-a-pre%C8%99colarilor-cu-deficien%C8%9Be-auditive-%C8%99i-vizuale.pdf
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Asigurarea%20resurselor%20de%20sprijin%20pentru%20educaÈ�ia%20Ã®n%20sistemul%20de%20masÄ�%20a%20copiilor%20cu%20deficienÈ�e%20auditive%20È�i%20vizuale
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Introducerea%20limbajului%20mimico%20gestual%20È�i%20a%20labiolecturii%20Ã®n%20sistemul%20de%20Ã®nvÄ�È�Ä�mÃ¢nt%20general;
file:///C:/Users/alexandru.miroiu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W9RKZHOM/Introducerea%20limbajului%20mimico%20gestual%20È�i%20a%20labiolecturii%20Ã®n%20sistemul%20de%20Ã®nvÄ�È�Ä�mÃ¢nt%20general;
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Aceste propuneri au fost formulate pornind de la situația identificată la nivel național. Din datele 

obținute atât de la Ministerul Educației, cât și de la Inspectoratele Școlare Județene prin Centrele 

Județene de Resurse și Asistență Educațională reiese faptul că, la momentul actual, peste jumătate 

dintre copiii cu cerințe ES sunt deja înscriși și frecventează învățământul de masă: 

 

„În acest moment incluziunea educațională a copiilor cu CES este o realitate. Acești copii sunt deja 

majoritar elevi în grădinițele și școlile din învățământul de masă. Este important să admitem 

aceasta și să răspundem nevoii de pregătire a cadrelor didactice, de dotare a unităților de 

învățământ pentru a acomoda nevoile de învățare și dezvoltare a acestor copii.”, Daniela Vișoianu 

– manager de proiect. 
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În plus, dacă luăm în calcul faptul că studiile arată că orice copil poate prezenta la un moment dat 

cerințe educaționale speciale (de ex., în contextul mutării într-o altă școală, o modificare a 

contextului familial, ș.a.) investiția în formarea continuă a cadrelor didactice este justificată chiar 

dacă nu toate cadrele didactice au la clasă copiii cu nevoi speciale. Cele 4 propuneri de politici 

publice elaborate în cadrul proiectului EDU-CES se concentrează pe deficiențele de vedere și de 

auz, dar oferă cadrul pentru extinderea soluțiilor propuse și pentru alte tipuri de dizabilități sau 

nevoi speciale. 

Echipa de proiect va înainta aceste propuneri factorilor decidenți, are planificate acțiuni de 

promovare a propunerilor, urmând ca, după finalizarea perioadei de desfășurare a proiectului, acest 

demers să fie continuat de membrii rețelei EDU-CES, constituite în cadrul proiectului dar și de 

Federația Coaliția pentru Educație, din care Asociația face parte. 

 

Rezultatele proiectului EDU-CES sunt: 

· 45 reprezentanți ai C4C și ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și monitorizării 

politicilor publice și în activități de advocacy; 

· O analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în România copiilor 

cu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv -  

http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-

pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/ 
· Un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene; 

http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/STUDIU-COMP.-POL-EDU-INCLUZIVE-

COPII-CES.pdf 
· 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate; 

· Rețeaua EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru 

copii cu cerințe educaționale speciale (45 organizații membre); 

· 8 consultări regionale de elaborare a propunerilor de politici publice alternative organizate cu 

participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente; 

· Un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative organizat la OK 

Center, în București cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ale instituțiilor competente și 

sprijin în găzduire Fundația Dreptul la Educație. 

· 3 propuneri de politici publice alternative acceptate la nivelul Ministerul Educației Naționale 

și/sau al Parlamentului. 

Informații suplimentare despre proiect -  www.c4c.ro 
sursa: www.stiriong.ro, 15 nov 2019 

 

 Fragilizarea tinerei generații. E îngrijorător numărul copiilor care nu mai 

vor să vină la școală, deoarece se închid în camera lor, jucându-se pe 

calculator 

În numele unor sintagme precum „libertate de a alege” sau „libertatea economiei de piață”, omului 

recent i se refuză de foarte multe ori calitatea – în consum, în sănătate, în învățământ. Și nu numai. 

Este uimitor cum coexistă astăzi oferte de o calitate foarte înaltă, nicicând atinsă în istorie (pe toate 

palierele vieții), cu altele ce ating de asemenea superlativul, dar în jos. Pentru lipsa de calitate, 

http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/
http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/
http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/STUDIU-COMP.-POL-EDU-INCLUZIVE-COPII-CES.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/STUDIU-COMP.-POL-EDU-INCLUZIVE-COPII-CES.pdf
http://www.c4c.ro/wp-content/uploads/2019/11/STUDIU-COMP.-POL-EDU-INCLUZIVE-COPII-CES.pdf
https://www.okcenter.ro/
http://www.stiriong.ro/
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putem spune că acele oferte nu își merită numele sub care se prezintă – sunt de nenumit, indicibile, 

inefabile. 

 
(Foto Guliver/Getty Images) 

În trecut, principalul agent reglator era statul. Teoretic, așa este definit și astăzi, prin existența unor 

controale de calitate și printr-o structură centralizată, măcar parțial, pentru a încerca protejarea 

cetățenilor săi. Dar practic, statului i se impută imixtiunea, iar societatea (consumatori, beneficiari) 

consideră adesea că mecanismele pieței sunt suficiente ele însele să dea naștere la calitate, cel mai 

adesea prin legea concurenței. Se manifestă tot mai pronunțat un curent de gândire ce prezintă statul 

ca pe un organism dacă nu parazit, atunci ca pe cel mai rău administrator de resurse. Probabil 

curentul nu este neapărat unul firesc, ci întreținut de cei care benefiază de pe urma lui (cui prodest).  

Același curent pretinde că banul singur (capitalul) reglează și aduce progres, prin repoziționarea 

permanentă cerere-ofertă. Cu alte cuvinte, când cererea scade, oferta se recalibrează, devenind mai 

bună și mai accesibilă. Aceasta e viziunea optimistă – dar și falsă, de multe ori. Nu întotdeauna 

piața încearcă să atragă prin oferte mai bune calitativ. Apar și o mulțime de tertipuri, de manipulări, 

iar cel mai des jucată este cartea ignoranței beneficiarului. Ca să îmi citez un prieten, ar trebui să ai 

un doctorat în viață pentru a nu fi păcălit și pentru a face cele mai bune alegeri. Iar asta o spunea, 

franc, un om absolvent de două facultăți și cu un doctorat academic, dar care, intrând într-un 

magazin de electronice pentru a-și lua o mașină de spălat, se declarase învins. 

Un alt exemplu. În România se crede că piața de carte se autoreglează, calitatea impunându-se de la 

sine. Cu toate astea, sunt uimitor de numeroase edițiile pline de greșeli grosiere. Din dorința de a 

face costurile de editare cât mai mici, multe edituri nu au corectori angajați. Despre conținut, ca 

atare, este din nou dificil să vorbim pe un spațiu de articol online. În zona cărții pentru copii, 

părinții care nu sunt neapărat în branșă sunt înșelați prin exemplare strălucitoare (prin calitatea 
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hârtiei și a ilustrațiilor), dar foarte slabe sau chiar greșite pe conținut. Pe ei cine îi protejează? 

Nimeni. E legea libertății de piață, nimeni nu te silește să cumperi. State mai centralizate în ceea ce 

privește controlul calității (cum este Franța) intervin mai dur prin instituții. La noi, curentul de 

opinie este acela că statul trebuie să stea cât mai mult în umbră – asta pentru că avem amintirea 

comunismului și a statului puternic intervenționist. Însă am căzut într-o periculoasă extremă. 

Am putea spune: foarte bine, trebuie să te aperi singur, educația îți dă șansa de a nu fi păcălit, sau de 

a fi păcălit mai rar. Aș răspunde că este greu de crezut să avem competențe în atâtea domenii, astfel 

încât vigilența și inteligența să ne ferească întotdeauna. În mod ideal, signaletica ar trebui să fie mai 

clară – care produs merită și care nu, ce este sub standarde și ce nu, ce este nociv și ce nu.  

Sloganul libertății de a alege, concomitent cu un palid mesaj de informare, dar în fapt cu o 

promovare a lipsei de discernământ și de autocontrol, provoacă în mod constant victime. În schimb, 

devenim pe zi ce trece mai cinici (sau suntem manipulați să devenim astfel), considerând că e de 

datoria noastră să fim informați și să ne protejăm. Iar cei care sunt ignoranți sau vulnerabili? Ei 

bine, nu au decât să crape. Și constant, ceas de ceas, crapă. Este jungla societății contemporane, în 

care cei puternici supraviețuiesc, iar cei slabi sunt centrifugați spre margini sau scoși total din joc. 

Din ce în ce mai multe persoane devin vulnerabile. Pe unii îi vulnerabilizează o adicție (consumul 

de alcool, de droguri), pe alții un obicei care le-a amputat voința. Pe alții, i-a vulnerabilizat o 

alegere luată în necunoștință de cauză.  

Fete sclipitoare, cu un viitor plin de promisiuni (dar și de intersecții de alegeri), seduse mai curând 

de superficiale dorințe imediate (număr de like-uri, poziție în anturaj, imperativ de imagine). Băieți 

care, culmea, pe zi ce trece sunt mai ușor de rănit, mai depresivi, mai apatici (fără idealuri și 

perspectivă). Desigur, sunt și numeroase exemplele contrare, dar consider că putem vorbi de o 

fragilizare a tinerei generații, ca fenomen de masă. 

E îngrijorător numărul copiilor care nu mai vor să vină la școală, deoarece se închid în camera lor, 

jucându-se pe calculator. Îngrijorător de mare numărul oamenilor care își taie punțile sociale reale, 

claustrându-se într-un cont de facebook. Îngrijorător numărul tinerilor ce prelungesc dependența 

maladivă de părinți (financiară și emoțională). Îngrijorător de crescut numărul băieților/bărbaților 

care nu mai știu ce presupune a fi bărbat – responsabilitate, curaj (în decizii, în urmarea deciziilor), 

dorința de a construi, de a face binele, dar și un soi de benefică nepăsare. Prin nepăsare nu trebuie 

înțeleasă indiferența sau insensibilitatea, ci refuzul de a se lăsa rănit din pricini adesea minore. Prin 

nepăsare, s-ar înțelege și acea hotărâre de a nu te uita permanent în stânga și în dreapta, atent la 

opinii și judecăți externe. În mod ideal, o rută nu se recalculează permanent, în funcție de 

configurări exterioare. Fiat iustitia, pereat mundus. Să se facă dreptate, și de ar fi să piară lumea. În 

contrapartidă, feminitatea însăși se chircește sub imperativul unei frumuseți adesea nesprijinite de 

nimic altceva – nici de educație, nici de profunzime, nici de altruism.  

Sunt concluziile triste la care putem ajunge privind, de pildă, spre adolescenții noștri. Fete 

sclipitoare, cu un viitor plin de promisiuni (dar și de intersecții de alegeri), seduse mai curând de 

superficiale dorințe imediate (număr de like-uri, poziție în anturaj, imperativ de imagine). Băieți 

care, culmea, pe zi ce trece sunt mai ușor de rănit, mai depresivi, mai apatici (fără idealuri și 
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perspectivă). Desigur, sunt și numeroase exemplele contrare, dar consider că putem vorbi de o 

fragilizare a tinerei generații, ca fenomen de masă.  

În tot acest iureș, permanent ni se spune că trebuie să fim liberi. Cu toate acestea, prea puțin se 

vorbește despre consecințele lipsei de control, a dispunerii de libertate în mod necugetat. Prea rar, 

societatea ia măsuri protecționiste, prin stat sau prin organisme civile. Prea rar, adolescenții noștri 

aud din partea noastră un apel la responsabilitate. Sau un discurs motivațional, care să le 

consolideze tocmai ideea că viața este atât de bogată, de darnică, dar numai dacă te hotărăști să îi 

ceri, cu insistență. Deoarece discursul populist dă bine, ne plasăm pe margine pentru a căuta toți 

vinovații posibili (sistem, condiții materiale, profesori, minister etc), dar prea puțin vorbim de vină 

personală în cazul unor elevi cu eșecuri (la bacalaureat, de exemplu). E adevărat, am putea diminua 

vina lor personală, însă numai pentru a o trece în tabăra noastră, a adulților care i-au educat. Iar noi, 

adulții, am căzut uneori în capcana cuvintelor și promisiunilor mari, apoi ne-am lăsat înșelați și de 

ceața deasă din jurul nostru - unde nu se mai știe dacă binele e chiar bine și dacă ce e prezentat ca 

rău e chiar rău. Deși în era informației, parcă nicicând umanitatea nu a bâjbâit mai tare, hăituită de 

minciuni și de facile promisiuni. Astfel, de când copiii noștri erau mici, am preferat să ne certăm 

între noi (adulții) și nu le-am arătat cât de frumos poate fi să îți antrenezi voința, să nu te plasezi pe 

poziții de autosuficiență sau de permanente acuze/scuze, ci să ceri mai mult, în principal de la tine 

însuți.  
sursa: www.republica.ro, 16 nov 2019, autor: Rucsandra Cioc 
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