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Întrebarea se putea referi la fel de bine la cât de greu se construiește ceva care are potențialul 

de a aduce binele în cadrul societății. Ați observat, evident, că munca pentru lucrurile care 

aduc o diferență notabilă în cadrul societății durează ani de muncă, de consolidare, de 

câștigare și menținere a încrederii. 

 

criam la un moment dat despre 

ideea de a fi cel mai bun. Pe 

scurt, principiul e simplu: ești 

cel mai bun atâta timp cât ești ca 

lumina care strălucește și altora scânteia 

înțelepciunii sau flacăra iubirii. 

În profunzime, ideea e mult mai 

complexă și ține și de timpul, spațiul și 

modul în care împărtășim această 

lumină. E vorba, dacă vreți, de calea pe 

care o parcurgem atunci când ne 

îndreptăm spre un anumit scop. Cu alte 

cuvinte, modul în care împărtășești 

lumina poate fi de multe ori mai 

important decât faptul în sine. 

Nicks 

Era o zi caldă de septembrie. 

E un lucru curios cum, de multe ori, 

lucrurile bune încep odată cu începerea 

S 
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școlii. E și mai curios cum, la anume 

puncte din traiectoria noastră, ajungem 

la momente care ne par distante de 

scopurile noastre, dar se dovedesc 

providențiale pentru peregrinările 

noastre de mai târziu. 

În orice caz, revenind, căutam fervent o 

anume adresă pe care o aflasem cu puțin 

timp înainte. Eram puțin emoționat și 

afară era destul de cald, iar asta nu făcea 

decât să-mi crească varietatea din paleta 

de stări. Știu doar că nu mai țin minte 

nimic de atunci, exceptând faptul că am 

finalizat întâlnirea cu o vorbă care mi se 

părea cuceritor de inteligentă atunci: nu 

ne putem împlini decât prin alții. 

Aș putea spune că lucrul acesta mi s-a 

confirmat pe deplin în următoarea 

perioadă. Nimerisem, oarecum din 

întâmplare, într-un timp în care nu 

realizam că sunt, dar în care urma să 

revin pe băncile școlii într-un mod în 

care mă pot împlini prin mine, dar 

neapărat prin mijlocirea celorlalți. 

Eram cumva la începuturi. Intuiam că e 

destul de complicat să creezi o entitate 

funcțională și utilă și să menții o stare a 

lucrurilor într-un sistem cibernetic. 

Teoretic vorbind, e vorba de o 

componentă de reglare pe care poți să o 

controlezi în așa fel încât lucrurile să 

funcționeze într-un principiu de 

perpetuum mobile. Treaba asta ține 

cumva de o percepție fină și de abilități 

de leadership dacă nu înnăscute, măcar 

exersate. Așa că eram îndeajuns de 

pregătit să înțeleg că îți trebuie un simț 

gospodăresc suficient de dezvoltat ca să 

pui la punct asemenea lucruri. 

Pe lângă astea, mă gândeam că mai e 

nevoie de multă muncă și, mai mult 

decât atât, de pasiune. De gândit e ușor. 

Așa am descoperit eu APC-ul. E ca un fel 

de creuzet de emoții, de visuri și de stări 

E un laborator în care se cercetează 

elixirul educației. E o împlinire de 

muncă, efort, inteligență și dezvoltare 

prin ceilalți. Ei bine, acest microunivers 

împlinește într-un timp scurt 5 ani de 

reușite, mulțumită unui manager de top: 

Cătălina Dan. Nu pot să spun decât mulți 

ani înainte, cu cât mai multe realizări în 

toate formele! Pentru că nu trebuie să 

uităm că prin educație totul e posibil. 
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Ne-a fost sete. 

Educația e un timp în care efectele unei schimbări se cunosc la doisprezece ani. Când începi 

cu un stil educațional de la primele cărămizi, liniile stilului respectiv le vei vedea la examenul 

de bac de peste 144 de luni. Așa stau lucrurile și nu le putem noi schimba după perspectiva 

noastră, nici după presiunile care se pun din exteriorul unei societăți care cere efecte 

imediate. 

Educația e un spațiu în care învățăm în fiecare moment. Educația e o școală în care, mai 

departe de programe și manuale, învățăm să ne împlinim în și cu ceilalți. Educația e zidul 

unei cetăți pe care o purtăm fiecare dintre noi și care ne e asediată zilnic de îngrijorări, 

frustrări și răutăți. 

Educația e o stare în care mintea caută încontinuu să-și potolească o sete de cunoaștere, de 

frumos și de iubire. Ne-a fost sete încontinuu de apa vie a cunoștinței. Ne-a fost sete ca 

pruncii noștri să fie oameni responsabili, educați cu grijă într-un sistem unde contează 

oamenii. Ne-a fost sete de normalitatea unui sistem în care să nu ne mai ascundem după 

filele unor hârtii doar pentru că așa trebuie și în care să învățăm prin oameni și nu în spatele 

unor paravane. 

Ne-a fost atât de sete, dar oare am căutat noi înșine această apă ca și cum am depinde de ea 

în fiecare fibră a ființei noastre? Dacă am căutat-o așa, am căutat-o îndeajuns? Sau am 

cerut prea mult de la funcții-cheie care au fost prea împovărate fie de presiunea societății, fie 

de interese particulare? 

Ne-a fost sete. Ne e încă? 
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n ultimii 25 de ani au fost numiți în 

funcție 20 de miniștri, iar Legea 

Educației a fost modificată de 

aproximativ 60 de ori, fie substanțial, 

fie în puncte secundare ca 

importanță. Lucrul acesta spune multe 

despre constanța de care avem nevoie 

într-un sistem în care ne pare că e o sete 

continuă de schimbare. De multe ori, 

contextul a făcut ca schimbarea să vină de 

la sine, plinindu-se inclusiv la nivel 

formal prin modificarea legislației. De 

alte câteva ori, simplele cerințe ale unor 

parteneri mai mult sau mai puțini 

educaționali au cerut niște mici 

modificări subtile, la nevoia îngroșării 

unor bugete. Alte câteva situații au cerut 

alinierea la cerințe standard comunitare 

sau pur și simplu la nevoile unei societăți 

în metamorfoză. 

Schimbarea 

Evoluăm odată cu lumea și nu putem să 

evităm unele modificări pe care le aduc 

vremurile. Mai mult, în timp ajungem să 

ne obișnuim, în același mod în care, 

încet-încet, ne acomodăm cu o pereche 

de ochelari. 

Lucrurile pe care le trăim sunt cu 

siguranță dinamice. Fără dinamism ne-

am încarcera într-o existență fadă, lipsită 

de gust, miros, culoare. Schimbarea e în 

același timp motiv și forță motoare 

pentru a merge înainte. 

Ne ajustăm cu noi înșine. Modificările ne 

sunt cerute de cursul vremii sau de 

cerințele timpurilor. Sunt și modificări 

care ne vin din înăuntru, când simțim că 

trebuie să năpârlim de bucăți de piele 

întărită de frustrări și răutăți. Asta e de 

fapt schimbarea, văzută la nivel 

individual. Acesta ar trebui să fie, în 

realitate, sensul schimbării: faptul că te 

descotorosești de metehne vechi pentru 

că pur și simplu îți îngreunau sufletul cu 

povara unor griji inutile. 

Cu mâna în apa călduță 

În unele momente, schimbarea pare că 

apare spontan. Nu degeaba ne vine 

câteodată să schimbăm culoarea pereților 

din galben în albastru.  De fapt, ceea ce se 

întâmplă e faptul de a ne maturiza, de a 

modifica puncte din orizont astfel încât 

să îmbogățim perspectiva. Atunci, 

schimbarea va fi venit la momentul 

oportun, atunci când vom fi fost pregătiți 

să înțelegem sub alte aspecte probleme pe 

care până atunci le priveam ușor 

distorsionate, trecute prin sistemul de 

lentile puțin prăfuit al minții noastre. 

De aceea, schimbări prea dese sau mult 

prea radicale duc la instabilitate. 

Schimbarea radicală e ca și cum ai încerca 

să vopsești mașina din mers sau să 

asamblezi un scaun din doi timpi și trei 

mișcări. În mod natural, când vrei să 

înlocuiești picioarele unui pod, nu i le iei 

pe toate odată, ci lucrezi la câte unul pe 

rând. Altfel, riști să își pierzi suportul de 

susținere și lucrurile se pot înrăutăți. De 

altfel,  tranziția ar trebui să fie lină, ca și 

Î 
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cum nu am simți că ea se produce, și nu 

bruscă, așa cum se întâmplă în cazul unui 

cutremur. 

Astfel că, la atare momente, aducerea 

înainte a unei schimbări radicale nu e 

chiar atât de bun augur. Și asta nu din 

cauza obișnuinței sau a unui confort 

psihologic. Mai mult, schimbările prea 

dese, nefăcute cu înțelepciune, cresc 

neîncrederea prin simplul fapt că produc 

o stare de confuzie. Iar când schimbarea e 

la un nivel mai mare decât cel din ograda 

proprie, efectele sunt cu atât mai 

însemnate cu cât oamenii implicați sunt 

într-un număr mai mare. Asta pentru că 

algoritmul se aplică și în cazul mulțimilor 

de oameni, când schimbarea se cere, în 

mod natural sau artificial, a fi făcută la un 

nivel colectiv. Schimbarea iată că nu este 

întotdeauna benefică, pentru că ea 

depinde de sensul în care duce – 

asemenea macazului care, tras în 

momentul nepotrivit, poate să îndrume 

trenul pe o cale care nu îl duce spre 

destinația pe care trebuie să o urmeze. 

Setea 

Educația e un spațiu pe cât de important, 

pe atât de plin de responsabilitate. 

Schimbările în educație sunt cu atât mai 

importante cu cât efectele lor se văd pe 

termen lung. Când lucrezi cu aur lichid, 

trebuie să fii atent la turnare. Odată 

trecut de faza asta, nu prea mai poți să 

intervii – mai poți să lași semne doar la 

suprafață, atunci când nu prea își mai au 

rostul și nu produc efecte considerabile 

asupra formei finale. 

Au existat momente în istoria recentă a 

României în care schimbarea s-a cerut. În 

mod legitim, ne-a fost atât de sete de o 

aliniere la cerințele unui sistem 

educațional modern încât am cerut-o 

direct de foarte multe ori. Ne-a fost sete 

de apa proaspătă a grijii față de mai micii 

neamului. 

Și iată că schimbarea a început să se 

producă. 

Beția 

Numai că în loc de apa care să ne stingă 

această sete de normalitate, am stat 

cuminți și ne-am dedat la tăria formei 

fără fond. Ne-am amăgit doar cu fațada 

unui sistem care să ruleze după standarde 

europene, de altfel foarte bine puse la 

punct, fără să adaptăm aceste standarde 

specificului nostru și am rătăcit pe drum 

miezul: copii, părinții și profesorii. 

De aproape un secol, străjuiește semeț 

peste Olt, în dreptul târgului slătinean, 

un pod puternic. E un pod-cheie – e cea 

mai rapidă cale dintre urbele din 

apropiere. Se observă, însă, urmele 

vremurilor: în momentul acesta, nu se 

știe cât de stabil este, iar reparații mici și 

dese se fac mai mereu. 

Avem un sistem de învățământ construit 

pe baze solide, care a dat și încă dă 

performanță în condiții îndoielnic de 

favorabile. Nu știm, însă, cât de stabil 
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este, deși adăugiri la legile educației se fac 

mai mereu. 

Problema nu e în numărul foarte mare de 

schimbări în legislație, nici măcar de 

numărul mare de miniștri schimbați. 

Ceea cea avem noi de rezolvat este 

continuitatea – odată ce a setat cineva o 

viziune corectă, care rezolvă o mare parte 

din probleme cu efecte benefice pe 

termen lung, acea viziune să fie 

respectată. Ajustări se pot aduce mai 

târziu, pentru că nevoia de ele va fi 

permanentă. 

Problema care încă rămâne după cea a 

continutății e că prăpăstiile se lărgesc. 

Schimbarea se face pentru toți la fel, însă 

a o aplica tuturor asemenea e ca și cum ai 

încerca să îi dai un smartphone cuiva care 

nici măcar nu are curent electric acasă 

sau un abecedar celui care deja a trecut la 

Kant sau Heidegger. 

Am făcut parte din 

primele generații care 

au fost monitorizate 

video la examenul de 

bacalaureat – o idee 

controversată, dar cu 

logică. A fost un 

exemplu de schimbare 

bruscă, iar rezultatul 

schimbării a venit 

imediat și invers 

proporțional cu 

așteptările: am fost generația cu cea 

mai mică rată de promovare la bac din 

ultimii 12 ani. 

Mai departe de continuitate, trebuie să 

integrăm schimbarea la nivele multiple, 

asta exact de ceea enunțam în 

introducere. Schimbările în educație au 

un efect, cu mici excepții, la 144 de luni. 

Cu alte cuvine, să anticipăm schimbarea 

și să tratăm la o multitudine de nivele o 

cauză nesănătoasă și nu un efect logic al 

acestei cauze. 

Mahmureala 

Nu îți dai seama că ai fost amorțit de 

beție decât atunci când îți vei fi venit în 

fire. Nu îți dai seama că ai fost prins decât 

atunci când năvodul va fi ieșit din apă. 

Așa e și cu educația. Când ești pe băncile 

școlii sau ești implicat direct ca părinte, 

profesor, decident în treburi 

educaționale, încă nu îți dai seama cât de 

mult te afectează sau nu atare modificări 

legislative. Ești ca furnica ce stă pe un 

elefant, dar nu știe că lucrul pe care 

stă e un elefant. Pur și simplu 

mergi cu schimbarea înainte. 

Ei bine, ne-am trezit 

după beție. Cam așa 

cum după o noapte 

cruntă de dezmăț ne 

trezim cu o durere 

îngrozitoare de cap și cu un 

vid logic de memorie. 

Ne-am trezit mahmuri 

de reformă, când 

schimbarea era sub ochii noștri, 

în paharul de lângă, mai 
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neatrăgător, dar mai sănătos și mai 

eficient. Partea proastă nu e durerea de 

cap în sine, ci faptul că ficatul are de 

suferit de la desele beții de reformă pe 

care ni le propunem și care de fapt nu 

sunt decât simple schimbări fără început 

și sfârșit, dar care se acumulează în timp. 

Responsabilitatea 

Un frumos îndemn la acțiune este dat de 

o vorbă interesantă care circulă pe net de 

ceva vreme: vreau să schimb lumea – dați-

mi codul sursă. Ceea ce înseamnă că  

poate problemele pe care ni le punem se 

pot rezolva simplu: să nu mai însetăm 

după ipotetice reformări. Poate că am 

cerut mai mult paharul de cristal al 

reformei decât apa dulce din cana de lut a 

responsabilității. 

Cu alte cuvinte, setea de reformă pe care 

o avem în noi se potolește odată ce o 

compatibilizăm cu setea copiilor noștri. 

Setea de schimbare se stinge sănătos 

odată cu conștientizarea necesității 

educației noastre proprii. Probabil că asta 

e cea mai frumoasă beție de care ne 

putem îmbăta. 

Reforma e în setea fiecăruia dintre noi. 

Ne e sete atunci când nu mai vorbim de 

rău profesorul care stă până târziu în 

noapte să pregătească lecția de mâine. Ne 

e sete atunci când dăm un ghiozdan unui 

copil care nu are șansa financiară de a-l 

avea. Ne e sete atunci când nu stăm 

indiferenți la vacarmul tentațiilor care 

stau să înghită tineri necopți. Ne e sete 

atunci când punem o cratimă unde 

trebuie. Ne e sete atunci când cercetăm 

cu credința ca pavăză. Ne e sete când 

punem mâna în liniștea fiecărei seri pe o 

carte bună și citim câteva pagini. Ne e 

sete atunci când avem posibilitatea să 

copiem la un examen, dar nu o facem. Ne 

e sete atunci când ne gândim proactiv la 

situația celor mai defavorizați ca noi. Ne e 

sete atunci când apreciem un om după 

caracter și nu după hârtiile pe care ni le 

întinde pentru o viață mai bună și mai 

liniștită. Ne e sete atunci când știm că 

vom flămânzi la sfârșitul lunii, dar că am 

făcut niște copii să se lipească de Frumos 

și le-am dat un sens. Pentru că știm că 

această foame e temporară, dar setea din 

ochii lor freamătă viu. Când ne va fi fost 

sete, alții ne vor fi văzut și ne vor lua 

exemplul. Și-așa, știm că peste ani nu va 

mai fi nevoie să răbdăm nevoi fizice, 

pentru că grija pentru foamea din 

stomacuri se va transforma în 

recunoștința oamenilor cărora odată le-

am aprins o sete după Frumos și 

Înțelepciune. 

Pentru o viață sănătoasă, ar fi bine să 

consumăm minimum 2 litri de apă în 

fiecare zi. Nu facem decât să ne îmbătăm 

cu apa rece și proaspătă a educației. De 

data asta, cu folos. ■ 
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Împlinim ani frumoși 
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Sunt oameni care se aseamănă unui bob de lumină, ale căror principii se 
împărtășesc și altora. Acești oameni vorbesc prin exemplul lor personal, 

în locul vorbelor care sunt lesne de spus. Ei sunt vârfurile care trag 
dezvoltarea după ei și inspiră oameni spre a-i determina să iasă din 

uitare. Un astfel de vârf este și Cătălina Dan, președinte al Asociației 
Proeuro-Cons, care ni se destăinuie în următoarele rânduri. 
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ine este Cătălina Dan? 

Este omul care își 

mărturisește adevărul în 

care crede, care își 

conștientizează propriile 

limite și aptitudini. Este omul căruia nu îi 

place să vorbească despre sine prin 

cuvinte și care se descrie cel mai bine prin 

acțiune, activitate și care s-a angajat 

social printr-o idee, aceea de a schimba 

pe cât posibil în bine și de a-și aduce 

aportul în domeniul formării profesionale 

continue, în educaţia permanentă. 

Iată că se împlinesc cinci ani de când ați 

înființat o asociație care contribuie la 

formarea comunității educaționale și nu 

numai. Cum au fost începuturile și ce v-a 

determinat să porniți pe un astfel de 

drum? 

Începuturile necesită întotdeauna 

determinare, efort, idei, nevoia proprie de 

dezvoltare, dar și înțelegerea unui context 

în care tot mai mulți oameni își doresc 

dezvoltare personală, o dorință rezultată 

din viteza cu care lumea se schimbă, iar 

noi încercăm să ținem pasul cu ea. Am 

pornit pe acest drum pentru că mi-am 

dorit să descopăr oameni care îmi 

împărtășesc valorile în care cred. 

Organizația Proeuro-Cons a apărut din 

nevoia proprie de a face lucrurile altfel, de 

a le da viață după chipul și asemănarea 

mea și a oamenilor cu care lucrez. Deși 

sună foarte egoist, această nevoie de a 

imprima propria energie, propriul 

entuziasm, reprezintă în mare traseul 

organizației în acești 5 ani de activitate. 

Cel mai valoros capital al organizației a 

fost și este resursa umană, iar noi, cei de 

la Proeuro-Cons, am reușit să strângem în 

jurul nostru oameni valoroși profesional 

dar și social, uman. Nevoile comunității 

educaționale sunt similare nevoilor 

proprii, nevoile membrilor și echipei 

Proeuro-Cons fiind strâns legate de 

nevoile adulților de a fi permanent 

pregătiți pentru o piață a muncii în 

continuă schimbare. De aceea, avem 

nevoie să propunem noi programe de 

formare, mai moderne, mai actuale și care 

să se ridice din punct de vedere calitativ 

la standarde europene și să acopere cât 

mai multe din competențele-cheie 

necesare tuturor. 

Care este cel mai important lucru pe care 

l-ați învățat pe parcursul carierei dvs? 

Cum să îți alegi echipa, oamenii cu care 

lucrezi, și de ce este nevoie să îți fidelizezi 

oamenii, sprijinindu-i atât profesional, 

dar și în afara profesiei, pe latura umană. 

Cel mai important lucru pentru mine 

sunt relațiile interumane. Pentru a avea o 

continuitate lipsită de orice fel de riscuri, 

trebuie să îți îndrepți atenția în 

permanență asupra celor care au un 

caracter onest și sincer, pentru că atunci 

când înființezi o organizație trebuie să fii 

C 
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conștient că o faci având propria cultură 

organizațională și niste valori specifice. În 

cazul în care știi să îți conturezi clar un 

sistem de valori și o cultură 

organizațională, atunci vei ști să îți 

evaluezi potențialii membri ai echipei 

conform acestora. Cu cât ștacheta este 

mai ridicată, cu atât eviți să îți pierzi 

timpul cu oameni nepotriviți, care nu îți 

împărtășesc valorile, modul de gândire și 

cu siguranță nici entuziasmul sau 

pasiunea de a 

lucra motivat. 

Colegii mei sunt 

foarte tineri, sunt 

vârfurile din 

generația lor, la 

specializarea 

pentru care au 

optat în 

facultate, iar ei 

au înțeles că 

trebuie să 

aprecieze 

provocările care 

vin odată cu modul de lucru dintr-o 

organizatie încă tânără, în care este încă 

nevoie să ne săpăm propriul drum prin 

munte împreună, pentru a ne duce 

înainte planurile și obiectivele.  

Care sunt principiile cele mai importante 

după care vă ghidați în activitatea dvs 

profesională? 

Pentru a reuși să îți croiești o cale sigură, 

indiferent în ce domeniu lucrezi, este 

nevoie de foarte multă muncă, renunțări 

de tot felul, care din afară nu sunt 

sesizate, dar fără de care nimic nu este 

posibil.  Este nevoie sa te lași ghidat de 

ambiție, răbdare, acceptare, comunicare, 

motivarea celor din jur prin accesarea 

acelor repere individuale care să le 

trezească în propria conștiință necesitatea 

de a face bine și de a lăsa ceva în urmă. 

Norocul meu este că lucrez cu o echipă 

specială, care ține la tradiție, la valorile 

autentic 

românești. 

Lucrez într-o 

comunitate de 

oameni care au 

aceleași nevoi de 

dezvoltare 

profesională. Să 

fii manager 

presupune să știi 

să te integrezi în 

propria echipă și 

în mod constant 

să reprezinți un 

exemplu, un 

model de urmat, astfel încât să îți 

motivezi colegii și să înțeleagă că întâi 

trebuie să ne fie bine tuturor pentru ca 

apoi să ne fie bine fiecăruia.  

Unul din cele mai importante principii 

este acela că mă ghidez după valorile 

bunului simț și întotdeauna primesc 

sprijinul oamenilor care în mod firesc ți 

se alătură fără să fie nevoie să îi 

manipulezi. Și, nu în ultimul rând, este 
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credința, certitudinea că există un ajutor 

acolo Sus; până la urmă Nimic fără 

Dumnezeu este ghidul întregii existențe. 

Referitor la tema numărului, cum credeți 

că va evolua situația sistemului 

educațional și al școlii românești, 

concomitent cu schimbările sociale? 

Sistemul actual nu poate evolua decât 

schimbându-l radical, iar acest lucru este 

imposibil pentru că există costuri sociale 

uriașe pe care nu ni le putem permite (un 

sfert din școli s-ar dezvolta substanțial, 

jumătate din ele ar reuși să 

supraviețuiască, iar restul ar sucomba). 

Ca să evolueze ceva, trebuie ca acel ceva 

să se facă altfel. În România, lucrurile încă 

se fac ca acum 100 de ani. Dacă ne uităm 

la o sală de clasă, de cum deschidem ușa 

observăm același aranjament. Copiii sunt 

obligați să stea în bancă, să vadă numai în 

față, să aibe o imagine restrânsă în care să 

intre cel mult ceafa colegilor de dinaintea 

lor și figura profesorului. Dacă vorbim 

despre dezvoltarea instituțională, vedem 

că există doar niște metodologii pe hârtie 

care nu pot atinge niște rezultate 

concrete; o finanțare a școlii (venită ca 

subvenție) nu poate fi folosită după 

nevoile proprii, iar corpul profesoral nu 

este angajat de către școala cu pricina, ci 

este angajat de către IȘJ.  

Devine posibilă o schimbare doar 

realizând și concepând un alt sistem, care 

să se dezvolte paralel cu actualul, care să 

crească suficient de mult în următorii zeci 

de ani și să îl înghită pe acesta. Școala 

românească trebuie să evolueze în paralel 

cu schimbările sociale, direct 

proporțional cu nevoile pieței muncii.  

Legislația actuală a creat o nișă, astfel că 

Legea Educației Naționale, prin art. 26, 

spune că Ministerul Educației poate 

stabili, prin hotărâre de Guvern, 

funcționarea în sistemul de învățământ 

preuniversitar a unor unități pilot, 

experimentale și de aplicație. Cu alte 

cuvinte, un nou sistem poate să ia naștere 

prin elaborarea unui cadru normativ care 

să permită pilotarea schimbărilor înainte 

de implementare.  

Întrebarea poate naște o dezbatere care să 

țină ore întregi și cred că cele mai bune 

răspunsuri și soluții le pot da cei implicați 

direct, factorii decizionali care pot 

implementa politici sănătoase cu 

rezultate evidente. 

Pe baza experiențelor avute cu 

participanții la cursuri, ce credeți că ar 

trebui să conțină profilul unui profesor 

ideal, în condițiile societății actuale? 

În fiecare domeniu avem la finalul 

procesului tehnologic un rezultat. 

Corespondentul unui utilaj agricol care 

părăsește fabrica „Tractorul” și intră pe 

ogoarele patriei este pentru sistemul de 

învățământ și, în mod direct pentru 

profesor, omul; omul educat este rodul 

muncii asidue a profesorului și 

pedagogului pasionat de meseria sa. 
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Atât abilitățile profesorale, cât și 

însușirile de personalitate au repercusiuni 

profunde în inima elevilor, provocând 

reverberații încă mulți ani după 

terminarea studiilor. Prin felul său de a fi 

ori de a nu fi, prin comportament și 

atitudini, profesorul apropie ori 

îndepărtează copiii: motivează, 

pedepsește, îndrumă, blamează, 

încurajează. 

Profesorul ideal trebuie:  

- să știe să își îndrume elevii și să îi facă 

să conștientizeze că fiecare dintre ei 

este un bagaj de calități și aptitudini 

ce trebuie explorate și folosite pentru 

pregătirea lor prezentă, dar și pentru 

viitor, îmbinând cerințele societății cu 

interesele și aspirațiile proprii; 

- să știe să transmită noilor generații 

tradițiile umaniste și pe cele ale 

societății românești astfel încât 

viitorul adult să păstreze identitatea 

națională;  

- să își pregătească elevii corespunzător 

cerințelor societății actuale dar și 

viitoare, precum și corespunzător 

cerințelor pieței muncii 

- prin propria integritate să insufle 

elevilor dorința de a fi integri 

Și în încheiere aș mai numi 10 însușiri pe 

care profesorul ideal trebuie să le aibă: 

competență profesională, inteligență, 
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demnitate, obiectivitate, dragoste față de 

meseria sa, sociabilitate, corectitudine, 

experiență în domeniu, empatie și 

exterior plăcut. 

Către finalul interviului, vă rugăm să 

transmiteți un îndemn care să îi motiveze 

pe cei care sunt la începuturile unei 

dezvoltări personale și profesionale. 

În natură, totul are un rol și fiecare lucru 

își îndeplinește rolul la maxim de 

potential. Omul vine pe lume ca o tabula 

rasa pe care familia, profesorul, societatea 

o umplu pentru ca individul să devină nu 

numai funcțional pentru societate, dar și 

să devină cea mai bună variantă a sa pe 

plan personal și profesional.  

Trăim într-o societate competitivă și 

pentru a fi învingători trebuie să ne 

dezvoltăm capacitățile și competențele 

personale pentru a demonstra în primul 

rând nouă ceea ce suntem, dar și 

comunității din care facem parte. Avem 

nevoie să ne identificăm potențialul și să 

ne educăm continuu pentru a scoate la 

iveală propria valoare.  

De ce avem nevoie să ne dezvoltăm? 

Pentru că omul năzuiește continuu, el își 

propune obiective ambițioase atât la nivel 

personal cât și la cel profesional. Aceste 

obiective nu pot fi atinse dacă nu ne 

educăm și nu avem resursele necesare să 

le atingem. Dezvoltarea maximă a 

capacităților personale presupune o 

analiză proprie sinceră, creionarea unor 

obiective exacte, găsirea celor mai bune 

strategii de atingere a dezvoltării, iar totul 

se face prin educație. 

Evoluția societății ține de evoluția 

individuală. Avem o singură opțiune, 

aceea de a ne forma continuu ținând cont 

de nevoile proprii de afirmare și de cele 

ale societății în care trăim. În viață 

întâlnim multe oportunități de creștere și 

trebuie să ne folosim energia astfel încât 

să o consumăm într-un mod pozitiv, 

pentru dezvoltarea noastră personală. În 

definitiv, tot ceea ce ni se întâmplă este 

oglindirea sistemului de valori în care 

credem și a propriului potențial îmbinat 

cu aptitudinile și competențele 

acumulate ani la rând prin educație și 

formare continuă. 

Îndemn să ne asumăm responsabil viața 

personală și cea profesională și îndemn să 

fim învingători! ■ 
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Ne aflăm în fața unei schimbări sociale care a produs și produce în continuare restructurări 

profunde ale construcțiilor mentale colective. Dacă nu demult profilul tipic al unui angajat 

cerea și încă cere a conține abilități precum cele digitale și capacitate de rezistență la efort 

susținut, accentul pare că o să cadă pe stăpânirea abilităților din sfera inteligenței 

emoționale. În acest scop, educația încearcă să se alinieze la cerințele pieței muncii, 

pregătind viitori absolvenți într-o lume parțial digitalizată. În contextul de față, 

autocunoașterea rămâne un dor interior amplificat doar de interacțiuni umane. 

 

ntr-o accepțiune generală, educația 

este un proces care are drept scop 

pregătirea omului ca element activ al 

vieții sociale. Educația are însă mai multe 

coordonate după care poate fi definită și 

interpretată. În opinia mea, educația se 

constituie din trei ramuri mari: rațională, 

fizică și morală, bazată pe inteligență 

emoțională, ale căror parametri diferă în 

funcție de perioada la care ne raportăm la 

ele. Aceste trei tipuri de educație se 

dezvoltă prin intermediul familiei, școlii, 

mediului în care activăm, toate acestea 

Î 
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aflându-se într-o relație de 

interdependență.  

Pe lângă familie, școala are un impact 

major în educarea omului în zilele 

noastre, în cadrul școlii punându-se 

accent mai ales pe educația rațională, 

lucru secundar din punct de vedere al 

necesității elevilor. În fazele incipiente ale 

a existenței (mai cu seamă grădinița și 

ciclul primar) elevul nu are nevoie să 

acumuleze informații, ci primordial este 

să se cunoască pe sine, așa că un lucru 

benefic pe care l-ar putea implementa și 

promova sistemul educațional este 

inteligența emoțională. Promovarea 

acestui tip de inteligență ar motiva elevii 

să învețe pentru viață și pentru ei înșiși, 

nu pentru note sau pentru a fi admiși la o 

școală de prestigiu. 

Este clar că deja profesorii sunt depășiți la 

capitolul informație. De ce este internetul 

mai bun decât un profesor? Pentru că 

internetul oferă date exacte oricând, 

despre orice; nu are zile proaste, nu oferă 

răspunsuri subiective, nu caută că 

convingă, ci pur și simplu să informeze. 

Iar eu cred că în viitorul apropiat, 

profesorii vor fi înlocuiți cu dispozitive de 

genul Google Personal Assistant, capabile 

să răspundă oricăror întrebări științifice, 

informațiile fiind însă selectate.  

Educația morală și cea bazată pe 

inteligență emoțională va rămâne însă 

apanajul inalienabil al profesorului. 

Profesorul va rămâne întotdeauna cel 

care va promova latura umană a omului, 

cel care va ghida personalitatea elevului 

în funcție de necesitățile și dorințele 

acestuia. Așadar, educația rațională va fi 

realizată de roboți, în vreme ce misiunea 

de a face educație bazată pe inteligență 

emoțională îi va reveni profesorului. Cu 

alte cuvinte, la nivel informațional, elevii 

vor avea un model electronic (instrument 

de cunoaștere), dar la nivel uman îl vor 

avea mereu pe profesor (instrument de 

auto-cunoaștere).  

Se vehicula ideea că profesorii ar putea 

dispărea datorită tehnologizării. În opinia 

mea acest lucru este foarte puțin probabil 

pentru că înainte de toate suntem 

oameni, avem sentimente și avem nevoie 

de modele. Ce am putea face noi pentru 

sistemul educațional, atât ca elevi cât și 

ca profesori este să promovăm și să 

consultăm, deocamdată pe cont propriu, 

conceptele integratoare ale inteligenței 

emoționale. Societatea actuală este 

saturată de informații exacte. Societatea 

are și va avea întotdeauna nevoie să se 

auto-cunoască. ■ 
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 înseamnă să fim 

pentru 
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La baza educației stă un sistem legislativ foarte bine delimitat, într-un asemenea mod în care 

structura unei clădiri are la bază sisteme de fier sau oțel care-i conferă rezistență. Dincolo de 

aspectele legislative formale, în cadrul educației există cutume care trec mai departe de legile 

formale, legi ale firii care îi conferă sistemului de învățământ o specificitate aparte în cadrul 

societății. Aceste legi sunt guvernate de natura umană și de scopurile individuale sau 

colective care stau la baza motivației actului educațional. Cum afectează sau potențează 

aceste legi nescrise sistemul de învățământ vom vorbi cu Gabriel Vrînceanu, director al Casei 

Corpului Didactic București. 

 

 

entru început, vă rugăm să 

ne spuneți câteva cuvinte 

despre dvs. Cine este 

Gabriel Vrînceanu? 

Cum întrebarea este 

formulată pentru timpul prezent, voi face 

referire doar la activitatea curentă, aceea 

de director al Casei Corpului Didactic 

Bucureşti, responsabilitatea pe care mi-

am asumat-o din 2015 şi care nu-mi 

permite să mai fiu şi altceva. Spun acestea 

cu un regret, fiind soţ şi părinte.  

Care sunt valorile care stau la baza 

activității dvs. profesionale? 

P 
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Aşa cum am afirmat în multe alte ocazii, 

principala valoare din care derivă celelalte 

este responsabilitatea. Din această 

perspectivă, ideile, acţiunile, afirmaţiile 

sunt subordonate acestei valori. Vorbind 

de responsabilitate, vorbesc în primul 

rând de principiul esenţial care ar trebui 

să stea la baza a orice  - non nocere 

primum. Al doilea este cel de a identifica 

partea pozitivă a oricărei situaţii, 

matematica obişnuindu-mă să caut soluţii 

la orice problemă. Evident că unele dintre 

probleme – şi în profesiune, dar mai ales 

în viaţă, rămân la stadiul de conjectură...  

În ce măsură putem spune că a evoluat 

învățământul în ultimul timp? 

Norocul nostru este că evoluţia nu ţine de 

noi. Ea se produce fie că vrem, fie că nu 

vrem. La fel este şi cu educaţia, ea nu 

aşteaptă legi şi ordine. Cel mai bine se 

observă la elevi. Fiecare generaţie este 

altfel. Orice rezistenţă la provocările pe 

care le aduc noile generaţii poate întârzia 

evoluţia, dar nu o poate opri. Vorbind de 

prezent, suntem în perioada înnoirii 

hainelor educaţiei – pentru a nu ştiu câta 

oară! Dar, la fel ca în societatea în 

ansamblu – axată pe consumerism, la fel 

şi hainele educaţiei sunt uneori doar de 

modă. De exemplu, în ţările nordice, 

pragmatismul utilizării resurselor – fie în 

sens de prezervare a acestora, fie în acord 

cu zona de dezvoltare durabilă – este 

unul care se reflectă şi în sistemele de 

educaţie. Educaţia – acolo – nu face 

paradă de rezultate academice, ci de 

exemple de bună integrare socială şi 

profesională. 

Care credeți că sunt, pe scurt, problemele 

învățământului românesc? Este reforma 

prea frecvent făcută una dintre sursele 

acestor probleme? 

Acum cu cel puţin cu o decadă în urmă 

era la modă conceptul de reformă a 

educaţiei. În fapt, dacă te apleci asupra 

textelor specializate pe tematica educaţiei 

începând cu a doua jumătate a secolului 

XIX, poţi remarca o recurenţă a inovaţiei. 

Forma e nouă, fondul e stabil. Contextul e 

nou, valorile sunt general valabile. Ca să 

răspund la obiect, deci concis, problemele 

învăţământului românesc sunt probeleme 

societăţii româneşti. Educaţia este 

oglinda realităţilor sociale.  

Astfel că suntem fiecare dintre noi vectorii 

reformei. Cum poate fi îmbunătățită, la 

nivelul efortului individual, situația 

sistemului de învățământ românesc? 

Prin replicarea până la nivelul fiecărei 

persoane a responsabilităţii. Dar aceasta 

nu este doar apanajul personalului din 

educaţie, ci a tuturor actanţilor. 

În acest sens, avem modele de sisteme 

educaționale de la care putem prelua idei 

și adapta în spațiul românesc? 

Învăţământul românesc este însuşi un 

model pentru sine însuşi. Problema este 
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că modelul este unul bazat pe concepte 

teoretice – bune – iar la nivel de aplicare 

există distorsiuni semnificative. Dar am fi 

acuzaţi de autosuficienţă dacă nu am 

privi la bunele practici din UE sau 

internaţionale. Opţiunea mea este 

întotdeauna pentru inovările din 

sistemele educaţionale din zona ţărilor 

nord-europene, dar şi sisteme de 

învăţămât asiatice abubdă de bune 

practici.  

Vă 

rugăm 

să ne 

descrieți 

modul 

în care 

sprijiniți 

creștere

a 

perform

anței 

sistemul

ui de 

învățăm

ânt prin 

interme

diul activității dvs profesionale în cadrul 

instituției pe care o conduceți. 

Activitatea CCD Bucureşti trebuie să fie 

un răspuns la nevoile sistemice, 

procesuale, profesionale şi personale. 

Cuvintele cheie ale instituţiei pe care o 

coordonez sunt: consiliere, colaborare, 

iniţiativă, deschidere spre inovare – deci 

asumarea de riscuri. Nu poţi să accelerezi 

ritmul inovării dacă nu rişti. În acest sens, 

acţionăm deschis, favorizând colaborări 

cu zone de expertiză care nu mai sunt 

neapărat proprii sistemului, pe principiul 

că un educator trebuie să aibă capacitatea 

de a învăţa atât din propria experienţă, 

cât şi din experienţa altora. Educaţia nu-şi 

găseşte 

doar o 

valoare 

intrinse

că, ci şi 

una 

extrinse

că. Ea 

trebuie 

să fie 

utilă, nu 

doar 

confor

mă. A 

căuta 

răspuns

uri la 

inovarea educaţiei numai cercetând 

interiorul sistemului este ineficient. Bref, 

suntem într-o continuă căutare care să 

permită diversitatea şi alternativa. Pentru 

că, nu-i aşa, ne naştem diferiţi, iar 

educaţia nu trebuie să ne uniformizeze, ci 

să potenţeze pe fiecare după 

particularităţile sale. ■ 
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Cum fusese 

-am prins revoluția blugilor și 

nu prea știu cum era cu țepii 

încărcați de gel ai unei frizuri la 

modă. Cu atât mai puțin știu fazele cu 

pionierii și Cântarea României și clar n-

am trecut prin munca de voluntariat a 

mai mult-încercatei generații a părinților 

de-acum. Le știu doar ca trecute prin 

experiența celor de lângă mine. Raportat 

la generația de azi, pe atunci nu erau 

telefoane mobile și cam tot ce înseamnă 

digital. Și-atunci, tinerii își pierdeau 

timpul cu o carte, cu o casetă cu Animal 

X, cu un șah sau chiar cu niște teme, iar 

profesoara le confisca în ora de geometrie 

un bilețel de iubire nevinovată. Raportat 

la generația de atunci, tinerii nu-și 

pierdeau timpul cu House, Facebook, 

Instagram sau mix-uri interminabile pe 

Youtube cu Armin van Buuren, iar 

profesorul de analiză matematică nu le 

confisca câțiva gigabyți de conversații de 

iubire nevinovată. 

Dacă ne-am interschimba inter-

generațional, am avea surpriza să ne 

prindem în flagrant făcând aceleași 

lucruri pe care le blamăm la generația X, 

Y, Z, α, β, γ. Asta chiar dacă noi am avut 

cretă și ei au markere, chiar dacă noi am 

avut creion și ei au mouse. Ei nu se mai 

murdăresc pe mâini, noi am inspirat praf 

de cretă, avantaj ei. C-așa e-n tenis. 

Așa că atunci când spunem că pe vremea 

noastră era altfel, ar trebui să ne gândim 

la modul în care se actualizează valoarea 

unei anumite sume de bani în timp. 100 

de lei de azi nu vor mai avea aceeași 

valoare ca 100 de lei peste un an. Suma 

este aceeași, doar valoarea ei se schimbă. 

Așa e și cu școala. Oamenii sunt aceiași, 

ceea ce se schimbă este dinamica socială 

și tot ceea ce decurge din ea - modă, 

tehnologie, obiceiuri, cutume. 

Cum a fost 

N-am mai mâncat caramele demult. 

Caramele ca acelea născute din istețime și 

muncite cu soluții ingenioase scoase pe 

bandă rulantă la probleme șugubețe. Țin 

minte că ajunsesem la câteva puncte bune 

în plus câștigate cu inspirație și 

rapiditate. Mai presus de satisfacția 

caramelei parfumată cu fructe de pădure 

și cu bijecție de funcții e câștigul gândirii 

matematice și bogăția interacțiunii 

umane. 

N-am mai mâncat caramele demult 

pentru că mintea, încurcată în diverse 

locuri ale vieții,  nu s-a mai gândit la 

ingeniozitate și cu atât mai mult la 

eleganța rezolvării. 

E adevărat că școala se schimbă. La fel de 

adevărat e că în același timp timpul trece 

peste școală și ea rămâne cumva 

neschimbată. Nu e un paradox, ci e vorba 

din ce perspectivă o privim noi și de 

sistemul de valori al societății prin filtrul 

căruia vedem lucrurile. E vorba de firesc, 

de frumusețe, de ingeniozitate, de 

N 
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creativitate, de eleganță și nu în ultimul 

rând de frumusețea comuniunii. 

Cum era 

M-am întors la școală. 

Miroase exact la fel ca atunci când am 

absolvit. Și da, doamna de serviciu a mai 

făcut curățenie de atunci. E așa pentru că 

sunt într-un timp paralel cu timpul. 

Time’s forever frozen still. Poate că de-

asta profesorii îmbătrânesc frumos și 

liniștit, într-o succesiune de anotimpuri 

ale vieții. 

Cancelaria totuși s-a mutat. A făcut 

schimb de locuri cu biblioteca. Dar 

schimbarea asta am prins-o și eu. Altfel, 

ce mai e nou? Vitrina cu diplome e mai 

bogată și zidurile s-au mai modernizat 

puțin. În rest, e exact la fel. 

Mi-e foame. Cobor până la magazin să-mi 

iau un senviș. Cum magazinul e la doi 

pași, tratația mea de toată ziua vine rapid 

și cuminte. După sute de sandvișuri 

împrăștiate în dimineți de freamăt sau 

pufăite de somn, senvișul de 10 fără 10 are 

câteva papile rezervate doar pentru el. E 

ca ciorba de fasole acasă, roșia din vrej, 

dovleacul de pe plită sau ca limonada cu 

prieteni dragi. Nu îl mai întâlnești, pentru 

că în mod determinist nu te mai poți 

regăsi în aceeași pauză de 20 de minute, 

la 15 ani, în curtea liceului, cu foamea 

urlând în glandele salivare după  ora 

interminabil extenuantă de matematică. 

Am venit să mă învoiesc la o oră – de data 

asta, nu ca un pretext nevinovat în 
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numele unei iubiri adolescentine născute 

la un suc, ci ca un moment tainic de 

adâncă inspirație printre sprinturile 

responsabilităților de rutină. 

Cu toții am trecut prin școală, mai triști, 

mai neascultători, mai întârziați sau mai 

somnoroși. Pentru că ființa umană, cu 

bune și rele, se va forma la nivel colectiv 

după aceleași tipare care țin de nevoi 

primare sau de dezvoltare, de plăcere sau 

de putere. Și cum ființa umană și nevoia 

ei de dezvoltare fondează construcția 

întregului sistem educațional, lucrurile 

nu pot sta în alt mod. 

Printre toate lucrurile pe care le-am 

învățat în laboratorul de informatică e că, 

dincolo de forma văzută a lucrurilor (în 

spatele căruia, apropo, se regăsește 

întotdeauna un cod sursă), există în mod 

complementar o țesătură nevăzută a 

lucrurilor, într-un asemenea mod ca al 

plasei invizibile a lui Einstein. Acesta-i 

modelul de tipar care stă și la baza 

structurii construcției sistemului 

educațional. 

Cum e 

Mai e puțin și Despacito ajunge la 4 

miliarde de vizualizări. Vizavi de locul 

unde mă simt lovit de inspirație e o școală 

în jurul căreia gravitează deopotrivă copii 

de școală primară și adolescenți care 

emigrează spre tinerețe. Pe o bancă, 

câțiva copii puși pe șotii după ore 

întreabă fiecare trecător dacă a văzut-o pe 

Elodia. Tineri trec grăbiți în așteptarea 

vreunui test trecut printr-un colț de suflet 

spre școală sau fericiți în gașcă spre casă. 

De-ar trece oleacă mai puțin digital prin 

fața ochilor lor, ne-am recunoaște timid 

în entuziasmul lor și-am roși rușinați la 

gândul că l-am uitat undeva înăbușit în 

frustrări. Tinerețea e frumusețe și fiecare 

tânăr e, prin excelență, frumos. Dacă am 

fost și noi acolo, ne vom aminti cu 

siguranță. Prin întoarcerea noastră către 

ei, ne împlinim prin atingerea a ceea ce e 

înainte. 

Întotdeauna vom merge către înainte, e 

firea lucrurilor, pentru că înainte era mai 

bine. Înainte încă e cea mai firească și cea 

mai naturală cale de a ne dezvolta. 

La fel de adevărat e că acum este la fel ca 

atunci și că multe nu s-au schimbat din 

punct de vedere al dezvoltării materiale, 

ceea ce reprezintă un lucru extrem de 

periculos. Problema cea mai vizibilă și în 

același timp cea mai urgentă e situația 

copiilor de la țară, unde lucrurile sunt 

departe de strictul necesar și unde e 

nevoie să acționăm sub toate formele. O 

altă problemă, de data asta mult mai 

profundă și mai cronică, e scăderea 

numărului de copii care se nasc la sat și în 

special a celor care merg la școală. 

Și, totuși, cum ajungem la continuitatea și 

consistența schimbării în educație atunci 

când societatea însăși se schimbă? 
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Cum va fi 

Am învățat într-a unsprezecea despre 

funcțiile continue. Prin definiție, funcția 

continuă e aceea care nu are întreruperi și 

orice punct corespondent pe grafic din 

domeniul de definiție al funcției are 

vecini. 

Gândiți-vă la sistemul educațional ca la o 

funcție continuă, chiar dacă pare că se 

rupe la trecerea între generații. Adică: 

               

unde y este sistemul educațional, iar α, β, 

γ, δ etc. sunt nivelul alocat educației din 

PIB, starea profesorilor, nivelul de trai, 

dezvoltarea tehnologică și lista continuă 

la infinit. Analitic vorbind, există 

parametri care produc această 

discontinuitate, iar sistemul social e doar 

unul dintre ele. Totuși, grafic vorbind, se 

vede că funcția e continuă. Asta pentru că 

va exista întotdeauna un parametru în 

uriașa listă care o va face astfel: 

parametrul uman. Modul în care variază 

va determina consistența schimbării. 

Nu știu ce o să fie în viitor. În așa fel în 

care structura deterministă a haosului 

produce un anumit traiect al situației 

depinzând de variații minuscule ale unui 

singur parametru (din multitudinea de 

parametri!), în așa fel va evolua și 

structura sistemului educațional. Că ea va 

fi înțesată cu realități virtuale, manuale 

electronice și chestiuni ce țin de evoluția 

societății, asta numai viitorul ne va spune. 

Un singur lucru rămâne însă constant și 

acesta este omul. 

Haideți să ne învoim și noi o oră de la 

fixațiile și frustrările pe care le purtăm în 

fiecare zi. Să ne învoim de data asta în 

sens invers, nu ca să intrăm, ci ca să 

ieșim: din de multe ori singurătatea 

tulburată a vuietului lumii în liniștea 

cetății împrejmuite cu cărți a școlii. Și nu 

în spațiul fizic, ci în spațiul neliniștii celei 

limpezi a adolescenței și al minții 

inocente de copil. ■ 
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Două sunt principalele probleme pe care societatea românească le-a observat în sistemul 

educațional din spațiul rural: lipsa de dezvoltare materială a școlilor și scăderea accentuată 

de copii care urmează cursurile școlare la sat. În ceea ce privește prima problemă, lucrurile 

tind să se cronicizeze, ceea ce nu e un lucru extrem de fericit. Din păcate, nu prea există altă 

soluție decât simțul gospodăresc al conducătorului comunității și a celor de mai sus de el. În 

puterea noastră nu stă decât presiunea pe care o exercităm prin forme legale de protest sau 

conștiința votului. A doua problemă este la fel de veche ca prima, pentru că satele rămân 

fără locuitori pentru că ei migrează spre o viață mai bună. Astfel că se formează un lanț 

vicios care nu aduce bine comunității decât dacă acesta va fi fost rupt prin ieșirea din starea 

de indiferență. 

 

 

ntr-un cunoscut serial care cuprinde 

aspecte ale vieții de la sat, una dintre 

scene surprinde o scenă mai mult 

decât edificatoare pentru starea de 

fapt dintr-o parte importantă a 

comunităților rurale din România. 

Nemaiavând bani pentru următoarea 

mână la un nevinovat joc de cărți, șeful 

comunității decide să intre și în banii 

destinați inițial pentru acoperișul școlii. 

Sigur că imaginea din serial este dusă la 

extrem și hiperbolizează întreaga situație. 

În mod clar, nu există asemenea pariuri 

Î 
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riscante duse contra banilor publici și nici 

oameni iraționali care să facă asemenea 

lucruri. Totuși, scenele acestea regizate 

menite să atragă atenția tocmai prin 

neveridicitatea lor șocantă încearcă să 

aducă la realitate un fapt care se petrece 

de ceva vreme: faptul că, din punct de 

vedere material, educația, începând de la 

cei mai de sus până la noi, e acoperită 

deocamdată de un văl de indiferență și e 

lăsată cumva la margine, întocmai ca o 

Cenușăreasă ponosită și care-și rezolvă 

lipsurile așa cum poate. 

În acest sens nu e de făcut decât un 

singur lucru: să ne dăm la o parte vălul 

acesta de indiferență de pe ochi. Altfel, 

riscăm să ne cadă tavanul infiltrat de 

indiferență în cap. La propriu. 

Gravitatea situației se accentuează odată 

cu lipsa copiilor din satele românești. 

Fenomenul este de altfel natural, pentru 

că omul caută întotdeauna un spațiu care 

să-i permită să se poată dezvolta din toate 

punctele de vedere, dar cel mai vizibil și 

mai pregnant din punct de vedere 

material. Cum satul nu-i oferă 

perspective, mișcarea naturală e să 

meargă la următorul nivel. Mai ales că 

lipsa de alternative la sat pentru copii e 

acută. 

Răspunsul nu e decât acesta: trebuie să 

înceapă să ne pese. ■ 
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Deprinderea abilităților antreprenoriale este un lucru extrem de important, cel puțin pentru 

zilele noastre. Astfel că începerea cultivării unor astfel de abilități e de bun augur chiar 

pentru traiul zilnic, indiferent de persoana care le exersează. Un exemplu de proiect 

Erasmus+ care este centrat pe tema antreprenoriatului este „Educație antreprenorială și 

dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică”, aprobat recent și în curs de 

desfășurare. Cursul include activități de formare pe teme de antreprenoriat și cuprinde două 

sesiuni de formare și o activitate de job shadowing în diverse țări ale Europei. 

 

Programul Erasmus+ se bazează pe 

realizările celor peste 25 de ani de 

programe europene în domeniile 

educației, formării și tineretului, 

acoperind o dimensiune de cooperare 

atât intraeuropeană, cât și internațională. 

Erasmus+ este programul UE în 

domeniile educației, formării, tineretului 

și sportului pentru perioada 2014-2020. 

Educația, formarea, tineretul și sportul 

pot avea o contribuție majoră la 

abordarea schimbărilor socioeconomice, 

principalele provocări cu care Europa se 

va confrunta până la sfârșitul deceniului, 

și la punerea în aplicare a agendei de 

politici europene pentru creștere 

economică, locuri de muncă, echitate și 

incluziune socială. 

Realizarea proiectului a pornit de la 

identificarea nevoilor de dezvoltare a 

asociației noastre, a angajaților acesteia și 

din convingerea că, prin activitățile pe 

care le propune, proiectul poate răspunde 

cu succes împlinirii acestor nevoi. 

Obiectivul general al proiectului este 

formarea și dezvoltarea personalului 

organizației noastre, având în vedere 

nevoile de a internaționaliza cursuri din 
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oferta de formare a asociației, deschizând 

drumul către o cooperare pentru proiecte 

strategice și de a propune noi cursuri 

pentru adulți care să cuprindă 

dimensiunea internațională și cea 

antreprenorială ca o componentă 

importantă în incluziunea socio-

economică.  

Activitatea de job shadowing și formarea 

unor angajați din întregul personal al 

asociației noastre în mobilitățile propuse 

vor duce la creșterea atractivității 

cursurilor furnizate pentru adulți din 

perspectiva reperelor antreprenoriale 

introduse în oferta de formare și la 

realizarea unor cursuri expuse mediului 

de formare european. Totodată, aceste 

activități de formare și job shadowing 

reprezinta premisa următorului obiectiv 

avut în vedere, și anume cooperarea cu 

alte organizații similare în proiecte 

strategice finanțate prin programul 

Erasmus+ KA2. De asemenea, în vederea 

internaționalizării ofertei noastre de 

cursuri, vom dezvolta relații de cooperare 

cu organizații similare din Europa pentru 

ca formatorii noștri să participe în cadrul 

acestora la activități de job shadowing în 

număr cât mai mare. 

Activitatea de job shadowing și cursurile 

”21st Century Teaching Skills – The 

International Dimension”, ”Teaching 

Entrepreneurial Education” vor permite 

dobândirea activă și eficientă a 

experiențelor, cunoștințelor, 

competențelor de implementare a 

dimensiunii internaționale și a noțiunilor 

antreprenoriale, astfel încât participanții 

să devină încrezători în folosirea lor și 

suficient de pregătiți pentru a le include 

în activitățile de autorizare, organizare și 

predare a cursurilor pentru adulți ale 

asociației noastre. Experiențele, 

competențele si cunoștințele dobândite 

în workshopuri, la sesiunile de lucru 

interactive, la grupurile pentru realizarea 

de „miniproiecte” alături de participanți 

din alte țări, vor contribui la 

îmbunătățirea și modernizarea 

organizării și realizării programelor 

noastre oferite adulților, prin asigurarea 

cadrului conceptual, formal și de fond 

privind implementarea dimensiunii 

internaționale în curriculum. Totodată, în 

procesul de învățare formală și 

nonformală, formatorii și directorii noștri 

de programe vor asimila elemente cheie și 

concepte necesare pentru a fi 

antreprenor, în așa fel încât să le 

transmită formabililor prin programele de 

formare. Cursuri noi oferite de asociația 

noastră vor utiliza metode de formare 

eficiente, racordate la dimensiunea 

europeană, vor fi interactive, vor avea 

elemente antreprenoriale și accesibilitate 

internațională, oferind mai multe 

oportunități de dezvoltare profesională și 

incluziune socio-economică, în 

concordanță cu cerințele pieței forței de 

muncă. ■ 
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Am avut cu toții gânduri legate de viitorul educației și, poate, mai puține păreri exprimate în 

legătură cu acesta. Cum ar fi educația peste 5 ani? Dar peste 10? 

 
 

vem mereu tendința legitimă de 

a ne raporta la trecut atunci când 

privim spre viitor și este firesc, 

mai ales din grija de a nu repeta greșelile 

sau din dorința de a ne aminti câteva 

modele. Cel mai adesea, în asemenea 

contexte este rostit numele marelui Spiru 

Haret sau, temporal, privim în epoca 

interbelică dar societatea, spunem noi, a 

evoluat. Tehnologia, inovația, noi repere 

științifice ne-au pus în situația de a le 

adapta în folosul educației și educația de 

a fi adaptată spre utilizarea eficientă a 

noilor descoperiri. Lăsăm în urmă 

tăblițele de lut ars de la Ninive și dăm 

paginile cărților, prin noi gesturi, pe 

tablete din ce în ce mai sofisticate. 

Nu sunt un adept al cărților puse pe 

„reader” sau pe un alt mediu digital și 

prefer să le citesc în format letric pentru 

că altfel simți o carte tipărită, altfel o 

răsfoiești și altfel te găsești citindu-i 

rândurile. Nici cărțile audio nu îmi sunt 

dragi ca mijloc singular de parcurgere a 

scriiturii. Simt o intimitate dezvăluită 

unui intermediar ce ne citește în propriul 

fel, uneori comercial, cărți care ar trebui 

să se dezvăluie direct, prin lexeme, 

propriilor minți și suflete. De fapt, a 

refuza o carte audio este curajul de a nu o 

primi gata citită, pe jumătate gândită în 

comunicare unidirecțională și un îndemn 

de a o gândi noi, de a-i primi fericirea. 

Științific se subliniază faptul că nervul 

optic are capacitatea de a transmite mai 

mare decât nervul auditiv și receptarea ar 

fi mai eficientă, în termeni de învățare, 

parcurgând cartea cu privirea. Am adus în 

atenția dumneavoastră un aspect. Însă, 

cred cu tărie că tehnologia pusă în 

favoarea omului ne poate ajuta mult să 

învățăm, să descoperim, să răspundem la 

A 
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întrebări, să evoluăm, să ne atingem 

potențialul maxim, să fim autonomi. De 

exemplu, doar cine nu vrea nu citește 

despre orice subiect care interesează când 

acesta se află doar la „o căutare pe 

Google" distanță. Comparând, avem 

acces, față de acum câțiva ani, la cărți și 

articole pe care doar președintele Statelor 

Unite ale Americii, prin Biblioteca 

Congresului, le-ar fi putut citi. 

O experiență completă 

Astfel, nu putem, în aceste condiții ale 

tehnologizării și digitalizării, să nu ne 

bucurăm că avem acces prin intermediul 

internetului la cărți despre care, altfel, 

poate nu am fi știut că există. 

Documentările devin mai consistente și 

schimbul de idei mult mai facil. Dar, oare, 

toate acestea ne împlinesc? Sunt reținut 

la a afirma că prezența profesorului în 

sala de curs poate fi înlocuită de 

proiectarea unui video, de exemplu. 

Speculez că evoluția realității virtuale și a 

realității augmentate vor face la un 

moment dat acest lucru, dar în contextul 

actual îmi este greu să cred că energia și 

entuziasmul unui profesor care se 

manifestă trup și suflet în fața unor 

studenți sau elevi pot fi înlocuite. Nu este 

de neglijat apariția unor aplicații și 

dezvoltarea altora pentru potențarea 

activităților didactice de predare, 

învățare, evaluare, aplicații care să facă 

mult mai atractive aceste activități. 

Totuși, pe fondul interacțiunii prin 

diverse site-uri de socializare, observăm 

la studenți, elevi, formabili adulți o 

înstrăinare de interacțiunea în spațiul 

real, o îndepărtare de ceea ce îi face 

fericiți. Acest lucru duce la creșterea 

agresivității explicată prin lipsa 
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activităților care să consume energia 

fizică și discuțiilor care să diminueze 

frustrările acumulate. Cred într-o 

educație a viitorului în care entuziasmul 

profesorilor, al studenților să ne facă să 

putem vorbi despre o societate în care 

fericirea devine miză principală. Văd 

necesară o educație care să pună accent 

pe dezvoltarea inteligenței emoționale 

prin activități formale, non–formale și 

informale. Reperele morale, etice, de 

conduită, emoționale inițiate în familie 

vor trebui consolidate în cadrul școlii, 

profesorii având și rolul de consiliere și 

orientare. 

În trend 

Iată, într-o educație a viitorului, 

biblioteca devine virtuală, cartea este 

înlocuită de „reader”, tabla cu cretă a 

devenit tabla cu marker și aceasta a fost 

înlocuită de tabla interactivă. Clasa 

devine, la rându-i, virtuală iar profesorul, 

prezent prin această realitate virtuală ca 

formă de manifestare a inteligenței 

artificiale, este înlocuit de o aplicație care 

poate învăța și, în consecință, preda. 

Cursanți reali reuniți din diverse colțuri 

ale lumii într-un spațiu virtual cu un 

profesor virtual dezvoltat pe baza 

inteligenței artificiale se pot constitui 

într-o formă viitoare de educație, fie că 

vorbim de elevi, studenți sau formabili 

adulți. 

Privind la evoluția comerțului online aș fi 

tentat să susțin că acesta este trendul și în 

ceea ce privește educația. Avem de multă 

vreme la nivel mondial certificări care se 

bazează pe proces educațional exclusiv 

online. Am văzut softuri în cadrul cărora, 

în funcție de abilitățile evidențiate în 

gimnaziu, elevii sunt îndemnați să 

urmeze un anume profil care le pune în 

valoare potențialul. 

Piața românească de formare continuă 

cere o racordare din ce în ce mai mult la 

online cu toate că suntem în faza 

intermediară de blended learning. Toate 

acestea se lovesc, în evoluția lor, de 

aplicarea funcției de control din grila 

funcțiilor managementului. Se poate 

reproșa lipsa de interacțiune offline, în 

spații reale, incapacitatea de a încuraja 

relaționarea prezențială și toate cele care 

decurg de aici, privită, deocamdată ca o 

limitare. Este paradoxală perspectiva în 

care internetul, deși ne leagă de resurse 

ce par nelimitate, limitează totuși 

interacțiunea umană. Astfel, acesta poate 

fi definit ca o piață în care o ofertă trebuie 

să răspundă unei cereri și, nu-i așa, 

referindu-ne la timpul petrecut on-line, 

nu stăm mereu plecați la piață? Dar 

suntem într-o continuă mișcare pe o 

stradă cu două sensuri aflându-ne, în 

timpi foarte apropiați, când pe unul, când 

pe celălalt: unul care oferă și altul care 

cere, educatori și educați, în ambele 

situații fericiți și entuziaști. ■ 
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Când îți iei o cafea bună ca somnul de dimineață, nu mai contează că e 2 lei. Când asculți o 

melodie, nu mai contează că durează 4 minute și 53 de secunde. Când stai cu cineva drag, nu 

mai contează că a trecut 1 oră. Când treci examenul, nu mai contează dacă ai luat 6 sau 7. 

Când încep cursurile, nu mai contează că afară sunt 30 de grade sau 0 grade. Pentru 

sănătatea noastră mentală, există omul. Pentru toate celelalte există contabilitatea. 

 

 

13 ianuarie 2017 

 o dimineață perfectă pentru 

începerea unei zile alături de 

colegii de facultate, în prima sală 

la parter, luminoasă și plină de mireasma 

cafelei de la tonomatul de pe hol. Trec 

pragul unei noi experiențe care stă să-

nceapă, încerc să le fur colegilor câte un 

zâmbet somnoros și mă așez în bancă, 

așteptând profesorul să deschidă ușa 

cunoașterii. 

E 
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Cursul a început. 

Colegii mei sunt plictisiți. Unul privește 

în gol spre fereastră, inundat de gândul că 

l-a părăsit iubita. Altul și-a lăsat energia 

la pub-ul de pe colț și cască nerăbdător să 

plece acasă. Ziua decurge normal, 

profesorii vin, dictează cursul, iar 

studenții cu lecția învățată pleacă 

încrezători și nerăbdători să înceapă o 

nouă zi. 

13 

Zile similare acesteia de 13 ianuarie au tot 

continuat și iată-mă, fără să observ cât de 

grăbit este timpul, aruncând toca spre 

zări pictate cu emoție și nostalgie.  După 

ani de studiu, nopți petrecute în vârful 

patului îmbrăcat în pagini scrise cu 

măiestrie, uși închise în nas, dar ferestre 

larg deschise care-ți șoptesc că Totul este 

posibil, iată-mă pășind plină de entuziasm 

și curaj pe poarta facultății, care-mi 

zâmbește nostalgic amintindu-mi de 

dimineața iernii de 13. 

13++ 

În același miros de cafea, cu aceeași poftă 

a vânătorii de zâmbete, îmi salut 

studenții, acum eu deschizând ușa 

cunoașterii. Mulțimea ochilor curioși, 

care-mi scanează fiecare gest este 

nerăbdătoare să pășească în tainele 

noului curs de psihologie. Energia 

studenților mă încarcă, mă umple de 

fericire și totodată cursul devine relaxant, 

ei vorbesc deschis, sunt liberi în 

exprimare, iar fețele morocănoase și 

plictisite de odinioară au fost înlocuite de 

ochi mari, urechi ciulite și zâmbete largi, 

gata în orice clipă să pună întrebări. 

Fiecare zi petrecută alături de studenții 

mei reprezintă un motiv de bucurie. Îmi 

place să le ascult poveștile care se află 

dincolo de scutul zâmbăreț, să-i văd cum 

empatizează unii cu ceilalți și să le văd 

evoluția emoțională (spunându-mi că pe 

vremea mea foarte puțini oameni știau că 

de fapt inteligența emoțională este baza, 

ea susținând-o temeinic pe cea rațională). 

Astfel mă bucur că acum facultatea ne 

învață să creăm legături, să învățăm unii 

de la alții, să fim demni să pășim pe 

treptele societății și abia apoi să 

acumulăm cunoștințe.  

Din perspectiva studentei optimiste și cu 

experiența dimineților ca cea de 13 

ianuarie, le spun studenților mei că anii 

pe băncile facultății sunt cei mai frumoși 

și importanți din ciclul de educare și 

formare al fiecăruia dintre noi. Este 

perioada în care ți se deschid noi 

orizonturi, se nasc prietenii pe viață, 

gândurile ți se așază, fiind inspirate de 

noii tăi profesori, care ulterior îți pot 

deveni modele, iar entuziasmul fiecărei 

dimineți te face să te simți liber, stăpân 

pe propriile decizii și încrezător în 

propriile visuri. ■ 
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Există falsa impresie că școala se termină odată cu ultimul nivel de învățământ absolvit. În 

realitate, cea mai mare doză de învățare se petrece pe băncile vieții, unde asimilăm lecții sub 

forma unor realități pe care le trăim. De altfel, cea mai eficientă învățare e cea pe cont 

propriu. 

 
 

ducația este principala modalitate 

prin care un popor poate 

supraviețui vremurilor. Să fii 

educat nu înseamnă doar să mergi la 

școală până la facultate și atât, educația se 

dobândește pe parcursul întregii vieți. Și 

învățăm, învățăm ca sa ajungem ceva în 

viață, dar trebuie să ne perfecționăm 

continuu pentru că în fiecare zi apare 

ceva nou și trebuie să fim în pas cu ceea 

ce există. 

Înapoi pe băncile școlii nu înseamnă decât 

să facem progrese, să evoluăm atât din 

punct de vedere material, cât și spiritual. 

Trebuie să existe întotdeauna o corelație 

între ceea ce facem azi și ce ne dorim pe 

viitor, așa cum între minte și inimă există 

o strânsă legătură. Informația este un 

instrument deosebit care poate face 

diferența între eșec și succes. Dacă nu o 

deții, nu exiști ca personalitate, nu poți 

face față cerințelor apărute, nu poți avea 

o anumită prestanță, deci nu exiști. Ești 

doar o umbră care așteaptă o rază de 

soare ca să poată fi zărită. 

E 
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Dar cum se dobândește informația? Doar 

prin studiu aprofundat, prin „întoarcerea 

pe băncile școlii”. De data aceasta în 

postura de adult, ceea ce nu trebuie să fie 

o rușine, ci dimpotrivă să fie un motiv de 

mândrie. Mi se mai spune pe ici pe colo 

că în zilele noastre degeaba înveți, că 

oricum nu ai viitor, dar viața mi-a 

demonstrat că dacă ai carte, ai parte. Poți 

jongla cu informația doar dacă o deții și ai 

capacitatea de a o controla, pentru că 

informaț

ia este 

puterea. 

Pe 

băncile 

școlii. 

Literal

mente 

Educația 

formală 

a 

adulților 

presupu

ne 

formarea lor continuă prin înscrierea la 

cursuri din cadrul Ministerului Educației 

sau a altor instituții de stat și private. 

Există companii care angajează muncitori 

cu o anumită calificare, dar au posturi pe 

care aceștia ar putea da randament. De 

aceea, îi înscriu la cursurile la care îi pot 

ajuta să ajungă la postul dorit. 

Un cadru didactic are nevoie de o 

pregătire continuă pentru a fi în pas cu 

noile metodologii și cerințe impuse de 

societate. Pentru a avansa trebuie 

anumite competențe care nu se pot 

dobândi decât prin studiu, prin învățare. 

Nu contează până la urmă ce profesie 

deții, dacă vrei să evoluezi și să progresezi 

trebuie să depui un mic efort ca să ajungi 

acolo unde îți dorești. 

Pe băncile școlii 

Mai departe de educația formală e însă 

cea de zi cu zi. E atunci când șeful îți 

atrage 

atenția 

ca să faci 

un lucru 

cât mai 

profesio

nist sau 

când ți 

se afumă 

mâncare

a pe foc. 

Sau ce e 

atunci 

când te 

întreabă copilul o întrebare din 

străfundurile imaginației care te lovește 

mai ceva ca o mănușă de box în arcada 

gândirii? Curios lucru e că școala aceasta 

e cea la care învățăm cel mai bine și totuși 

rămânem repetenți de fiecare dată. 

Pentru că ea ne dă mai întâi lucrare și mai 

apoi ne prezintă studiul de caz. ■ 
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citatul cu arta și cu scrisul 

 

  

Sensul 

rugăciunea 

Andrei Tarkovski 
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ând ai ceva măreț de spus, ești  un izvor de lumină care alungă întunericul în 

mințile în care ajunge. Puterea vorbelor, însă, va determina până la urmă dacă 

lumina e far de speranță sau reflector orbitor, flăcăruie de speranță sau bec 

orbecăitor. 

Când ai ceva frumos de spus, ești ca un vânzător într-o tonetă de înghețată. Nu dulcegări. 

Oamenii au nevoie de un adevăr care să le fie balsam tămăduitor pentru rănile suferinței. 

Nu uita, trandafirul nu e complet fără spini. 

Când ai ceva complex de spus, ești un profesor care predă tabla înmulțirii. Keep it stupid 

simple. Lucrurile complicate se rezumă la a fi compuse din lucruri de bază. Drumul cel mai 

scurt dintre A și B e drumul drept. 

Când ai ceva amar de nedigerabil de spus, ești o femeie de serviciu care face curat. Nu te 

descătușa. Nu-ți vărsa obida pe oameni care nu au nicio vină în afară de aceea de a-ți fi 

citit sau auzit literele pline de furie.  

Când ai ceva simplu de spus, ești un olar care face o cană de lut. Lasă cuvintele să 

vorbească prin ceea ce faci. Un discurs inteligent nu e complet dacă nu e trecut prin sita 

experienței.  

Când ai ceva greu de spus, ești un meșter care construiește o casă. Ești responsabil. Ai 

nevoie de un curaj care să depășească Everestul și de o rezistență puternică care să te țină 

tare în fața pietrelor pe care le aruncă oamenii sau în fața zaharicalelor care-ți lingușesc 

vorbe fără rost. Vorba-ți funcționează numai în măsura în care un om din mulțime a 

înțeles ce vrei să spui. 

Când ai ceva util de spus, ești vorba care ți-e menire atâta timp cât te ții de drum. În 

momentul în care o pui în slujba puterii sau a plăcerii, atunci vei fi pierdut demult sensul 

cuvântului. 

Când ai ceva important de spus, ești un șef de minți și un lider de inimi. Respiri adânc, te 

ridici cu un cot deasupra mulțimii, îți dregi scurt vocea și începi să vorbești. 

Când ai doar ceva de spus, spune. Atunci vei fi fost pregătit să-ți faci auzit glasul. E atât de 

simplu. 

**** 

Acelea zece minute de dinaintea pauzei sunt cele mai dubioase. În speranța înfrigurată a 

imensității libertății recreației, mintea elevilor se ascute și înțelepciunea profesorilor 

atinge cote maxime. În acelea câteva minute, constrângerile planului de lecție se topesc și 

profesorul devine un maestru care își pregătește ucenicii pentru rigorile vieții. Acelea 

câteva minute devin catalizator pentru formarea de principii de viață. Ei bine, prinzi în 

C 
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câte un moment banal sau o serie de 

momente aparent nesemnificative ale vieții 

de zi cu zi, ca astea zece minute, un gând 

care-ți rămân ca o lumină călăuzitoare 

pentru visurile pe care le ai și pe care nu le 

ai și care probabil că vor putea fi posibile. 

Chiar dacă nu te forțezi, vorbele îți rămân 

în minte ca săpate în stâncă. Și sapă acolo 

până când stânca neîncrederii se topește ca 

zăpada în zorii primăverii. 

**** 

Noi am început să așternem cuvinte sub 

un clasic principiu – educația e un 

instrument care te scoate din multe 

necazuri – într-un septembrie călduros, 

într-o inevitabilă și iminentă deschidere de 

calendar școlar, în urmă cu un an. Atunci, 

inițiativa unei tinere șefe, inteligența unui 

tânăr erudit, inconștiența unui tânăr 

subsemnat și entuziasmul unei tinere 

absolvente au făcut posibilă apariția unui 

prim număr de revistă de vreo patruzeci și 

ceva de pagini. Pe drum li s-au alăturat 

tineri de mai multe vârste care și-au 

deschis sufletele și au fost de acord să 

umple inimi de lumină. 

N-a fost nici un eveniment, nici o sclipire 

de moment, nici o tresărire de revoltă în 

spatele inițiativei noastre. N-a fost nici 

măcar o inițiativă formală. A venit firesc, 

așa cum înflorește pe nesimțite trandafirul. 

A fost ca o prelungire formală a unui 

exercițiu de fiecare zi – exercițiu de 

răbdare și de conștientizare a 

În liceu nu scriam mult. Nu aveam 

exercițiu, nici vocabular, în genere 

niciun factor de reușită. Până în 

facultate nu concepeam să pot vorbi în 

public. Nu aveam forța și nici conștiința 

că există un potențial. Necesitățile unui 

job și realitățile traiului de zi cu zi nu-

mi dădeau încredere. De fiecare dată, 

însă, au existat momente în care 

prindeam o motivație, conlucram în 

taină la clădirea încrederii sau pur și 

simplu în minte sclipea o idee. Și sunt 

sigur că astfel de momente trăim cu 

toții. 

Când iei produsul cartezian al tuturor 

acestor momente, adaugi sclipirea de 

inteligență și umanitate a oamenilor 

care îți sunt mentori fie conjunctural, 

fie permanent, dar întotdeauna 

existențialist, și înmulțești cu puterea 

divină, atunci ai sentimentul că prin 

ceea ce faci înflorești un zâmbet pe fața 

cuiva, naști o idee în mintea altcuiva 

sau întărești o inimă în suferință. Și aici 

nu e vorba de a schimba oameni, pentru 

că nu stă în puterea noastră și, de altfel, 

nici nu trebuie să facem asta. Oamenii 

trebuie să știe că suntem lângă ei și că 

suntem acolo să sprijinim, să apreciem, 

să criticăm, să mulțumim, să 

deschidem un ochi, pe scurt, să iubim. 
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responsabilității pe care o purtăm în fiecare moment. 

De atunci, la fiecare trei luni, ca-ntr-o succesiune de anotimpuri, musai apărea și cărțulia 

care încerca să-și facă loc în ochii, mințile, dar mai ales inimile celor care-i citeau 

rândurile, printre setea de pâine, foamea de bani și criza de iubire pusă pe breaking news-

urile portalurilor de știri. De fiecare dată, aproape cincizeci de pagini puțini mai mari decât 

un smartphone se doreau a fi o ieșire din oboseala de rutină zilnică, asemenea unei opriri 

la o benzinărie pe autostradă. 

Și-apoi a început să cadă frunza. 

Școala a început, primul număr a apărut. Am vorbit în liniște despre cum putem să ne 

îmbogățim & stuff, deși nu deținem încă secretului primului milion. De zâmbete. De idei. 

Și-apoi a venit omătul. 

La gura sobei, cu un ceai cald în mână, pe nesimțite, în taina minții, începuse deja să se 

coacă al doilea număr. Dacă în primul fuseserăm ahtiați după îmbogățire, fie ea și 

sufletească, la al doilea începuseră să ne inspire mentorii de toate vârstele și din toate 

domeniile. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem, avem nevoie de mentori și, din când în 

când, să citim câte ceva despre ei, ca să mai venim și noi cu picioarele pe pământ. 

Și-apoi a-nflorit cireșul. 

Ieșiți din iarnă ca ursul din hibernare, cu o viorea într-o mână și cu un smartphone în 

cealaltă, ne-am îndreptat atenția către noile tehnologii și folosirea lor în educație. Trăim 

într-o realitate inundată de Internet, așa că nu are cum să nu pătrundă și în educația 

noastră și a mai micilor noștri. Pe lângă asta, e vorba despre virușii lor și despre piticii 

noștri în legătură cu tehnologia. 

Și-apoi s-a copt grâul. 

România e o țară plină de valori și încărcată de tradiție. Știm asta, doar că nu prea avem 

timp să ne mai ocupăm mintea și cu un asemenea amănunt. În treacăt, ne-am referit în 

următorul număr la valorile după care ne ghidăm ca români, învățăcei sau profesori, și la 

modul în care le transmitem mai departe prin educație. 

N-a căzut încă frunza. 

Am ajuns la numărul de față, în care ne gândim la viitor. Ne gândim la cum putem să 

scriem, după puterile noastre, crâmpeie de viitor pentru o educație un pic mai bună a celor 

ce vin după noi. 

**** 
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Am respirat adânc, ne-am dres vocea, ne-am ridicat cu un cot deasupra mulțimii și am 

început să vorbim. Vorba noastră nu-i perfectă, litera de multe ori incompletă, ritmul nu 

atât de alert pe cât ar trebui, tonul nu-i de fiecare dată întotdeauna potrivit, ideea nu e 

mereu finisată. Glasul vrea totuși să fie pornit din inimi sincere și să muște din 

experiențele reale ale unor oameni tineri de orice vârstă. 

E o aniversare liniștită a unui an în care am învățat să mergem și am început să trecem de 

la gângurit la primele cuvinte. În liniștea care trece de artificii și baloane, înțelegem că 

responsabilitatea noastră crește odată cu fiecare cuvânt tocmit la locul potrivit. 

Încercăm marea cu degetul. Nu facem altceva decât ceea ce spunea Tarkovsky - sensul 

artei este rugăciunea, este rugăciunea mea. Pentru că, în mod faptic, ne temeluim pe 

inspirația divină și pe puterea unor cuvinte pe care le-am spus și-n alte dăți: această ieșire 

în public, acest spirit de inițiativă vine cu o responsabilitate imensă. Să avem, deci, opinii 

stricte, principii solide și discernământul atât de necesar să dăm și altora din lumina 

noastră, fără să creăm un sâmbure de controversă și tulburare. Pentru că noi suntem 

lumină, iar lumina nu se împuținează niciodată, ci se transmite întru și spre îmbogățirea 

personală și în comuniune. 

Aceasta e una dintre motivațiile principale ale noastre, ale echipei Asociației Proeuro-Cons. 

Suntem tineri, iar tinerețea noastră duce la căutarea acelui punct care să aducă un pic de 

bucurie în mijlocul comunității. Care să atragă atenția asupra lucrurilor bune și care să 

promoveze un comportament responsabil în cadrul cetății. Și care să transmită ideea de 

necesitate a educației în toate aspectele vieții. 

Pentru asta, noi încercăm. Rândurile de față, scrise prin minți tinere, sunt un rod al unei 

inițiative frumoase. Sperăm ca ideile din spatele lor să aducă un pic de zâmbet pe fețe și o 

picătură de lumină în inimi. ■ 
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Autorizat ANC 

RNFFPA nr. 297 / 28 / 09.05.2014 

30 de ore 

Cod cor 242401 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri acreditate MEN 

ABILITAREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 În curs de reacreditare MEN  
 Acreditat MEN, OM 5990/16.12.2015 

 
10 credite profesionale transferabile 

 

 
25 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
40 de ore 

 

 
90 de ore 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ 

PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 Acreditat MEN, OM 6217/23.12.2016  
 Acreditat MEN, OM 3136/25.01.2017 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
60 de ore 

 

 
60 de ore 

     

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT PENTRU ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE 

 Acreditat MEN, OM 4861 / 22.08.2017 

 
30 credite profesionale transferabile 

 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare 

 
120 de ore 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri autorizate ANC 

FORMATOR 

 EXPERT ACCESARE FONDURI 

STRUCTURALE ȘI DE 

COEZIUNE EUROPENE 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

297 / 28 / 09.05.2014 

 

 

Cod COR – 242213, RNFFPA nr. 

284 / 28 / 18.10.2013 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră în domeniul formării 

 

 

Persoane cu studii superioare, care scriu și 

implementează proiecte cu finanțare 

europeană sau care își doresc o carieră în 

domeniu 

 
30 de ore 

 

 
56 de ore 

 

MANAGER 

PROIECT 

 
ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242101, RNFFPA nr. 

349 / 28 / 12.11.2014 

 

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 

Persoane cu studii superioare, care participă 

la licitații sau care lucrează / sunt 

interesate să lucreze în Managementul 

Proiectelor 

 

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
120 de ore 

 

 
150 de ore 

     

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP 

 Acreditat ANC 

 
Cod COR – 214946, RNFFPA nr. 38 / 258 / 20.07.2017 

 

Absolventii vor deveni EXPERTI in ACHIZITII PUBLICE certificati profesional conform ocupaţiei de EXPERT 

ACHIZITII PUBLICE, COR: 214946. 

 
50 de ore 



54 

 

  



55  

 
  



56 

 

 

 

 ISSN: 2537-1398; ISSN-L: 2537 – 1398 


