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EUROPA 
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Veni, vidi, amavi 
Atunci când educatia devine internațională 

 

Este o practică definitorie a unui proiect Erasmus+ să fie diseminat. Această diseminare 

constă în transmiterea către publicul larg a informațiilor legate de parcursul proiectului, de 

desfășurarea activităților și de implementarea acestuia în mediul educațional și social. În 

acest fel, tot mai multă lume poate să facă parte dintr-o comunitate lărgită cu dimensiune 

internațională și cu potențial de dezvoltare mult mai ridicat. 

 

 n cadrul Asociației Proeuro-

Cons se află în desfășurare 

proiectul Erasmus+ „Educație 

antreprenorială și dimensiune 

internațională pentru incluziune socio-

economică”, cu numărul de referință 

2017-1-RO01-KA104-036611. În acest 

moment, au fost îndeplinite toate cele 

trei acțiuni de mobilitate prevăzute în 

cadrul proiectului, în concordanță cu 

programul stabilit odată cu începerea 

derulării proiectului. Astfel, proiectul se 

află în faza de implementare. 

Una dintre acțiunile de formare din 

cadrul proiectului a constat într-o 

activitate de tipul job shadowing pentru 

un formator al APC în cadrul organizației 

europene CREF Education Portugalia, 

pentru programul de formare „Leadership 

and In-service Teacher’s Training: An 

European Innovative”. Participarea 

proactivă la activitățile de organizare a 

cursului din perspectiva de job shadowing 

i-a permis formatorului să dobândească 

cunoștințe și competențe de organizare a 

cursurilor la nivel european și de 

participare efectivă la formare ca trainer 

în fața unui grup internațional. 

O altă activitate de formare s-a desfășurat 

între 07.05.2018–13.05.2018. Trei angajați 

APC au participat la cursul „Teaching 

Entrepreneurial Education”, în Grand 

Canaria, Spania, furnizat de Asociația 

Socio Europe. Cursul a permis 

dezvoltarea competențelor în 

promovarea, susținerea 

antreprenoriatului și familiarizarea cu 

instrumente și măsuri pentru a pune 

ideile antreprenoriale într-un plan de 

acțiuni concrete în vederea implementării 

lor. 

În cadrul cele de-a treia acțiuni, cursul a 

propus activități pentru înțelegerea și 

folosirea noțiunii de dimensiune 

internațională în cadrul formării. 

Conform calendarului proiectului, doi 

angajați APC au participat la cursul „21
st 

Century Teaching Skills–The 

International Dimension” în perioada 

23.07.2018-28.07.2018 în cadrul 

I 
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organizației Cervantes Training din 

Spania. 

Aceștia suntem noi 

Președintele APC, Cătălina Dan, a 

subliniat importanța acestui proiect și 

influența sa asupra societății, prin 

punerea accentului pe efectele 

desfășurării acestor activități: „Impactul 

asupra organizației, la nivel local și 

național, se referă la creșterea 

reprezentativității APC prin furnizarea de 

patru noi cursuri (400 cursanți estimați) 

pe piața locală și națională a formării 

adulților. Totodată, organizații locale și 

regionale cu aceeași activitate vor fi 

notificate de importanța aplicării pentru 

finanțare prin Erasmus+. La nivel 

internațional, impactul așteptat este să 

realizăm în 2018 un parteneriat strategic 

și în 2019 internaționalizarea ofertei, prin 

promovarea pentru piața formării 

europene a două cursuri, având ca reper 

componența antreprenorială”. 
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Într-o rețea globală a agenților de formare 

în continuă creștere, fie de complexitate, 

fie de calitate, Asociația Proeuro-Cons 

este un ofertant redutabil de formare la 

nivel național, coordonându-și acțiunile 

cu alți agenți de formare pe plan național 

și internațional. Observând proactiv 

deschiderea către noutate a oamenilor, 

APC consideră că există un spirit latent 

de antreprenor în fiecare persoană. 

Principalul scop al Asociației este acela de 

a aduce cât mai aproape potențialii 

beneficiari de formare, prin intermediul 

ofertei sale de cursuri, ca formă 

importantă de incluziune socio-

economică. 

Pe termen lung, dimensiunea 

antreprenorială din cursuri va deveni 

foarte atractivă, mai ales pentru adulții 

tineri, care își doresc să fie proprii 

angajați (self-employed), cursurile vor 

avea și formabili din alte țări ale Europei, 

aducând în cadrul programului de 

formare posiblitatea interacțiunii lor cu 

formabili români, în așa fel încât modele 

antreprenoriale din contexte socio-

culturale și economice diferite să fie 

prezentate în grupuri de lucru 

multicultural. 

Urmând naturii acestui scop, Asociația 

Proeuro-Cons a conturat proiectul 

„Educație antreprenorială și dimensiune 

internațională pentru incluziune socio-

economică” și a primit în anul școlar 2017-

2018 finanțare prin programul Erasmus+ 

pentru acest proiect. 

Asociația Proeuro-Cons este o organizație 

non-profit, cu sediul în Slatina, care are 

numeroase parteneriate cu instituții 

locale și internaționale. Principalul scop 

al Asociației este acela de a aduce cât mai 

aproape potențialii beneficiari de 

posibilitatea de formare continuă, prin 

intermediul ofertei sale de cursuri 

actualizată și accesibilă. Formarea 

continuă este un deziderat primar al 

organizației noastre, acest lucru fiind 

dovedit și de cuvintele care au stat la baza 

constituirii acestei comunitati, prezente 

în elementele grafice de identificare a 

organizației: „prin educație, totul este 

posibil”. 

În loc de explicație 

Să împărtășim lucrurile bune e 

întotdeauna necesar. Iar inițiatorii 

programului Erasmus+ au aplicat acest 

lucru, prin încadrarea simplului pas al 

diseminării în cadrul unui proiect. 

Despre aceste lucruri vom vorbi în acest 

număr. Rândurile care urmează își 

propun să surprindă câteva instanțe ale 

pregătirii, formării și implementării 

proiectului descris mai sus. Mai departe 

de descrierea manifestărilor exterioare, 

încercăm să transmitem gânduri și stări 

care ne-au însoțit pe firul derulării 

proiectului. 

Lectură plăcută și spor la idei! ■ 
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SPECIAL 

T O T  
înainte 

Ca atunci când călătoria e 

la fel de importantă ca scopul 
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Tot înainte 
Ca atunci când călătoria e la fel de importantă ca scopul 

 

S-a aprobat proiectul! 

Starea naturală a însușirii educației este de a-i căuta roadele în orice pliu al experiențelor 

prin care trecem. Mai precis, relația dintre om și educație e ca aceea dintre pește și apă: 

permanent înconjurat de ea, iremediabil conectat la sursele ei de energie, veșnic supus legilor 

care o gravitează. 

Mai aproape de lumea terestră, educația e un fel de cărare infinită la capete pe care fiecare o 

peticește cu câte puțină întăritură, în așa fel încât din infinit crește spre infinit. Fiecare-și 

pune în peticul lui un amestec de ce știe el că e mai corect din încadrarea științei, mai frumos 

din punct de vedere al esteticii, mai cuprinzător din perspectiva filosofiei, mai funcțional din 

considerente de inginerie sau mai cinstit pe rațiuni emoționale. Fiecare-și înmoaie zgura 

amestecului în motivația proprie și o modelează la un foc proporțional cu disponibilitatea pe 

care o pune la bătaie pentru calea comună. 

Pe acest drum ne scăldăm toți, tainic conectați cu energia telurică a celor șapte ani. Poate că 

nu simțim întotdeauna, dar orice experiență ne apropie mai mult de un imens rezervor de 

cunoaștere, un fel de buncăr unde noi, întreaga omenire, ne ținem una dintre cele mai 

prețioase pietre: potențialul de învățare. 

 

ici, la Proeuro-Cons, ne 

dopăm în fiecare zi cu o doză 

de Formare Continuă. De-asta 

poate credem cu înflăcărarea pânzelor 

albe că educația face totul posibil. Și 

poate tot de asta visăm realist o întreagă 

comunitate unită în jurul educației. 

Nu suntem buricul pământului și nici n-

avem cele mai elitiste minți din toată 

galaxia. Și alții, la borne mai îndepărtate 

prin firul materiei sau mai vizibile prin 

calda apropiere, visează mai mult sau 

mai puțin nuanțat la un crez care prin 

intersecție cu al nostru dă ceva mai mult 

decât mulțimea vidă. 

Când mai mulți oameni își unesc forțele, 

sperând la un folos pe care îl poate aduce 

o inițiativă deschisă societății, undeva în 

lume mai înflorește un boboc de spirit.  

Asta e perseverența tainică a apei: 

involuntar, neștiut și în răbdare tocește 

neputința, ignoranța și tulburarea 

duhului neliniștit al lumii. 

A 
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Nu ne așteptăm să trecem de colțul 

străzii și apoi, la o bătaie din palme, să 

apară curcubeie, să ne iasă prin urechi de 

atâta politețe și să ne izbim de oameni 

cu nasurile și mințile în cărți 24/7. 

Orizontul educației e unul lung și, de 

obicei, greu de atins. Roadele se obțin cu 

multe sesiuni de sudoare, reprize 

îndelungate de frământări, sub lumina 

mai multor minți perseverente, fericite, 

aerisite cu momente de sfântă și simplă 

liniște. 

Se face cumva că, pe parcursul drumului 

se naște din fecunda liniște a lucrului de 

fiecare zi oportunitate nouă de a crește 

prin experiențe educaționale. E șansă 

nouă de a raționaliza noi modele de 

educație și de a întinde zona de confort 

către intersecții cu mentalități diferite în 

structură și unite prin perspectiva 

comună. 

Implementarea e de bază 

Aflasem că a fost aprobat și proiectul 

depus cu ceva vreme în urmă. Era o 

formalitate care pecetluia un efort de  

concentrare mentală și căutare a noilor 

parteneri. Proiectul avea să cuprindă în 

total șase mobilități, iar cursurile 

desfășurate urmau să se situeze sub 

semnul subtil al educației, încununat cu 

expertiza antreprenoriatului și al 

integrării lor internaționale. 

Pentru o organizație, o sesiune de 

Erasmus+ deschide o serie de uși către 

stabilire de parteneriate și creare de 

legături care trec de limita fizică și ajung 

în sfera comuniunii. La nivel individual, 

e mai mult decât o vizită într-un oraș 

mai mult sau mai puțin la modă. Privit 

din afară, a gândi că Erasmus e un 

pretext de plimbare echvalează cu a 

considera că Monalisa lui DaVinci e o 

simplă pânză colorată. Privit din interior, 

ca actori ai proiectului, e vorba de 

proprietatea responsabilității acțiunilor 

pe care le desfășurăm și de valențele pe 

care le acordăm acestor acțiuni. 

Mai departe de caracterul educațional 

evident, un curs de acest tip determină 

declanșarea mecanismului de 

împărtășire. Când te întorci, chiar dacă 

entuziasmul de început se disipă, 

rămâne dorința de a mișca un resort în 

comunitate. Până la urmă, asta e ideea 

de bază a conlucrării în cadrul 

programului: creează un lanț de plus-

valoare în colțuri de Europă care are 

nevoie de comuniune în momente de 

bine și de mai puțin bine. 

Ne facem bagajul 

Printre micile victorii de formare de 

fiecare zi și înaintarea prin hățișul gros al 

birocrației, proiectul își întindea 

persistent rădăcinile în pământ bun. Pe 

lângă bagajele organizatorice și 

pregătirile tipice pentru plecare, 

umpleam cu grijă un bagaj complet, 

aranjat frumos, plin cu experiențele 

încărcate ale amestecurilor trecute 

așezate pe întăritura drumului. 
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Cu toții avem în spate un rucsac pe care 

îl păstrăm cu regularitate pe drumurile 

pe care mergem. Pe măsură ce îl 

umplem, el se ușurează, în același stil în 

care un sac de sare se topește dacă e 

trecut prin apa unui râu. Când îl trecem 

prin apele râului minții noastre, cu atât 

el devine mai ușor și noi mai bogați. 

Cheia e, ați ghicit, învățarea continuă. 

Pe lângă bagajele grele, pline cu haine și 

nerăbdare, luăm în mod sigur și rucsacul 

cu sarea experiențelor. N-am uitat să 

lăsăm puțin loc pentru experiențe noi și 

pentru partenerii știuți, dar încă 

nedescoperiți. Colțul acela liber e 

garanția pentru un proiect finalizat cu 

succes și totodată scopul atent definit al 

unui astfel de proiect. Iar cei pe care-i 

vom cunoaște sunt oameni pe care nu i-

am întâlnit fizic, dar ne aflăm uniți la 

borne diferite prin distanța experienței. 

Checklist 

Distanța fizică naște, cu largul concurs al 

obiceiurilor locale, metodologii, strategii 

de gândire diferite, inclusiv la nivel de 

emoții și structură sufletească. Așa se 

naște diversitatea și așa se nasc moduri 

laterale de soluționare a variatelor 

probleme. 

Așa se explică mecanismul călătoriilor 

gândit în cadrul proiectelor Erasmus+. 

Deși avem aceleași probleme și am putea 

pur și simplu prelua exemplul celorlalți 

în mod virtual, prin vasta rețea a 

Internetului, experiența celor cinci 

simțuri e mult mai complexă și 

generează mult mai multe idei 

împreună, în grup, decât singur, undeva 

în fața unui calculator. 

Suntem gata de drum. Am luat tot ce 

aveam nevoie. Am pus răbdare, 

concentrare, o mână de haine, ceva 

deschidere la nou și un dicționar 

româno-spaniol-portughez. Și am vrut să 

punem neapărat și puțin suflet 

românesc. 

Și uite-așa mergem noi echipați la drum: 

frumoși, reali și neapărat tineri. ■ 
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TOTULUI 
TEORIA 

Punem în bagaj, amestecăm, relationăm, implementăm, diseminăm 

EDITORIAL 
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Teoria Totului 
Punem în bagaj, amestecăm, relationăm, implementăm, diseminăm

 

Pe colțul biletului scrie cu litere cuminți de TNR 12 „cea mai bună ofertă de zbor”. Pe biroul 

celălalt, tastele aleargă rapid și scârțâieli scurte de click întrerup tăios șiruri lungi de 

caractere sub semnul unui sunet scurt de notificare. 

„Să nu uiți să treci și revista pe un slide!” 

Da, scurt. Urmează alte zeci de caractere care stau cuminți la coadă înșiruite pe kilometri 

întregi de gânduri și fapte. Primul curs al proiectului Erasmus+ e despre tot ce ține de 

formarea unui grup internațional. „Dacă mâine ar trebui să explici abordări ale 

managementul de proiect printre un boem croissant franțuzesc, un ceai londonez, o 

shaorma turcească, un tăițel chinezesc și un burger american, cam cum ai proceda cu micul 

românesc? Ar fi oare mai bine dacă am prelua experiențe internaționale și le-am aplica 

particularizat la noi?” 

Internaționalizarea e în zilele noastre un concept. De obicei, e privit sub semnul globalizării 

și al zodiei Internetului. Schematic, e ca un fel de pânză de păianjen în care diverși păianjeni 

vecini își împrumută tehnici noi de țesere a fibrei, abordări inovatoare despre arhitectura 

ochiurilor de mătase și strategii noi de învățare a tinerilor despre greutățile vieții de 

arahnidă. 

Pe persoană fizică, carevasăzică, pentru studiu individual, e chiar în regulă. Mai mult, chiar 

dacă pare o glumă sau o exagerare, privit din partea unei organizații, cu atât mai mult a 

uneia social-educaționale, a fi internațional echvalează cu punți descrise peste granițe 

pentru crearea unei comunități trecute de limite naționale. Pe Everest, asta ar echivala cu o 

butelie de oxigen pentru un alpinist aflat în plin urcuș – se descurcă și fără, dar oxigenul îi dă 

un surplus de energie simplu și rapid. Aha, am zis organizație! 

Aici, treaba începe să se lege profund de antreprenoriat, după ce se încheagă cu 

internaționalizarea și, după cum am văzut, dă în clocot cu educația. O să vedem mai târziu, 

pe parcursul proiectului, de ce, cum, cât și pentru cine. 

„Cred că mai trebuie să punem ceva în bagaj. Neapărat trebuie să-mi amintesc ce!”  

 

m experimentat fiecare dintre 

noi nerăbdarea de a aduce la 

un loc în ordinea inițială 

piesele unui puzzle, de parcă de 

rezolvarea lui ținea viitorul întregii 

omeniri. Omul are înscris în firea lui să 

unifice, să găsească un numitor comun 

între lucruri care ar părea dificil de pus la 

un loc. La un nivel mondial, curioșii 

cercetători își pun mintea la contribuție 

A 
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să găsească o construcție care să unească 

cele patru forțe fundamentale ale fizicii 

într-o Teorie a Totului. Chiar și rețelele 

sociale încearcă să ne pună la dispoziție 

gama completă de servicii de comunicare. 

Spre asta se îndreaptă zeci de teorii și 

aplicații practice din întreaga zestre a 

cunoașterii umane. Într-un mod simplist, 

s-ar putea zice că încercăm să includem 

interesele noastre într-un model. 

În general, asta este calea spre crearea 

unui ansamblu care să ne dea voie să 

vedem imaginea completă a ceea ce 

studiem. În linii mari, așa e un proiect 

Erasmus+ - e un fel de model care 

surprinde o nevoie din cadrul unei 

comunități și ia în calcul unelte 

metodologice și networking de calitate 

pentru a o putea soluționa și mai apoi 

transforma în expertiză pentru alții care 

se pot folosi de ea. 

În cazul nostru, am identificat nevoia de 

incluziune socio-economică. Două dintre 

uneltele pe care le-am considerat 

potrivite au fost antreprenoriatul și 

internaționalizarea. Iar liantul care se 

mișcă brownian printre ele este educația. 

Să le luăm pe rând. 

Cred că e vorba de frig 

Internaționalizarea de care vorbim în 

proiect poate să adauge plus-valoare prin 

două modalități. Prima dintre ele e 

primirea de expertiză din partea celor 

care o au și vor să o împărtășească. Cea 

de-a doua derivă din prima și se referă 

simplu la curajul antreprenorului de a 

încerca oceanul internațional al mediului 

antreprenorial cu degetul propriei sale 

organizații. 

În ceea ce privește prima modalitate, în 

mod natural, când deschizi o fereastră 

către lume, o faci ca să aerisești puțin un 

aer încărcat de muncă de zi cu zi. Așa că 

atunci când deschizi fereastra, nu încep 

să sară stânci prin casă, nici nu-și 

schimbă apele mătcile ca sălaș prin 

sufragerie și n-o să-ți invadeze trecătorii 

vatra – asta, desigur, dacă nu le-o vinzi tu 

personal. Până la urmă, exemple de bune 

practici inclusiv din afara țării servesc pe 

bune ca puncte de plecare pentru lucruri 

implementate deștept și care nu mai 

necesită grade sexagesimale pierdute pe 

ceas cu reinventarea roții. 

Internaționalizarea nu fură în niciun fel 

din caracterul național al firmei și nu e 

nici un pact inconștient pentru injecții de 

capital străin în venele și așa ciuruite ale 

mediului educațional și antreprenorial 

românesc. Internaționalizarea e mai 

degrabă un supliment de vitamine și 

minerale pe care îl iei atunci când te simți 

în formă, dar vrei să menții în mod 

procedural o stare de lucruri normală. 

Ideea e, la fel ca și în alte privințe, 

menținerea unei căi a balanței. De altfel, 

e nevoie din plin de echilibru când 

mergem pe o bicicletă educațională, 

suspendați pe o frânghie de foc fragilă 

deasupra hăurilor minții, cu roțile care 

înghit foc, cadrul educațional care înghite 
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foc și la capetele frânghiei  așteptați de un 

balaur țâfnos al ignoranței și nepăsării 

care scuipă foc. 

Pe planul încercării singulare a 

întreprinzătorului, depășirea granițelor 

naționale include o extindere a pieței de 

furnizare sau de vânzare. Mai departe, îl 

conectează cu o lume care îi conferă alte 

perspective asupra abordărilor pe care 

poate să le aibă  asupra propriei sale 

afaceri. 

E aproape ora plecării, dar pe muchia 

minutelor stă nerăbdarea perfecționării 

pregătirii pentru schimbul de experiență 

educațională. Mai e puțin și o muncă de 

câteva luni de planificare începe să prindă 

contur palpabil. „Posibil să trebuiască să-

mi iau ceva mai călduros, poate o să fie 

vreme urâtă. Asta mai trebuia să luăm în 

bagaj?” 

Când toată lumea îți spune să fii 

stăpân pe tine 

Așa că se poate spune că antreprenorul e 

o specie distinctă, iar habitatul lui e în 

general mediul incontrolabil al 

organizației proprii, cu localizare 

nedefinită în areale geografice vaste. Nu 

s-a studiat îndeajuns, însă se crede că se 

hrănește cu pasiune proprie și principala 

lui activitate e aceea de a munci de la 

revărsatul zorilor la sfârșitul lunii, 

urmând ca ciclul să se reia din zorii zilei 

următoare. Antreprenorul e genul acela 

de persoană care coboară în fiecare zi cele 

șapte cercuri ale birocrației și, la 

scăpătatul soarelui, revine firesc pe 

tărâmuri obosite de grijile zilei, 

îndeplinind cu succes și atribuțiile de 

familie. Asta, paralel cu faptul că se 

amestecă în toate mediile vorbe 

preaslăvite despre viața de patron, fără 
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griji, cu buzunarele crăpând de bani și cu 

alții care muncesc pentru îmbogățirea 

personală. Pe de altă parte, interacțiunile 

cu tentaculele ramificate ale statului ar 

pune pe fugă și un budist care practică 

meditația pe pâine la micul dejun, prânz 

și seară. Pe de o parte mumă, pe de alta 

ciumă – și-atunci, unde e adevărul? 

Antreprenoriatul mai e de obicei 

asemănat cu realitatea crudă și 

năpăditoare a unei jungle unde te 

așteaptă la fiecare colț plantele carnivore 

ale taxelor și impozitelor. În întunericul 

tăios protejat secret de umbrele lentorii 

se văd lacom ochii hipontizanți de 

formular fioros. Pe fața sleită de sudoare, 

insecte încărcate de vorbe de descurajare 

vânează agasant centimetri de piele 

proaspătă de antreprenor naiv. Peste 

toate, la mijloc de zi senină, cad din 

neștire torenți furioși de taxe umflate de 

tulbureala munților de hârtii și de 

cerneala kilogramelor de toner. 

Tabloul de mai sus sună chiar fioros față 

de râurile de lapte, miere, șampanie și 

bani cu care pune o lume întreagă semnul 

egal când vine vorba de cursul unei 

afaceri proprii. Nu-s râuri, ci fluvii la care 

privim polarizat plini de sine sub răcoarea 

unei pălării ușoare de vară, rulați pe un 

șezlong confortabil, în timp ce conturile 

se umflă de geme portofelul sub ele, 

plajele întinse freamătă de așteptare și 

caii putere se strâng furioși în garaje de 

penthouse. 

În realitate, singurul lucru care stă 

flamură bătând în vântul reușitei în 

afaceri e perseverența susținută de muncă 

și însemnată cu pasiune. Singura 

necunoscută a complicatei ecuații a 

antreprenoriatului e însăși antreprenorul. 

Marchează ca un atractor haotic 

traiectoria efectului de fluture care-i stă 

în putere. Imperceptibila lui bătaie din 

aripile voinței emit la mii de gânduri și 

cugete distanță norii unei furtuni 

profilată la orizont care să aducă 

neliniștea cea bună în atmosfera 

polarizată a comunității. 

Regula de trei simplă și Teoria Totului 

La baza gândirii antreprenoriale stă 

experiența. În mediul concurențial, merge 

numai dacă dai părintește cu capul de 

pragul de sus sau îi vezi pe cei dinainte 

cum se împiedică tacticoși de pragul de 

jos cu ochii țintă la cel de sus. Te lovești 

sau înveți să eviți. Oricare e metodologia 

loviturii, efectul e același: învățare 

garantată. 

Aici intervine, așa cum spuneam, 

experiența. Am mai trecut prin asta, știu 

ce să fac de data asta, am văzut ce efecte 

poate să aibă decizia asta, uite ce s-a 

întâmplat cu organizația lui xyzescu, că 

nu și-a luat precauții. E important să 

acționezi în baza a ceea ce ai gustat, 

mușcat sau a ceea ce te-a izbit, pentru că 

de multe ori efectele se aseamănă cu cele 

ale unui tsunami de aroganță și 

ignoranță. E și mai important să acționezi 
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în baza a ceea ce ai văzut că dă roade din 

destul la ceilalți, numai după ce ai 

adaptat la contextul tău. Cu cât acest 

văzut e mai bine documentat și mai atent 

selecționat, cu atât finalitatea va fi mai 

bogată și mai de calitate, chiar dacă 

această expertiză pe care alții o dețin a 

dat rezultate în România, Groenlada, pe 

Lună sau în Alpha Centauri. 

Deci, ecuația antreprenoriatului e 

rezolvabilă printr-o regulă de trei simplă. 

Dacă la o măsură de spirit educațional și 

antreprenorial corespunde o serie nouă 

de parteneri internaționali, atunci la o 

experiență educațională intră o 

necunoscută – rezultatul de facto al 

acestei inițiative. 

Finalitatea antreprenoriatului a fost, este 

și va fi dezvoltarea comunității. I se poate 

spune oricum: taxe adăugate la vistieria 

comunității, mai puțini șomeri 

înregistrați sau neînregistrați, punere 

început de noi destine, incubator de idei 

sau punct forte în statistici. 

Asta e ceea ce îmbină întregul proiect pe 

care îl prezentăm în aceste rânduri. În 

concentrarea pe finalitatea incluziunii 

socio-economice – care este și o prioritate 

a programului Erasmus+ - uneltele 

antreprenoriatului și ale 

internaționalizării coexistă prin singura 

modalitate a continuei îndreptări și 

creșteri personale prin intermediul 

educației. 

Ajungem, din nou, rușinați sau precauți, 

la educație. Să nu uităm, totuși, că 

educația face totul posibil și că acest 

posibil e de multe ori la o întindere de 

mână distanță față de noi. ■ 
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TINERI 

Și despre cum se creste un networking 

de calitate 
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Echipa 
Și despre cum se creste un networking de calitate 

 

În marele mecanism al mersului lumii, presat între optimizare și aliniere la standarde, roțile 

învârtindu-se la foc continuu nu zdrobesc în fălci doar ulei rânced de motor fumegând ușor. 

Rotițele care fac sistemul să funcționeze și care pun baza mergerii mai departe sunt oțel dur 

aliat cu sulfură de suflet. Deci, concomitent cu responsabilitatea oficială de adulți bine 

crescuți, în care plisăm diverse competențe, nelimitate probleme, nenumărate decizii și 

variabile soluții, punem laolaltă cu grijă responsabilitatea de a trăi într-o comunitate în care 

acțiunile noastre au potențialul de a influența părți de drum ale celor de lângă noi. Suntem 

oameni și, în consecință, impredictibil de emoționali. Contează la final unde duce această 

incertitudine născută din combinații explozive de liniște a organizării și haos al emoțiilor. 

 

oate că cea mai importantă 

variabilă din ecuația mersului 

lumii e esența umană. Omul e, 

în același timp, motor pentru mergerea 

înainte și combustibil care hrănește 

uriașul sistem pus în funcțiune de acest 

motor. Fără motivația și factorul de 

impredictibilitate al firii umane, sistemul 

ar fi o bandă infinit continuă, nedefinită 

în amintirile trecute și scopurile viitoare, 

cu eficiență pozitiv maximă și optimizare 

ajunsă la saturație. Altfel, sistemul 

cibernetic al lumii e atins de 

imperfecțiunea unei plimbări în ploaie, a 

unei porții sănătoase de râs de copil, a 

unei felii nevinovate de prăjitură, a unei 

lacrimi picurate fierbinte în colțul iubirii 

și al unui bastonaș scâlciat la începutul 

caietului educației. 

Așa e firesc să fie omul, jumătate de carne 

cu consistență dură de metal, lucid 

organizat, matematic calculat, 

probabilistic determinat, și jumătate foc 

nestins de origine divină, curios și 

neastâmpărat, mustind iubire, veșnic 

supus nemuririi și continuu legat de 

ceilalți. Jumătățile sunt atrase una de alta 

prin simpla, dar eficienta și necesara 

învățare continuă, formală sau de zi cu zi, 

dorită sau involuntară, pe băncile școlii 

sau sub cerul înstelat. Învățarea e liantul 

care combină rigurozitatea logicii cu 

puterea crezului, scorțozitatea 

metodologică cu naivitatea curiozității și 

optimalitatea planificării cu emoția 

neprevăzutului. Rezultă din reacțiile de 

mai sus experiență brută și un mol de 

energie necesară pentru următoarele 

reacții. 

Networking 

P 
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Am întâlnit și vom întâlni, cu mijlocirea 

scopurilor educaționale, oameni diverși și 

tot atâtea izvoare de cunoștință, 

experiență și bune practici. Transferul de 

ontologii care au amprente de energie 

distinctive e întotdeauna asemănător 

unui soi de comerț mental, cu avantaje de 

ambele părți. Interacțiunea cu acești 

oameni care au trecut și ei prin 

chinuitoare furci psihologice, emoționale 

și birocratice până să ajungă la starea de 

azi e una foarte valoroasă. 

Am întâlnit și în cadrul acestui proiect 

oameni de calitate. În timpul cursurilor, 

am absorbit cu multă receptivitate 

modele de bune practici din partea lor și 

am deschis și noi sertarele experiențelor 

noastre, ca-ntr-un schimb nemijlocit de 

posesiuni materiale. Am cunoscut oameni 

noi pe tărâmul morilor lui Cervantes, pe 

țărmul neliniștit al coastei portugheze și 

în caldeirele primitoare ale tinerelor 

insule Canare. Am observat cu atenție 

metode noi de formare, ne-am încărcat cu 

informații pline de interes și extrem de 

practice, am dezbătut socratic și aplicat 

neajunsuri ale societății de azi și am 

realizat cât de important e un lucru bine 

făcut. 

În seri liniștite de vară, am revăzut 

prieteni vechi, întineriți de noi experiențe 

și bucuroși de noi oportunități de 

învățare. Am traversat căi neumblate, 

bulevarde pietruite, piațete fremătând și 

cărări de munte urcând singuratice spre 

culmi. Ne-am culturalizat în muzee 

forfotând de oameni și locuri încercănate 

de istorie. 

Așa ne formăm cu toții. Așa creștem o 

echipă care, peste arc de timp, cu fiecare 

zi care trece, pune puțin câte puțin 

temelie unei comunități de calitate. 

Bernabeu 

Toate astea nu ar fi fost posibile fără 

forjarea continuă a unei echipe care a 

gândit, pus pe hârtie și mai apoi 

implementat și diseminat un proiect care 

să poată aducă valoare comunității 

organizaționale, locale, regionale, 

naționale, europene și internaționale. 

Alternând creiere care să genereze idei și 

brațe care să pună în practică impactul 

acestor idei, echipa Proeuro-Cons a reușit 

să pună început bun unei inițiative care 

va urma să aibă un impact la nivelul 

întregii comunități. 

Mulțumim echipei Asociației Proeuro-

Cons și tuturor celor care au contribuit la 

acest proiect! ■ 
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INTERVIU 
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Obrigado 
Experienta portugheză 

 

Una dintre mobilitățile proiectului Erasmus+ s-a referit la o activitate de job shadowing 

pentru unul dintre colaboratorii Asociației. Pe scurt, cursul a cuprins o serie de activități 

orientate pe dezvoltarea carierei, sporirea abilităților de leadership și perfecționarea formării 

într-un context multicultural european. 

obilitatea avea să mijlocească o 

reîntâlnire cu prieteni vechi și 

foarte interesanți. Sesimbra e 

un loc mereu cald pentru Proeuro-Cons, 

unde și în urmă cu 4 ani poposeam 

pentru o altă activitate desfășurată sub 

egida Erasmus+. Atunci, participanții la 

experiența interculturală au răspuns cu 

mult entuziasm primirii frumoase a celor 

din Portugalia. 

Raportul de diseminare al activității de 

atunci descria pe scurt „Cursul ICT as a 

Tool for Intercultural and Media 

Education, care a fost organizat de CREF 

Sesimbra Educational Resources and 

Training Centre, la Sesimbra, în 

Portugalia, a permis învăţarea rapidă a 

alfabetizării digitale astfel încât 

participanţii să devină  încrezători şi 

suficient de pregătiţi, demonstrând cele 

mai bune practici în predare şi învăţare, 

folosind instrumente TIC. Cei implicaţi 

au beneficiat de o participare activăt  la 

serie de ateliere de lucru, sesiuni de 

lucru în grup, pe o gamă de programe 

adecvate pentru utilizarea programelor 

Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, 

Schoology, Audacy etc.” 

Se poate spune că proiectele realizate 

sub logo-ul Erasmus+ sunt generatoare 

de alte idei și viitoare parteneriate. 

Astfel, prin intermediul acestora se 

creează rețele întinse pe câteva mii de 

kilometri prin care se transmit idei, 

modele de bune pratici, metodologii sau 

pur și simplu expertiză. 

Aceste proiecte îmbracă diverse forme. 

De la simple acțiuni care cer efortul 

ambilor parteneri, se poate ajunge la 

cursuri de formare, mobilități pentru 

studenți, vizite de observație sau 

parteneriate strategice. 

„Avantajele acestor stagii de formare 

prin Programul Erasmus+ sunt multiple. 

Ele îți oferă, în primul rând, un sprijin 

moral prin coordonatorii programului 

care te vor aștepta dincolo de granițe 

spre deosebire de alte astfel de 

oportunități, unde îți va fi mai greu dacă 

nu cunoști pe cineva. Mobilitatea 

M 
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Erasmus te ajută să ai încredere în tine, 

în oamenii din țara de origine și în cei 

din țara gazdă. La finalul stagiului, când 

te întorci în țară, ești încurajat să aplici 

experiența acumulată, contribuind la 

dezvoltarea institutiei din care faci parte 

dar și a țării tale de origine. Prin urmare, 

mobilitatea 

Erasmus nu 

este doar 

pentru cei 

care nu-și 

permit 

studiul în 

altă țară din 

diverse 

motive, ci 

pentru cei 

care doresc 

să se 

întoarcă în 

țară și să 

pună în 

aplicare 

cunoștințele 

dobândite”. 

Sub lupă 

Gazda a fost, 

ca și data 

trecută, 

CREF - Centrul de Resurse și Formare 

Educațională. CREF este unul dintre cele 

mai importante instituții din regiunea 

Setúbal și acoperă întregul departament 

din Sesimbra. 

Este o instituție privată de învățământ 

nonprofit care oferă sprijin educațional 

personalului școlilor de bază și liceelor 

din toată regiunea Sesimbra. CREF este, 

de asemenea, responsabil pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice 

din școlile pre și primare publice și 

private, în 

parteneriat 

cu Ordinul 

CAFA din 

Santiago și 

municipalita

tea 

Sesimbra. 

CREF 

lucrează și 

cu cei care, 

în special cu 

cei cu 

dificultăți 

socio-

economice, 

se 

integrează 

în societate. 

De 

asemenea, 

organizația 

lucrează cu 

includerea 

migranților în societate și promovează 

cursuri de limbă și cultură portugheză, 

astfel încât aceștia să poată înțelege mai 

bine societatea în care locuiesc și trăiesc. 

Dacă însă atunci era vorba de un curs de 

pregătire, revenim aici prin intermediul 
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unui job shadowing. Într-o traducere 

liberă, acest tip de mobilitate îmbracă 

forma unei formări de tip nonformal în 

care cel primit observă stiluri și metode 

de lucru, urmând să le implementeze la 

întoarcere folosind diverse modalități de 

adaptare a lor în locurile natale. 

Cuvântul-cheie este, deci, observația. 

Pentru că, în final, participanții vor 

trebui să implementeze exemplele de 

bune practici observate în cadrul 

acțiunii, de la cei care au găsit o soluție 

de rezolvare a problemei în cauză sau au 

integrat cu succes diverse facilități legate 

de tehnologie sau antreprenoriat. 

În cazul nostru, e vorba de provocarea 

internaționalității. Mai exact, de ce este 

nevoie atunci când ai în față oameni pe 

care îi despart bariere în primul rând de 

ordin lingvistic și care au nevoie de 

formare pentru un subiect specific. 

„Leadership and In-service Teacher’s 

Training: An European Innovative” a 

reprezentat o modalitate de a observa 

exemple de bune practici și de transfer 

de expertiză a unei situații de acest tip, 

lucru de altfel extrem de posibil în lumea 

îmbibată de tehnologie de azi. 

La stâlpul unei lumi 

A fost o săptămână lungă, dar 

indubitabil valoroasă. O astfel de 

experiență nu are cum să nu aducă noi 

perspective și idei care se pot consolida 

mai departe în valoare adusă comunității 

și în capabilități adăugate experienței 

personale. Atunci când e îmbrăcată 

cultural într-un microunivers 

internațional, experiența irizează mai 

departe valențe de emoție care ajută și 

mai tare la formarea unor metodologii și 

la câștigarea unor abilități care altfel ar 

deveni seci. 

Tărâmul muzicii fado, al plajelor 

învolburate și al vinului de Porto e așezat 

cumva la poarta de deschidere către 

întreaga lume. Acolo unde oceanul 

portughez clocotește de agitația lumii și 

stânci cuminți ies din volbura valurilor, 

orizontul se cască larg către posibilitatea 

cunoașterii, deschidere și oameni noi de 

întâlnit. Până la urmă, ceea ce ne 

definește e setea de cunoaștere. Suntem 

cu toții copii care încearcă oceanul cu 

vârful degetului ca să vadă dacă îi pot 

trăi tainele. Ce ține de diferențe date de 

distanțe fizice și națiuni variate e doar 

un catalizator pentru fuga noastră către 

următoarea experiență de dat cu capul 

de pragul de sus. ■ 
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Emprendedor de Las Palmas 
Antreprenoriat pe tărâmul dintre marginea vulcanului și valurile oceanului 

 

 Am ajuns! 

Toeria geneticii populației spune că factorul geografic ajunge să influențeze genotipic și, 

implicit, fenotipic întreaga populație existentă într-un anume areal geografic. Așa se naște 

diversitatea genetică a populațiilor, fiecare având caracterele sale ușor diferite de ale 

grupului din care s-a separat pe temeiuri geografice. 

Modelul devine analog și în alte planuri. Astfel, e un proces similar care se desfășoară la nivel 

mental, doar că totul e amplificat de granițe lingvistice, psihologice, metodologice sau de 

cutumă. Iar genele acestui model mental sunt reprezentate de biți de învățare sau lingurițe 

de experiență formală sau informală pe care le luăm zi de zi din mediu și din interacțiune. 

Așa se naște diversitatea educațională a populațiilor. 

Pășim pe un țărm tânăr, verișor cu nisipul Deltei și frate cu dantelele groenlandeze, născut 

din riftul neobosit al Atlanticului. Urmează o perioadă scurtă, dar vulcanică, plină de rocă 

topită care să nască margini noi ale experiențelor noastre educaționale. Se simte în aerul de 

început de mai încărcătura emoțională. Pe lângă asta, mai e curiozitatea neastâmpărată de 

a studia cu lentila din minte și a nota coduri de bune practici despre cum s-a dezvoltat în 

parametri diferiți, genetici, geografici, mentali, educaționali și comportamentali o societate 

localizată între roca neagră a vulcanilor și sărutul străin al oceanului care freamătă. 

Am ajuns în Las Palmas. 

rogramul e unul încărcat. E un 

curs care are un subiect practic 

inepuizabil, stors pe toate 

fețele, dar niciodată cuprins pe deplin. În 

întregul ei, tema proiectului e una 

ambițioasă: într-un sistem mondial, avem 

potențialul de a deveni globali prin 

interacțiunea cu parteneri internaționali. 

Ca toate subiectele dubitabile ale 

omenirii, antreprenoriatul naște polemici, 

creează puncte de dezbatere și generează 

liste întregi de probleme la care trebuie 

găsite soluții personalizate, mai mult sau 

mai puțin brevetate. Rădăcina tuturor 

acestor manifestări, sublimată sub diverse 

forme, este păstrarea echilibrului dintre 

foamea continuă de optimizare în bătălia 

pentru resurse limitate și setea nestinsă 

pentru binele personal și al comunității. 

De altfel, cine ar fi crezut că un brav om 

P 
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care dorește să-și facă din pasiune și 

îndemânare sursă a traiului de zi cu zi 

poate să răstoarne manuale de 

management și să rescrie principii extinse 

de leadership?  

Roca neagră 

Insulele Canare par a fi aruncate la 

marginea Oceanului Atlantic, la doi pași 

oceanici de țărmul înfierbântat al Africii 

și la două ore de feribot după coloanele 

lui Hercule. Aruncarea nu e 

probabilistică, ca de altfel în toate 

evenimentele lumii. E o localizare 

specială din care a rezultat un mediu cu 

totul special, inclusiv la nivel de existență 

umană. 

Mai mult decât atât, după cum aveam să 

ne dăm seama, e dincolo de limitele unor 

coloane mai mult sau mai puțin stabilite 

ca etalon al cunoașterii absolute. 

Răstoarnă nefirescul născut din 

exagerarea rigorilor printr-un mod 

natural și sănătos de abordare a 

situațiilor. E ca atunci când favoriții 

turneului se văd ajunși de no-names care, 

liniștiți și metodici, și-au făcut cu 

responsabilitate și conștinciozitate treaba 

și au făcut-o bine. 

Câțiva kilometri despart micile insule una 

de cealaltă. În mod obișnuit, centrul 

fiecăreia e dat de conul curios al unui vârf 

de vulcan, care generează radial conținut 

geologic de rocă neagră, așa cum 

antreprenorii creează insule circulare de 

energie economică și forță socială în jurul 

lor. 

Introducere 

Primele interacțiuni cuprind în ele un soi 

de curiozitate amestecată cu efervescența 

creării unei noi legături. Așa ne întâlnim 

cu Pooji, cea care stă la cârma unui 

stabiliment educațional foarte dezvoltat 

în cadrul economiei sociale locale, pe care 

îl identificăm cu SocioEurope, un furnizor 

de formare creat de o echipă cu multe 

idei și aspirații realiste de viitor. 

Cursul începe într-o notă clasică, 

obișnuită, cu fiecare dintre participanți 

prezentându-se natural în fața viitorilor 

colegi de curs. Primele contacte sunt 

prilej de proiectare a imaginii pe care 

fiecare încearcă să o schițeze celorlalți în 

câteva minute de prezentare. Urmează să 

fie începutul unei săptămâni umplute de 

răbdarea descoperirii la pas a modului în 

care oamenii au înțeles să dezvolte 

proiecte locale, folositoare întregii 

comunități, cu impact internațional. Pe 

lângă necesarele componente de tip 

teoretic, împachetate frumos în activități 

de tip nonformal, cunoașterea mediului 

antreprenorial și social local este unul 

dintre liniile care definesc o deplasare în 

scop educațional. 
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Suntem găzduiți de Asociatia Socio 

Europe, o organizație non-profit din Gran 

Canaria, care dezvoltă programe 

educaționale și de tineret și sprijină 

antreprenorii și comunitățile în realizarea 

unui impact socio-economic și cultural 

pozitiv.  Socio-Europe se concentrează pe 

schimbul intercultural și socio-economic 

între țările europene. Obiectivele 

principale sunt de a ajuta tinerii să își 

îmbunătățească cunoștințele și abilitățile, 

precum și perspectivele lor de angajare 

prin dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

Primele activități au trimiteri directe 

către cărămizi ale structurii 

antreprenoriale: competențele necesare 

dezvoltării unei afaceri și abordări 

inovative pe care un antreprenor le are 

atunci când e nevoie de o minte limpede 

în momente de tranziție între etape într-

un mediu concurențial. Discuția a cuprins 

și nuanțe de tehnologie și modul în care 

aceasta poate aduce un plus de valoare, 

rapiditate și eficiență sau aduce confuzie 

și investiții costisitoare în activitatea atât 

de complexă a unui antreprenor. 

Stație 

Există în lume locuri care au o încărcătură 

energetică și emoțională care rezonează 

cu lungimile de undă ale sufletului 

nostru. Oameni care le simt potențialul 

amplifică energia acestor locuri și 

transformă spre a servi ca stații de 

încărcare a bateriilor de diverse tipuri și 

uzate de războiul de gherilă al lumii. 
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Pe lângă prezentarea scurtă, dar bogată a  

modelelor locale care însuflețesc spiritul 

comunității, mergem curioși într-o vizită 

informală către un astfel de loc, stație 

pentru tinerii de toate vârstele, 

antreprenori, în general oameni cu idei pe 

care vor să le pună în practică. Este, dacă 

se poate spune, un incubator care adună  

toate elementele unei sesiuni de 

brainstorming de succes și le 

materializează într-un spațiu fizic, 

definit, așezat undeva la nemărginirea 

oceanului, pe țărmul stâncos al 

antreprenoriatului. 

Ideea a venit în urma spiritului 

antreprenorial și inițiative tipice rusești 

ale Mariei Sirotkina, care, după 

terminarea facultății, a lăsat hazardul 

neîntâmplării să decidă următoarea etapă 

a vieții ei, aceea de antreprenor, care 

urma să se desfășoare la țărmul 

Canarelor, în îndepărtata Spanie insulară. 

Așa s-a născut ReStation, un loc care avea 

să devină una dintre casele a sute de 

studenți și să fie martor a sute de 

experiențe, împliniri, doruri și întâlniri 

noi. Entuziasmul Mariei a atras factorul 

local, care a înțeles potențialul ideii, și 

astfel staff-ul a crescut prin aducerea lui 

Myriam, community manager, care a adus 

un plus de integrare a afacerii în 

comunitatea locală. 

Rupem puțin din spiritul local prin 

participarea la o sesiune de mastermind, o 

mostră a ceea ce se întâmplă aici regulat 

în fiecare luni, când se trasează planul 

întregii săptămâni, formând astfel 

obiceiuri sănătoase celor care sunt pe 

calea devenirii antreprenoriale. 

Fiind o poartă spre noi descoperiri și un 

loc al experiențelor deschise către o viață 

trăită frumos, ReStation a fost programat 

să devină mai mult decât un spațiu de 

locuit pasager, astfel că toți cei care au 

trecut pragul acestui loc au devenit 

membri ai unei comunități care hrănește 

spiritul tânăr al unei Europe aflată în 

plină mobilitate. 

Jos, dar întotdeauna sus 

Cu toții am experimentat în viață 

momente în care arbitrul pe care îl 

denumim generic viață stătea să ne 

numere la podea în timp ce căutam cu tot 

dinadinsul și cu forțări supraomenești 

resurse ascunse de energie ca să ne putem 

ridica și să putem continua jocul. 

Psihologia a studiat și clasificat această 

stare de fapt și a denumit-o în termeni 

clasici englezești resilience, poate un 

amestec de resemnare în fața puterii 

vieții, continuată nu cu o depresie târâtă 

în lungi rădăcini întunecate, ci cu puterea 

de regenerare, de ridicare venită din 

adânc de suflet, combinată cu un soi de 

rezistență, de imunitate la atacuri mai 

mult sau mai puțin voalat troiene din 

partea diverselor amenințări ale vieții. E 

ceea ce înțelepciunea românească a 

așezat în mentalul colectiv și a lăsat ca 

frumoasă reprezentare brazii care se 

îndoaie, dar care nu se rup. Haideți să îi 
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spunem în dulcea noastră 

limbă română reziliență. 

Vorbim mai departe în cadrul cursului 

exact despre acest soi de superputere a 

oamenilor și, mai cu seamă, a 

antreprenorilor, și despre capacitatea de 

adaptare a lor în lumea multivariată a 

economiei internaționale. În sensul 

acesta, vizita informală de azi ne aduce în 

atenție cu o curiozitate neliniștită munca 

lui Alecs Navio, care a îmbinat pe 

parcursul carierei sale pasiunea pentru 

studiul oamenilor cu încâlcitele căi ale 

marketing-ului, cu influențe puternice 

din partea artei culorii. El a creat cu 

răbdare un spațiu informal care să ajute la 

eliberarea unei energii creatoare a celor 

care îi trec pragul și pentru care ideile 

sunt motor de dezvoltare a unor activități 

viitoare. A reunit toate aceste energii sub 

o umbrelă cu nuanțe albastre și a 

denumit-o 

simplu Soppa de Azul. Aici, e un loc de 

destresare într-o lume agitată, într-o 

economie în care de multe ori se scot 

colți și se ascut tăișuri de săbii. 

În cadrul unui context economic, 

antreprenorul generic reprezentat de mii 

de oameni e un soi de Greuceanu care 

eliberează soarele unei economii prospere 

și luna unei implicări molipsitoare în 

cadrul comunității din cuferele unui 

zmeu al lâncezelii și plafonării. Ei, și 

atunci lucrurile se complică exponențial, 

termenele se amplifică, povara taxelor e 

mai mare, alergătura e mai iute și fiara 

neliniștită a riscurilor stă neîmblânzită în 

spatele fiecărei decizii. De aceea, o 

lovitură e cu atât mai puternică cu cât 

miza e mai mare și cu cât resursele puse 

la bătaie sunt mai numeroase. De aceea, e 

cu atât mai complicat cu cât zmeul poate 
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în orice moment să îți ia nu numai 

soarele și luna, stelele și planetele, ci și 

valoroasa prințesă – voința și motivația de 

a merge mai departe și de a investi 

resurse într-un organism propriu. De 

aceea, căderea e cu atât mai dureroasă, 

dar revenirea e cu atât mai spectaculoasă. 

De fiecare dată, cenușa mistuirilor 

interioare renaște un Phoenix mai 

strălucitor și mai puternic, de fiecare dată 

căldura cuptorului scoate un aur mai pur 

și mai scump decât înainte. 

Creativitate, conținut explicit și alte 

păcate 

Acum, să ne imaginăm antreprenoriatul 

ca un univers paralel unde lucrurile se 

multiplică. E un fel de Super Mario, doar 

că e realitate – ciupercile și melcii sunt un 

soi de instituții ale statului, plantele 

carnivore sunt taxele și impozitele, 

balaurul e dat de fricile proprii și 

nesiguranța exterioară, steagurile de la 

finalul nivelelor sunt câștigurile bănești, 

iar dulcea prințesă e formarea continuă 

prin pasiune și implicare. 

Apoi, ne mai imaginăm că rolurile se pot 

inversa și dulcea prințesă e cea care își ia 

destinul în mâini și nu mai are răbdare să 

aștepte după întârziatul Mario, care poate 

să nici nu mai ajungă. Așa că devine și ea 

făuritor de destine și răzbate prin lumile 

tenebroase și pline de pericole ale 

antreprenoriatului. 

De altfel, atunci când folosim magicul 

cuvântul  antreprenor, singurul lucru de 

genul masculin e substantivul. Limita e 
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dată de gardul mentalităților, iar puterea 

e dată de voință, disponibilitate, 

reziliență și coeficientul de elasticitate în 

fața loviturilor. Nu contează că analizezi 

lucrurile în cheie analitică de scoarță 

cerebrală într-un stil pur masculin sau 

adaugi o zvâcnire de emoție arterială într-

o manieră pur feminină, deciziile de luat 

vor fi întotdeauna aceleași, iar jungla va fi 

în mod direct aceeași. 

Despre acest lucru discutăm într-una din 

zile în cadrul unui eveniment care 

împachetează frumos un lucru tare 

spinos, posibil legat de o dilemă mai mult 

sau mai puțin demnă de luat în seamă: e 

lumea antreprenoriatului un mediu 

normal pentru femei sau nu e decât un 

pretext ca bărbații să-și ia jucăriile și să se 

războiască între ei într-o industrie 

eminamente testosteronică? 

Participăm astfel la 4th Gran Canaria 

Summit 2018 - International Women 

Entrepreneurs, unde am avut onoarea sa îl 

întâlnim pe rectorul Universității din Las 

Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina 

Romero, care a deschis activitățile 

desfășurate în cadrul summit-ului. Printre 

vorbitori de prestigiu au luat cuvântul Adi 

Abili, Director General la Accelarators 

AngelHack, San Francisco, USA, Carolina 

Huaranca, director la Kapor Capital, 

California. O personalitate interesantă a 

fost și Vanessa Marrero, creatoarea 

sistemului educațional financiar 

emoțional, adresat femeilor. Expert în 

educație financiară, economist, 

consultant și formator – coach, ne-a 

inspirat în a introduce într-unul din 

programele Asociației noastre un modul 

despre educație financiară din perspectiva 

inteligenței emoționale. 

Programul summitului a fost deosebit de 

variat, având în structură o masă rotundă 

„Investind în viitor: trenduri” cu prezența 

unor figuri feminine de marcă, un 

„Entrepreneurship Boot camp” în care Adi 

Abili, Director General la Accelerators  

AngelHack, ne-a prezentat activitatea ei 

de sprijinire și mentorship a start-up-

urilor. 

Divagăm pe seama acestui subiect cu 

exemple din viața reală și intrăm și noi în 

această dezbatere prin definirea 

exemplului personal și propriu în 

persoanele președintei, formatorilor și 

formatoarelor, membrii ai echipei 

Proeuro-Cons. 

El fino 

Încheiem în cheie clasică un curs care 

urma să ne fi dat exemple de inițiativă și 

creativitate într-un loc în care timpul se 

scurge odată cu ticăitul fiecărui val pe 

țărm. 

Am terminat cu răbdare și atenți tot 

programul cursului. După despărțirea de 

rigoare, ne așteaptă la final un drum lung, 

împărțit între punți de feribot și porți de 

îmbarcare pe căile aerului. ■ 
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despre capabilitãț i ș i alte naturi ale firii umane – suntem născuț i sau învățăm? 

DEZBATERE 
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Firescul din vuietul lumii de azi 
Despre capabilitãți și alte naturi ale firii umane – suntem născuți sau învățăm?

 

Suntem supuși unei învățări continue. 

Imaginați-vă că în drumul nostru către ceva mai bun, fiecare dintre noi suntem niște Sisifi. 

Urcăm cu greu în lacuri de transpirație pe cărări singuratice astfel încât să ajungem puțin 

mai sus și să ne fie puțin mai bine. 

Mai e puțin până în vârf. Mai e puțin și termin facultatea. Mai e puțin și intru în rândul 

lumii. 

Gata. 

Oh. Frate. 

Era doar un vârfuleț. Mai e de urcat. Mă așteaptă ani de muncă. Mă așteaptă ani de rate 

pentru o casă mai încăpătoare. 

Fix când credem că după urcușul vârfului ajungem să ne bucurăm tihniți de roade, ne izbește 

subtil o stare de fapt care ne cere să acționăm mai departe. Și, da, ați ghicit – panta e dată de 

naturi colțuroase ale firii umane. De-asta ne e așa de greu, de-asta suflăm tot mai obositor 

cu fiecare pas câștigat cu muncă, de-asta ne tocim genunchii și coatele pe bănci de rocă 

dură, de-asta ne julim mâinile în stânci de priviri colțuroase. Strategia de urcare e dată apoi 

de natura setei de cunoaștere a omului, iar echipamentul emoțional împachetat cu voință și 

purtat în spate pe cărări de munte e dată de scânteia divină din fiecare. 

Ne naștem cu asta sau devenim? Ne e preinstalat la naștere un kit de capacități și cu asta ne 

descurcăm sau putem să mai instalăm și noi câte un soft pe parcurs? Cu alte cuvinte, 

defilăm cu ce avem prin viață sau avem posibilitatea de a schimba câte ceva pe drum? 

Vom vedea că totul ține de libertate. La final, e vorba de a fi propriul lider, stăpân pe sine, 

capabil să treacă rănit prin jungla lumii și să trăiască taina propriului drum printre aburii 

străpunși de vârfuri care par de neatins. În cele din urmă, important e modul în care reușim 

să facem urcarea și nu neapărat atingerea celor mai înalte culmi. Spectacolul vieții se 

desfășoară și aici, sub ochii noștri. 
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proape de noi, în cruda lume a 

finanțelor, au existat oameni 

care au studiat îndeaproape și 

latura umană a mecanismului la o primă 

vedere meschin al economiei, care 

mestecă automatist deopotrivă bani, 

acțiuni, idei, oameni, vise și speranțe. 

Pentru că există, ca în toate lucrurile, și o 

latură care trece de cifre și care e de 

multe ori minimizată sau pur și simplu 

ignorată în detrimentul unor cotații mai 

mari la bursă sau unor dobânzi mai mici 

la depozite. E, de fapt, cauza primară a 

studiului economiei și al globalizării și 

totodată rezultatul tuturor teoriilor 

mersului finanțelor. E vorba de factorul 

uman, perpetuu mobil, permanent în 

mișcare, implacabil neprevăzut, pentru 

care milioane de creiere ar trebui să se 

gândească împreună, internaționalizat, 

înglobând noțiunea de bunăstare 

economică. Pe scurt, e vorba despre a 

putea în contextul personal al gradelor de 

libertate. 

Optim local 

Când atingem un vârf care ni s-a părut a fi 

maximul la care putem ajunge, am cucerit 

de fapt un punct în care ne-am îndeplinit 

tema pentru etapa vieții pe care o 

parcurgem. Practic, am trecut de un test 

preliminar care ne validează competențe, 

abilități și capabilități înglobate în 

experiență. Pentru moment, e nivelul la 

care trebuie să fim și pe care îl merităm în 

funcție de efortul pe care l-am depus 

până atunci. E ceea ce se numește în 

termeni pur matematici optim local. 

Pentru că totul ține de cifre, acest punct 

se traduce prin valoarea maximă pe care o 

avem la un moment dat pe un domeniu 

de definiție al unei funcții pe care vrom să 

o maximizăm. 

Rațiunea economică 

Din tenebrele matematicii care ne 

guvernează urcușul trecem din nou pe la 

vestiarele înțesate de concepte abstracte 

ale economiei. Fiindcă furnizează 

strategii legate de bani, iar banii știm că 

ne guvernează mersul vieții, ne leagă o 

ireparabilă simbioză cu noțiuni 

economice. 

Trebuie să furnizăm resurse pentru a 

putea crea un context îndestulător pentru 

traiul de zi cu zi, al nostru sau al altora. 

De-asta, a înțelege mecanisme economice 

devine un element de necesitate în lumea 

permament mișcătoare în care trăim și 

care pare că stoarce bani de la noi în ritm 

de bandă rulantă. Așa că totul se reduce 

în final la a ne întreține traiul zilnic. 

Uneori, după cum vom vedea, avem 

privilegiul de a face un lucru care ne 

aduce, pe lângă satisfacții economice, și 

împlinire sufletească. 

Suntem, deci, angajați la marea fabrică a 

vieții, și din această cauză ne sacrificăm 

de cele mai multe ori dorințe și ne 

înghițim visuri pentru necesități 

fiziologice. Libertatea noastră rămâne 

însumată în modul în care putem să 

A 
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satisfacem aceste nevoi și contextul social 

și economic în care am avut hazardul de a 

fi fost născuți sau în care am ajuns puțin 

câte puțin. 

Să mergem puțin pe bicicletă 

Sunt sigur că mulți dintre noi eram 

fericiți atunci când mergeam pe bicicletă. 

Ei bine, cu toții ne naștem moștenind 

una. Chiar dacă nu o folosim de multe 

ori, caracteristicile ei ne sunt foarte 

folositoare, pentru că ne conferă acea 

libertate de care vorbeam mai sus. 

Așa cum menționează cercetătorul 

Amartya Sen, bicicleta noastră are mai 

multe caracteristici. Una dintre 

caracteristicile ei  e aceea de mobilitate – 

ne poate transporta dintr-un loc în altul 

în modul în care a fost ea creată. Astfel, 

caracteristica ei de a face posibilă 

mișcarea dintr-un loc în altul ne creează 

nouă o capabilitate. Practic, această 

capabilitate înglobează libertatea în 

termeni de funcționabilitate (o avem la 

dispoziție, știm să o folosim și ne e de 

ajutor) și, mai apoi, de împlinire 

personală (mersul pe bicicletă ne 

relaxează). 

Acum, înlocuiți bicicleta cu mintea 

umană și veți vedea că ne putem crea 

capabilități puțin câte puțin, în cascadă. 

Din caracteristicile minții noastre naștem 

astfel de libertăți care ne furnizează 

modalități de soluționare a diverselor 

probleme cu care ne confruntăm și care 

ne dau experiență. Una dintre cele mai 

importante capabilități este modul nostru 

de a ne câștiga traiul zilnic, fie că acesta 

se concretizează într-un loc de muncă 

înglobând câștigul financiar și satisfacția 

personală, fie prin modalități creative sau 

riscante. 

Așa crește un lider 

Întrebarea e dacă una dintre bicicletele pe 

care le putem avea e reprezentată de 

spiritul antreprenorial. Cu alte cuvinte, ne 

naștem antreprenori sau învățăm? 

Răspunsul e undeva la mijloc. În orice 

caz, chiar dacă talentul brut al unui spirit 

antreprenorial înnăscut nu poate să fie 

câștigat, a învăța să riști în junglă pe cont 

propriu e întotdeauna o necesitate de 

bază. Chiar dacă realitatea de antreprenor 

nu se va concretiza, capabilitatea rămâne 

și va fi folositoare și în alte domenii ale 

vieții. 

Poate că cea mai importantă cale de a fi 

antreprenor e aceea de a fi lider. Prima 

dată se învață scump, cu cicatrici, 

suferință și dorințe reprimate, lideratul 

propriei căi. E poate partea cea mai 

complicată, pentru că e greu să îți permiți 

necesitatea luxului de a fi sincer, cu ochii 

încercănați, în creierii vreunui somn 

neîmplinit, într-o criză existențială. E 

complicat să nu te minți că totul e roz 

bonbon și unicornii mușcă din pereții de 

turtă dulce ai vieții tale perfecte, fără cute 

și laturi întunecate de frică, nepăsare și 

ignoranță. 

Atunci când ne vom fi putut stăpâni 

blânda bestie din temnițele sufletului 
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nostru și forjăm în foc de fierar disciplina 

firească, înnăscută, atunci vom putea să 

conducem și destinele unei afaceri. 

Pentru că mai departe de a compara 

contabilicește la final de lună venituri și 

cheltuieli și de a cumpăra și vinde stă 

capitalul de relaționare atât de puternic și 

atât de necesar atunci când e cazul. Da, 

adică oamenii. Asta ne transformă pe toți 

în antreprenori, chiar dacă nu sunt 

constituite acte o stare mentală de lider. 

Dar, oare, pe toți? 

Bariere naturale 

Problema e veche și a născut controverse 

de când există omul pe pământ. Dată 

fiind natura firilor feminine și masculine 

și contextul de junglă al economiei, e 

recomandat ca femeile să poată să 

acceadă la statutul de lider? 

Problema nu ține neapărat de separarea 

naturală în bărbat și femeie. Am văzut cu 

toții doamne și domnișoare delicate, 

suave și gingașe care nu se dau în lături 

de la dat cu pumnul în masă, atunci când 

situația o cere, în companii de mii de 

angajați. Am fost martori și la decizii 

luate pe intuiție feminină, născute și din 

nevoi emoționale, care s-au dovedit a fi 

mai târziu de succes. 

Ca să rezumăm puțin câteva mii de litri 

de cerneală scurse pe marginea falsei 

dezbateri estrogenice, concluzia ține de 

capabilitate. Deci da, pe toți ne 

transformă. O ai sau ai învățat-o, e a ta, 

indiferent dacă ești bărbat sau femeie. 

我們需要彼此 

Am stabilit că putem fi cu toții 

antreprenori și că genetica a ceea ce a fost 
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scris cu pixul se poate compensa pe 

băncile școlii vieții, cu creionul. Practic, 

când ești om, înveți. Când ești om, ești 

involuntar antreprenor. Când ești om, 

ești un fel de păianjen care țeși legături 

care îți ușurează urcușul de care scriam 

mai sus. E definiția clasică a networking-

ului. E clar că ne ridicăm prin ceilalți. 

Acum, că tot ce se ridică mai și cade, e 

partea a doua,   doar că și căderea e un fel 

de ridicare, dar asta într-un episod viitor. 

De-asta e important să ne înconjurăm de 

oameni de calitate, care au capabilitatea 

de a ne ajuta să ne ridicăm, și de oameni 

pentru care avem capabilitatea de a-i 

ridica. 

Avem șanse de a crește cantitatea și 

calitatea acestei rețele zilnic, și asta 

pentru că tindem să ajungem în 

momentul actual cam la șapte miliarde de 

ființe umane – pe sistemul mai multe 

bilete, mai multe șanse de câștig. 

Internetul a mărit șansele la loterie. Asta-i 

o oportunitate serioasă să devenim 

internaționali. 

Erasmus 

E greu totuși să găsești în puzderia asta 

de imensitate fix oamenii de care ai 

nevoie în momentul x din axa y a 

timpului. Mai exact, e vorba de o 

probabilitate de aproximativ 

0,00000000142, care se reduce în limbajul 

natural cu o marjă de ceva extraterestrial 

imposibil la care se adaugă ceva infinit 

improbabil și extrem de asimptotic către 

zero. 

Aici ne vine în ajutor, cel puțin la nivel de 

bătrân continent, programul Erasmus+. 

Prin intermediul lui, numărul destul de 

obraznic de mai sus se cumințește, atinge 

limite umane și ne dă posibilitatea reală 

de a găsi parteneri și de a porni împreună 

la un drum comun pentru îndeplinirea 

unei nevoi pe care comunitatea, cel puțin 

cea a organizației din care faci parte, să o 

poată soluționa și, mai apoi, dezvolta cu 

mijlocirea comunității. 

Taina învățării 

Cred că am mai scris despre asta de un 

obositor număr de ori, doar că e în jurul 

nostru fără să o conștientizăm. Toate 

acestea au la bază scumpa și continua 

formare: biologic, prin crearea de sinapse 

noi în rețeaua neuronală a creierelor 

noastre, și emoțional, prin încurajarea 

sentimentelor născute din sinceritatea 

sufletelor. Ne formăm în medii academice 

rigide, prin intermediul cursurilor 

practice sau pe băncile vieții de zi cu zi, și 

asta de multe ori e o taină pe care o 

împărtășim, neștiut, cu recunoștință către 

noi și către cei de lângă noi. ■ 
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De’ale lui Don Quijote 
Povesti cu mori de vânt, cavaleri de modã veche si învãtare internationalã 

 

onstruoasele mori de vânt pe 

care neliniștitul Quijote le 

demasca vitejește în 

peregrinări cavalerești n-au dispărut din 

fricile oamenilor și din calapodurile lumii. 

Păreau că s-au disipat și că interacțiunile 

umane au reușit să le reducă la stadiul de 

închipuire de fum a minții și nălucire 

născută din ceață. Numai că morile s-au 

adaptat și ele, iar acum monștrii minții 

așteaptă silențios, profilați subțire la 

orizont, sub forme de evoluție cu fețe tot 

mai noi, mai eoliene și mai dulci, dar care 

au același substrat: frica, ignoranța și 

individualismul. Sub măști de rețele 

sociale cronofage, dezvoltare personală 

egoistă și înavuțire fără măsură, creștem 

înlăuntrul inimilor noastre monștri cu 

fundații de beton pe care îi hrănim din 

măcinarea neghinei neștiinței, dar care 

scârțâie de teamă de fiecare dată când un 

vânt de încercări le încearcă brațele 

fragile. 

În lupta la limita nebuniei cu uriașii 

câmpiilor castiliene, iraționalul domn 

Quijote trasează un strigăt către trezirea 

din neobișnuita normalitate la care 

suntem atrași în zilele noastre. În bătălia 

contra brațelor fricii, avem în arsenal 

curajul precaut și bine calculat. Pe flancul 

pustiit de arșiță al ignoranței, ne stă ca 

armă neobosita învățare a vieții și 

deșteptare a minții. Cât despre infanteria 

individualismului, scutul e activat de mai 

puțin egocentrism și de mai multă 

tendință spre înțelegerea celuilalt la nivel 

de planetă. 

În lupta de care vorbeam mai sus, 

cavalerismul lui don Quijote ne 

reamintește de rădăcinile fiecăruia dintre 

noi. Originea noastră, a oamenilor, e una 

care se naște din noblețe și care cere, 

pentru împlinire, un sacrificiu de voință, 

efort și formare neîntreruptă. Avem 

înfierat în noi un spirit de hidalgo care 

răsare în războiul cu neștiința brațelor 

morilor de frică și indiferență, fie ele cu 

înfățișări mai anacronice sau design-uri 

mai actuale. 

Ajungerea 

În această vreme a anului, întinsele 

dealuri ale Castilliei poartă culoarea 

uscată de iască și foc. Doar că energia 

căldurii care pare că pârjolește puțin câte 

puțin întinderile lungi e combustibilul 

pentru rutine zilnice de muncă, obiceiuri 

simple de viață și momente de tihnă. E un 

ritm alert și totuși neobositor, o alergare 

zilnică printre autobuze, străzi, piețe și 

M 
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trenuri urmate de sieste odihnitoare și de 

seri înflăcărate de dor și răcorite în felii 

de sangria. E ca sângele înfierbântat al 

Balcanilor, lipsit însă de agitația 

proverbială și de zbaterea continuă de zi 

cu zi a confraților de ginte latină. Aici, 

deși istoria le amintește subtil de vremuri 

mai tumultoase, cu schimbări de 

orânduiri și cu zbuciumări interne, 

oamenii au învățat simplitatea și 

normalitatea muncii, aplicând îndemnul 

biblic plin de însemnătate, acela de a ieși 

omul la lucrul său și la lucrarea sa până 

seara. 

E un context care urmează să fie câmp de 

testare cu miros de locuri noi și energie 

de întâlniri cu oameni necunoscuți, viitori 

prieteni și parteneri.  

A fost odată 

Ca în orice spațiu din lumea noastră, 

fiecare loc spune tăcut o poveste născută 

din dorurile oamenilor. Povestea noastră 

e cu tinere domnițe și cavaleri neînfricați, 

de modă mai veche sau mai nouă, și cu 

mori de vânt care străjuiesc câmpuri 

întinse așteptând să fie măturate de 

vântul învățării. Ne aflăm pe străzile 

medievale ale orașului Alcala de Henares, 

loc de nobilă origine a cunoscutului 

scriitor Miguel de Cervantes. 

Așa cum, în urmă cu câteva sute de ani, în 

locurile acestea, Don Quijote își începea 

nobila luptă cu himerele minții, începem 

și noi o misiune nu atât de imaginativă, 

dar foarte folositoare. Cursul pentru care 

ne-am adunat în pragul lui Cervantes ne 

unește sub o umbrelă a internaționalizării 

și contribuie, astfel, la formarea unui 

reflex sănătos de conlucrare și de ieșire 

din cutia proprie și personală prin 

învățare. 

Cu o scurtă trecere prin gloriosul Madrid, 

ajungem cu ocho dos quatro în scurt timp 

pe străzi pietruite, la porți arcuite și la 

piețe animate de turiști rătăciți, căței 

mișunând și tineri pășind ascuns în zorile 

iubirii, în locul unde în urmă cu ceva 

timp Don Quijote începea să se lupte cu 

păcate care dăinuie până azi. N-am venit 

să ne plimbăm, ci revenim pentru o 

săptămână în bănci. Finalitatea nu e 

vreun examen de bac, ci e pe bune, în 

realitatea fizică, prin propria noastră 

capabilitate de a propaga mai departe 

dezvoltarea comunității când ne vom fi 

întors acasă. 

Suntem găzduiți de Cervantes Training, o 

comunitate educațională care 

organizează cursuri pentru cadrele 

didactice și profesioniști din domeniul 

educației, din Alcalá de Henares Madrid, 

Spania. Deținut și administrat de 

profesori, are o experiență deosebită în 

domeniul proiectelor europene și 

consideră că o atmosferă plăcută și de 

susținere este fundamentală pentru o 

educație reușită. Filozofia de predare 

personală și profesională este 

întruchipată de personalul nostru de 

formare și reflectată asupra metodei 

noastre de instruire. Nu de mult, 

inițiatorii acestei comunități au pus 
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bazele unui program de instruire pentru 

acei profesori și furnizori educaționali 

europeni care sunt interesați să adauge o 

dimensiune europeană în cariera lor. 

Toate cursurile și activitățile pot fi 

finanțate prin granturi în cadrul 

programului Erasmus+. 

Expertiza 

Orașul medieval al lui Cervantes pare să 

înmagazineze în fiecare cărămidă energie 

de experiență continuă. Miroase a 

cavalerism iberic și pe străzi rezonează 

puternic pași internaționali. Și aici poți să 

auzi ascuns în autobuze sau să prinzi în 

aerul străzilor frânturi din limba lui 

Eminescu. 

E soare arzător și pământul spaniol se 

înfirbântă sub vreo 35 de grade. La 

adăpost de coacerea ignoranței și la 

început de curs, începem în mod natural 

să ne deschidem puțin în fața celorlalți, 

ca ei să poată să înceapă să ne cunoască. 

Suntem cu toții, fără excepție, vectori 

purtători ai microbului învățării și cautăm 

cu ardoare să-i contaminăm pe ceilalți cu 

entuziasmul și expertiza noastră. Ne-am 

adunat concurați de un hazard nu foarte 

întâmplător oameni diverși, cu nivele de 

experiență diverse și cu viziuni diferite 

asupra învățării. Cu toții însă ne-am dat 

seama de puterea și necesitatea de a ști și 

de a transmite mai departe. Deși diferiți 

prin natură și context spațial, poate chiar 

și temporal, ne asemănăm prin entuziasm 

și dorința de a cunoaște și de a aduce 

valoare în mijlocul comunităților noastre. 

Dorința ne e facilitată de proiecte care ne 

adună în grupuri aparent aleatorii, dar 

care se potrivesc prin simpla alăturare 
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fizică. Ne-a strâns aici într-o formulă 

ideală unită de idealismul Greciei, 

pragmatismul vecinilor bulgari de la sud, 

franchețea poporului lui Michelangelo și 

freamătul potrivit românesc. 

Arde 

Lumea în care trăim e guvernată de 

dinamism. Se mișcă aș  a de repede, trasă 

de tehnologie, încât trebuie să modificăm 

tipare într-un ritm în care noutatea 

devine anacronică deja de ieri. Motorul 

rămâne animat însă perpetuu de 

curiozitate. Deși ne frigem destul de des 

de eșecurile unei experiențe de 

cunoaștere, mai vrem. Chiar dacă data 

viitoare știm că putem să ne ardem din 

nou, cu toate măsurile de precauție de la 

pragul de sus, tot mai vrem. E un cerc de 

data asta în sens opus vicios, marcat de 

forța centrifugă a cunoașterii. Așa aflăm 

metode divergente, laterale, nonformale 

de învățare, încercând să ocolim amarul 

din gustul cunoașterii și să îl îndulcim cu 

frumusețe. Așa aflăm exemple de bune 

practici din partea vecinilor noștri de 

bancă de o săptămână. Așa avem 

posibilitatea să dăm de soluții prin care să 

dezvoltăm probleme ivite din nevoi mai 

mult sau mai puțin personale sau 

comunitare. 

Suntem live. 

Primim aprecieri pentru ce am făcut până 

acum, iar entuziasmul nostru prinde ecou 

și în acțiunile celorlalți. Primele contacte 
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cu ei sunt ca încercări de unire a pieselor 

de puzzle. În final, unul dintre scopuri e 

acela de a fi format o imagine de 

ansamblu din toate aceste piese, adică de 

a fi creat legături peste Europa care să 

dăinuie și peste ani și care să se 

concretizeze în acțiuni comune, 

parteneriate și proiecte construite frumos 

și neapărat valoroase pentru comunitate. 

La finalul sesiunii de prezentări, ne 

despărțim până la o zi următoare puțin 

mai bogați în idei și mai prinși unii de 

alții prin legături invizibile de cunoaștere. 

Ne desparte de sesiunea de mâine o seară 

mijlocită de arome castiliene, străzi 

înțesate de turiști și ziduri mustind de 

istorie. 

Am o nevoie 

Lanțul e simplu. 

Când dai de o problemă, în spatele ei a 

stat ascunsă deja o nevoie care a generat-

o. Odată localizată și definită, trebuie 

formulată o strategie 

de rezolvare. De 

cele mai multe 

ori, rezolvarea 

implică, vrem sau nu, 

alți oameni care pot să 

dețină chei de experiențe 

prin care au trecut și care 

ne devin chiar și pentru 

scurt timp parteneri. La 

final, după rezolvarea 

efectivă a problemei, 

obții o cheie pe care ai 

posibilitatea să o dai și celor care se 

lovesc de aceeași problemă. 

În linii mari, e descrierea unui traseu 

clasic de găsire de soluții când o nevoie se 

instalează în cadrul unei comunități. În 

linii, mari, e modalitatea de funcționare a 

programelor de tipul celor derulate prin 

intermediul Erasmus. În tot acest proces, 

cheia e găsirea celor care au dat deja cu 

capul de pragul de sus în privința 

problemei în cauză și convingerea lor că 

merită să investească timp și nervi ca să 

te ajute. Pe scurt, baza de date care se 

desfășoară într-o rețea mai mult sau mai 

puțin internațională ca o imensă pânză de 

păianjen e cea care furnizează experiență 

pentru soluții la nevoi ale comunității 

dintr-o parte sau alta a rețelei. E poate 

definiția clasică a 

networking-ului. 

Disecăm pe parcursul zilelor 

de curs aspecte legate de nevoi 

și de modalități de rezolvare a 

lor prin intermediul proiectelor 

mijlocite de programul Erasmus. 

Pe scurt, învățăm să 

construim și 

să lansăm 

un proiect 

pe aceste 

premise. Mai presus de formulări 

mai mult sau mai puțin savante și 

tipizate, de aspecte formale, 

birocratice, de altfel extrem de 

folositoare, avem posibilitatea de 

a ne juca și de a atinge 
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perspective noi, extrem de reale și sincer 

folositoare. Deși orele-s poate lungi, 

simțurile receptează pe de-a-ntregul tot 

spectrul, curiozitatea e absorbit 

concentrată pe tot ce e dat, predat, 

transmis, spus, auzit, citit, văzut și simțit. 

Sesiuni de formare urmează în succesiune 

măsurători la pas ale străzilor lui 

Cervantes și a ținutului de la Mancha. E 

cald tare, dar mai mult decât soarele arde 

curiozitatea de oameni și de locuri noi. 

 Gaudeamus 

Ne despărțim cu inimi liniștite, nu înainte 

de a ne împărtăși ultime idei și de a lansa 

invitații în alb pentru posibile proiecte 

comune. Ca orice final, rămân în urmă 

experiențe noi, cu impact viitor sigur și o 

pânză nouă de potențiali parteneri întinsă 

pe tot sudul Europei. Emoția de la final e 

zugravită în tonuri imperiale de 

portocaliu și în îndemnuri de revedere 

sau colaborare pe mai departe. E întocmai 

ca atunci când pietre de pe străzi 

medievale ating împletite asfaltul  mai 

tinerei părți noi de oraș. 

E târziu. 

Ne întoarcem cu bagaje pocnind de 

experiențe noi și idei gata să se coacă sub 

soarele de august. Am devenit deja 

vectori purtători ai unui grup care cere 

resurse și care va da valoare comunității. 

Peste ani, poate că acesta va fi o bornă de 

care ne vom aminti cu bucurie și pe care 

o vom scoate din sertarul cu fotografii al 

inimii de fiecare dată când ne vom dori să 

ne reamintim de entuziasmul tinereții. ■ 
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E o ultimă privire în călătoria de azi spre 

clădiri cuminți de Madrid. Doar ne-am 

lăsat puțin de inimă și de entuziasm 

acolo. Pe sus, soarele promite să se 

trezească mâine pe așternut de nori. 

Pănă la episodul următor, am reușit să 

mai dărâmăm încă o moară. ■ 

ACREDITAT MEN 

OMEN nr. 4586 / 09.08.2017 

120 de ore 

30 credite profesionale 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIATIEI PROEURO-CONS 
Cursuri acreditate MEN 

ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI 

METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 Acreditat MEN, OM 5670/18.12.2017  
 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 

 
MANAGEMENT DE PROIECT 

 Acreditat MEN, OM 4586 / 09.08.2017   Acreditat MEN, OM 3904 / 05.06.2018 

 
30 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 

 
120 de ore  

 
60 de ore 
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EDUCAȚIE FINANCIARĂ PENTRU O ȘCOALĂ 

MODERNĂ 

 
 

 Acreditat MEN    

 
15 credite profesionale transferabile 

 
  

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
  

 
60 de ore 

 
  

 

 

Cursuri autorizate ANC 

 

FORMATOR  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP 

 
Autorizat ANC 

 

 
Acreditat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

38 / 259 / 20.07.2017 

 

 

Cod COR – 214946, RNFFPA nr. 38 / 

258 / 20.07.2017 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră în domeniul formării 

 

 

Absolventii vor deveni EXPERTI în ACHIZITII 

PUBLICE certificati profesional conform 

ocupaţiei de EXPERT ACHIZITII PUBLICE, 

COR: 214946. 

 
30 de ore 

 

 
50 de ore 

 

ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ   

 
Autorizat ANC 

 
  

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 
  

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
  

 
150 de ore 
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