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pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
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Cuprins: 
 

 Platforma ROCultural – resurse online pentru elevi, profesori, școli, companii și comunități 

românești de la noi și din diaspora 

 Filmul ca instrument educațional 

 UNICEF în România salută adoptarea "Garanției pentru copii" a UE 

 Susțin introducerea gramaticii în liceu 

 BANOMETRU lansează noua platformă de resurse gratuite pentru sănătate financiară 

 Povestea profesorului din Vaslui, care i-a învățat matematică pe copii cu filme, popcorn și 

cu o valiză 

 Ce vrea un copil să audă atunci când începe să declare teatral: „Sunt un prost!” 

 Cuvânt de despărțire  

 

  
 Platforma ROCultural – resurse online pentru elevi, profesori, școli, 

companii și comunități românești de la noi și din diaspora 
 

Proiect realizat de Asociația Lume Bună și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural 

Național 

 

“Unde vă place mai mult, în România sau în Irlanda?”, întreabă Maria, o fetiță de 14 ani, din 

Vaideeni (Vâlcea). “Eu aș zice Irlanda, am prieteni aici, am mai mult o viață aici, dar dacă 

trebuia să încep de la început aș zice România.”, răspunde Darius care are 13 ani, s-a născut în 

SUA și trăiește în Cork (Irlanda) de când era mic. Mai vine în țară să-și viziteze bunicii. 
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Așa a început în luna martie ROCultural, cu atelierul de patrimoniu, la care se adaugă scrierea 

creativă, fotografia și actoria, într-o serie de 10 ateliere, timp de 3 luni. De data asta se întâlnesc 20 

de copii din 4 sate românești  (Piscu - Galați, Vaideeni - Vâlcea, Corlățel - Mehedinți, Faraoanele -

 Vrancea) cu 10 copii români din diaspora (Cork – Irlanda). Pornesc într-o călătorie virtuală, în care 

leagă cei 3600 de km care-i despart, descoperind și punând în valoare patrimoniul local și personal. 

Cei plecați se reconectează cu rădăcinile lor și exersează limba maternă. Cu toții capătă noi 

perspective venind din zone atât de diferite cultural. La final vor arăta celor din comunitatea lor ce 

lucruri frumoase îi înconjoară și ce mândri sunt de ele. Pe larg despre această experiență de educație 

prin cultură, precum și toate creațiile copiilor - în secțiunea PROIECTE. 

Profesorii lor coordonatori care-i însoțesc în tot acest parcurs, vor fi într-un schimb direct de 

experiență cu specialiștii în educație culturală, vor beneficia și de ghiduri despre cum se fac toate 

aceste ateliere pentru a le putea replica în viitor ei înșiși și vor putea face și un schimb de bune 

practici între ei. Toate aceste se vor regăsi în secțiunea EDUCAȚIE – o zonă de învățare continuă. 

În paralel, facem o listă (de fapt o bază de date mai avansată) cu nevoile materiale pe care le au 

școlile de la sate cu care colaborăm (fie că e vorba de un videoproiector, sau un fond de carte, ori de 

un abonament la internet, sau rechizite) și le publicăm, le facem cunoscute. Știm sigur că există 

companii sau chiar persoane care dispun de toate aceste RESURSE (de exemplu echipamente 

electronice în bună funcțiune pe care unele firme le înlocuiesc periodic). Le au în dotare și le pot 

oferi celor care au cea mai mare nevoie de ele fără nici o investiție suplimentară, pentru a fi 

refolosite. Noi îi punem în legătură, de acum în mod organizat și ne asigurăm că fiecare obiect 

ajunge la destinatarul lui. 

PROIECTE – EDUCAȚIE – RESURSE 
Sunt componentele Platformei ROCultural de resurse oferite comunităților (ROC), un spațiu unic 

în zona de educație nonformală prin cultură. Este integrat pe site-ul 

asociației www.asociatialumebuna.com, construcția lui am început-o în martie și o vom finaliza în 

iunie. Am pornit de la experiența câștigată în cei 10 ani de activitate și, mai ales, de la energia 

canalizată în ultimul an către adaptarea în online cu succes a proiectelor noastre. Principalul 

beneficiu a fost aducerea laolaltă a atâtor oameni care, altfel, nu s-ar fi întâlnit niciodată. 

Argument 
În satele noastre, inițiativele culturale sau de educație alternativă sunt extrem de rare, spațiile în care 

copiii pot petrece un timp de calitate după ore aproape că nu există. Nici nu este ușor să ajungi fizic 

în cele mai îndepărtate colțuri. Anul trecut, când ne-am adaptat întreaga activitate în online (ateliere 

pentru copii și profesori, chiar și o tabără) am realizat că putem intra în legătură cu mult mai mulți 

oameni, mici și mari, decât până atunci. Asta pentru că în online se șterg distanțele, dispar și 

costurile mari legate de deplasări. 
sursa: www.stiriong.ro, 25 martie 2021 

 

 Filmul ca instrument educațional 
 

https://www.asociatialumebuna.com/rocultural/
https://www.asociatialumebuna.com/proiecte/
https://www.asociatialumebuna.com/educatie-roc/
https://www.asociatialumebuna.com/resurse-roc/
http://www.asociatialumebuna.coma/
http://www.stiriong.ro/
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Asociația Bloc Zero organizează în perioadă 8-10 aprilie și 22-24 aprilie două ateliere online de 

formare în folosirea filmului ca instrument educațional dedicate profesorilor. Apelul la înscrieri se 

adresează profesorilor activi din gimnaziu și liceu din întreaga țară. 

Ambele ateliere vor urma aceeași structură, fiecare dintre acestea urmând să se desfășoare pe o 

perioadă de 3 zile, după cum urmează: 

Grupa 1 – 8, 9, 10 aprilie (6h/zi) 

Grupa 2 – 22, 23, 24 aprilie (6h/zi) 
Fiecare dintre cele două ateliere este deschis pentru un număr de maxim 20 de profesori. 

Participanții vor fi aleși în urma unui proces de selecție (detaliat mai jos), data limită pentru 

înscrieri fiind 1 aprilie 2021. Profesorii selecționați vor fi anunțați până la data de 4 aprilie 2021, 

cel târziu. 

La finalul atelierului, se vor acorda diplome de participare profesorilor participanți. 

 

Înscrieri 

Profesorii interesați să participe sunt invitați să completeze formularul de înscriere (format Google 

Form) de aici https://forms.gle/nGiA1XKmgeWQcTj36 

*Atenție: în cadrul formularului veți fi rugați să încărcați un CV actualizat. 

Dacă întâmpinați dificultăți, ne puteți transmite documentul la adresa de mail oana@bloczero.ro 

Acesta va fi însoțit de un mesaj care va conține: 

– datele atelierului pentru care optați; 

– datele de contact: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail. 

 

Obiectivele cursului: 
 familiarizarea cu pașii de urmat pentru integrarea filmelor și a altor resurse audiovizuale în 

predare; 

 obișnuirea cu noi metode de educație non-formală/ prin cultură; 

 acomodarea cu resurse de predare/învățare online interactive; 

 deprinderea limbajului cinematografic/ audiovizual; 

 îmbogățirea cunoștințelor cu privire la subiecte din sfera drepturilor omului, ecologiei și a 

educației alternative și incluzive; 

 dezvoltarea unor colaborări pe termen lung între Asociația Bloc Zero și instituțiile de 

învățământ în cadrul cărora își desfășoară activitatea profesorii participanți la ateliere. 

 

În urma participării la curs, profesorii vor primi acces în mod gratuit la un catalog de peste 20 de 

filme însoțite de materiale educaționale dedicate, prin intermediul platformei online de 

vizionare Kinoteca Bloc Zero 

Profesorii participanți se angajează să organizeze cel puțin 3 proiecții de film la clasă până la 

sfârșitul anului școlar și să disemineze metodologia proiectului în rândul colegilor din instituția de 

învățământ în care sunt activi. 
sursa: România pozitivă, 24 martie 2021 

 

   UNICEF în România salută adoptarea "Garanției pentru 

copii" a UE și subliniază modelele de bună practică ale României, capabile să 

faciliteze accesul la această inițiativă pentru toți copiii vulnerabili din țară 

https://forms.gle/nGiA1XKmgeWQcTj36
mailto:oana@bloczero.ro
http://kinoteca.bloczero.ro/
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Modelele de bună practică experiența și instrumentele dezvolvate de România pentru furnizarea de 

servicii integrate de sănătate, educaționale și sociale la nivelul comunității, inclusiv cele legate de 

modelarea Pachetului Minim de Servicii începând cu anul 2015, pot facilita extinderea „Garanției 

pentru copii" pentru toți copiii din România, în special pentru cei mai vulnerabili. 

 

La nivelul UE, unu din cinci copii este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce îi 

poate marca pe tot restul vieții pe copii, perpetuând dezavantajele și vulnerabilitățile de la o 

generație la alta. În România, în ciuda unei îmbunătățiri considerabile a situației copiilor în ultimii 

30 de ani, țara are cea mai ridicată rată a copiilor cu risc de sărăcie sau excluziune socială, unele 

grupuri de populație fiind mult lăsate în urmă: copii romi, copii cu dizabilități și copii care locuiesc 

în zonele rurale. 

 

"'Garanția pentru copii'" este o inițiativă cheie extrem de relevantă pentru România, unde, împreună 

cu autoritățile centrale și locale, am creat și testat o soluție inovatoare, Pachetul Minim de Servicii. 

Cadrul normativ încorporează deja această premiză necesară pentru ‘Garanția pentru copii', bazată 

pe dovezi, durabilă și scalabilă", a spus Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România. 

 

Pachetul Minim de Servicii este un concept umbrelă implementat cu succes în 45 de comunități din 

județul Bacău, în parteneriat cu autoritățile centrale și locale. Programul a presupus un acces sporit 

la servicii integrate la nivel local, de sănătate, nutriție, educație și protecție, cu un accent special pe 

copiii aflați în situații familiale precare, copii cu dizabilități, copii romi. 

 

Acest model a contribuit într-o perioadă relativ scurtă de timp la reducerea numărului de copii care 

trăiesc în sărăcie (de la 30% la 0,6%) și, de asemenea, a prevenit sau abordat într-un stadiu 

incipient, probleme precum: violența, sarcinile timpurii, bolile prevenibile, lipsa de acces la prestații 

în numerar și abandon școlar. 

 

O evaluare independentă a intervențiilor MPS a arătat că: toți copiii identificați fără documente la 

începutul programului au acum acte de identitate și sunt înregistrați la un medic de familie; numărul 

copiilor nevaccinați a scăzut cu 40%; numărul mamelor adolescente a scăzut cu 50%; toți 

preșcolarii sunt înscriși la grădiniță; abandonul școlar a fost redus cu 60%. 

„Pandemia de COVID-19 a evidențiat încă o dată nevoia de a îi sprijini din timp pe copii și pe 

familiile lor la nivelul comunității. Avem acum oportunitatea de a reforma sistemul prin creșterea 

focusului serviciilor sociale (sănătate, educație și asistență socială) pe prevenție, pe construirea 

acestei părți în sistem, cât și prin utilizarea oportunităților oferite de finanțarea UE. Acest lucru va 

îmbunătăți rapid indicatorii sociali și viața copiilor și va duce la economii bugetare în câțiva ani", a 

adăugat Bult. 

În urma adoptării în luna octombrie a modificărilor la Legea 292, Pachetul Minim de Servicii pentru 

copii și familiile acestora va fi extins la nivel național în toate comunitățile rurale și urbane. 

 

După ce a testat acest model cu rezultate dovedite, România este în măsură să împărtășească bunele 

sale practici și lecțiile învățate cu alte țări ale UE. Prin utilizarea bugetelor naționale și a fondurilor 

UE din bugetul național, precum și din Planul Național pentru Redresare și Reziliență și din 

fondurile de coeziune, precum și prin oportunitatea noii Strategii privind Drepturile Copilului 

pentru 2021 - 2027 și a Strategiei Naționale pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, 

România va putea dovedi reforme sistemice și rezultate pentru copii. 
sursa: www.stiri ONG,  25 martie 2021  
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 Susțin introducerea gramaticii la liceu 

 
În contextul actual, se discută mult despre schimbările care se impun sau se propun în școala 

românească. Este poate acesta un prilej bun de a susţine că, pentru formarea elevilor, a viitorului şi 

a culturii lor, e necesară şi o continuare a studierii gramaticii în liceu – în special, a gramaticii 

normative –, alături de alte componente ale limbii (lexic și semantică, fonetică, stilistică). Această 

necesitate s-a afirmat şi până acum, dar vocea susţinătorilor încă nu a fost ascultată. 

 

Până în clasa a VIII-a, se conturează domeniul gramaticii, introducându-se conceptele fundamentale 

şi regulile sale, iar acestea ar trebui îmbogățite, rafinate, precizate în anii următori. În cadrul 

modulului Limbă și comunicare din clasele liceale sunt reluate unele elemente de gramatică, dar ele 

sunt prezentate destul de sumar în manuale și sunt insuficiente pentru aprofundarea domeniului. 

Manualele insistă mai ales asupra analizei stilistice, asupra lexicului și a semanticii (adică asupra 

aspectelor care se cer la examenul de bacalaureat). Cel mult, cunoştinţele de gramatică pot fi 

aprofundate prin introducerea unui curs opțional, dar numai dacă liceul respectiv decide acest lucru, 

dacă sunt cereri din partea elevilor şi dacă profesorii acceptă să țină un asemenea curs. Puţini elevi 

beneficiază de o astfel de pregătire. În general, se spune că gramatică în liceu nu se mai face.   

 

Utilitatea gramaticii și nevoia de mai multă gramatică în școală, chiar şi după terminarea ciclului 

gimnazial, se pot dovedi simplu, prin mai multe argumente> 

 

● Cu siguranță, dacă s-ar face gramatică în liceu, numărul celor care scriu cu un i în loc de doi sau 

trei i, al celor care – foarte mulţi – spun care în loc de pe care când pronumele relativ e complement 

direct, al celor care fac dezacorduri între subiect și predicat sau al celor care nu ştiu unde să pună 

cratima ar scădea semnificativ. Astfel de greșeli grave se întâlnesc atât de frecvent la examene, pe 

Facebook, în SMS-uri, cereri, scrisori de intenție etc. Ne plângem că se „urâţeşte” limba, ne 

îngrozim când citim lucrările unor elevi la examenele de bacalaureat sau la admiterea la facultate (și 

ne mai și amuzăm dându-le, în fiecare an, pe cele mai „originale” la televizor sau în ziar), ne 

oripilăm când vedem greşeli peste tot. Dar ce putem face ca să schimbăm situația? Se subînţelege că 

adâncirea cunoştinţelor de gramatică în liceu este o soluţie. 

Scrierea şi vorbirea corectă presupun cunoașterea și aplicarea unor reguli gramaticale ale limbii 

române – care implică noțiuni fundamentale (substantiv, adjectiv, pronume, subiect, predicat etc.) – 

pe care elevul ajunge să le stăpânească învăţând gramatică într-un mod sistematic, până la 

terminarea liceului. 

Cunoștințele de gramatică a limbii materne reprezintă o parte din cultura generală a fiecăruia. Felul 

cum te exprimi spune mult despre educația ta, dar și despre respectul pe care îl ai față de tine, față 

de ceilalți și chiar față de limba ta. 

 

● Gramatica te învață să gândeşti clar, să te exprimi logic, să ordonezi ideile și faptele comunicate 

într-o manieră coerentă pentru că gramatica este expresie a gândirii logice. 

 

Scrierea şi vorbirea corectă presupun cunoașterea și aplicarea unor reguli gramaticale ale limbii 

române – care implică noțiuni fundamentale (substantiv, adjectiv, pronume, subiect, predicat etc.) – 

pe care elevul ajunge să le stăpânească învăţând gramatică într-un mod sistematic, până la 

terminarea liceului. 

 

● Cunoașterea noţiunilor cu care operează în general gramatica este utilă pentru învățarea limbilor 

străine. Compararea limbii străine pe care doreşti să ţi-o însuşeşti cu gramatica limbii tale te ajută să 

îți dai seama de specificul fiecărei limbi. Dacă se minimalizează rolul gramaticii în învățarea unei 

limbi străine, elevul poate să ajungă să cunoască multe cuvinte și expresii din limba respectivă, dar 
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nu ajunge să facă acordul subiectului cu predicatul, să utilizeze corect timpul verbal sau o formă 

adjectivală ori pronominală etc. Pentru învățarea unei limbi străine, e util deci ca elevul să aibă 

noțiuni fundamentale de gramatică (mod, timp, persoană, număr, caz, articol etc.). 

 

● Știm cu toții că la unele facultăți, cum sunt Facultatea de Drept, Facultatea de Jurnalism şi 

Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Academia de Poliție, examenul de 

admitere include şi cunoştinţe de gramatică. Pentru că în liceu nu se acordă suficientă atenţie 

gramaticii, elevii sunt nevoiți să ia meditații. Dar, cum nu toți părinții își permit să plătească 

meditaţiile copiilor, mulți elevi au șanse reduse de a intra la o astfel de facultate, unde concurența 

este mare. Reluarea materiei din gimnaziu nu este suficientă pentru admiterea la facultate: 

subtilitățile de analiză incluse în grilele care se dau la Drept nu sunt acoperite de manualele școlare 

din clasele V–VIII, iar rezolvarea lor cere explicațiile suplimentare ale unui profesor. 

 

Cunoștințele de gramatică a limbii materne reprezintă o parte din cultura generală a fiecăruia. 

Felul cum te exprimi spune mult despre educația ta, dar și despre respectul pe care îl ai față de 

tine, față de ceilalți și chiar față de limba ta. 

 

Poate că primul argument dintre cele expuse mai sus este cel mai important pentru a susţine 

studierea gramaticii în liceu. Suntem cu toţii de acord că şcoala are un rol esențial în formarea 

deprinderilor de folosire corectă a limbii. 

Preocupări pentru îmbunătățirea modului de exprimare există și în afara școlii și sunt lăudabile 

asemenea inițiative. Astfel, poți să-ți îmbogățești cunoştinţele de gramatică urmărind emisiuni de 

televiziune sau de radio ori citind rubrici ale ziarelor. Ca să le facă atractive, cei care le realizează – 

oameni de presă, absolvenți ai Facultăţii de Litere adeseori, sau oameni interesați de exprimarea 

corectă și care înțeleg că astfel de cunoştinţe sunt necesare – folosesc un stil cât mai relaxat și mai 

glumeț. De curând, au apărut şi cântece parodice pe teme de gramatică (cum este, de pildă, piesa cu 

titlul Ca și). Mesajul transmis tinerilor într-o manieră glumeață prin aceste cântece este că nu poți fi 

decât cool și sexy (cum reiese din cântecul Gramatica e sexy) dacă știi gramatică și vorbești corect. 

Mobilizarea din afara şcolii a început, iar acum e nevoie de o mobilizare şi în interiorul şcolii pentru 

a i se acorda gramaticii rolul cuvenit, dată fiind importanţa sa în formarea şi educarea elevilor. 
sursa: www.republica.ro, autor Isabela Nedelcu 

  BANOMETRU lansează noua platformă 

de resurse gratuite pentru sănătate financiară 

 
Banometru este un program gratuit, ce oferă sprijin celor care doresc să devină sănătoși din 

punct de vedere financiar. Programul este realizat în parteneriat de către Asociaţia Educaţie 

pentru Viaţă Reală (AEVR), Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și ING Bank. Lansat 

în 2016, însumează în prezent peste 8.000 de utilizatori ai platformei, dintre care 1.180 au 

beneficiat de coaching individual. 40% dintre participanți înregistrează o creștere 

semnificativă a comportamentului financiar sănătos. 

 

În 2021, preocuparea pentru economisire, reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor este mai 

puternică decât în anul precedent, pe fundalul instabilității economice agravate de pandemie. De 

http://www.republica.ro/
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asemenea, numărul persoanelor aflate într-o situație financiară precară a crescut. Astfel, Banometru 

lansează noua versiune a platformei online banometru.ro, reconstruită pentru a răspunde 

nevoilor financiare actuale ale românilor. 

 

Programul oferă resurse 100% gratuite celor care se confruntă cu dificultăți legate de bani: 

cheltuielile le depășesc sau sunt egale cu veniturile, nu reușesc să facă economii, au probleme în 

gestionarea cheltuielilor și datoriilor. Pachetul de resurse a fost creat special pentru a-i ajuta să se 

redreseze. Acesta este accesibil pe banometru.ro și include: 

 Posibilitatea de a se înscrie la ședințe de coaching financiar gratuit; 

 Cursuri video, ușor de înțeles de către cei fără cunoștințe de specialitate; 

 Ghidul de soluții financiare pentru perioade de criză; 

 Calculatoare interactive de credite sau de economii; 

 Formate de buget personal; 

 Fișe de lucru pentru organizarea unei vieți financiare sănătoase; 

 Articole cu sfaturi și idei pentru gestionarea eficientă a banilor; 

 Acces la webinarii tematice și la comunitatea de sprijin pentru sănătate financiară. 

  

„Mă bucur că la cinci ani de la înființarea programului am reușit să strângem într-o platformă 

integrată resursele dezvoltate pentru și testate de către peste 8.000 de utilizatori, în drumul lor spre 

sănătate financiară. Ce aș dori să rețină fiecare persoană care pornește la rândul ei pe acest drum 

este că nu vorbim despre rețete generale, ci despre felul în care se adaptează principiile financiare 

situației specifice a fiecăruia. Acum 100% online cu sesiunile de coaching și cursurile, utilizatorii 

platformei au oricâtă autonomie își doresc. Aceștia pot să exploreze instrumentele financiare pe 

site, în ritmul lor, însoțiți sau nu de un coach, să le înțeleagă și să le aplice la situația lor 

concretă.”, declară Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar în Banometru. 

 

După ce identifică resursele utile pentru ei, pe site, utilizatorii le pot aborda în mod flexibil, în 

funcție de timpul pe care îl pot aloca. Programul este construit pentru a stimula progresul 

concret, cu schimbări tangibile. După numai șase luni în program, 67% dintre participanți 

folosesc bugetul în mod regulat, ca modalitate de planificare și organizare financiară. 59% iau 

decizii mai bune în ceea ce privește modul de cheltuire a banilor. 

 

”Banometru este unul dintre programele sociale ING în continuă evoluție, pe care alături de 

partenerii noștri și de participanți le-am adaptat și îmbunătățit permanent. Azi, oferim un mediu 

sigur pentru persoanele care au o perioadă dificilă financiar. Banometru este singurul program din 

România disponibil permanent, care, dincolo de informație utilă, reușește să ghideze spre o viață 

financiară echilibrată prin echipa de coachi financiari independenți. Mai mult ca oricând, în 

contextul crizei generate de pandemie, Banometru a dovedit că este relevant și de impact. 

La ING, credem foarte mult în oferirea de soluții care să îi elibereze clientului cât mai mult timp 

pentru a se putea concentra pe lucrurile care îi aduc bucurie. În același spirit, credem că un om 

fericit este un om sănătos financiar și suntem aici să oferim oricui instrumentele necesare pentru a 

ajunge la acest echilibru.”, a adăugat Alexandra Maier, Senior Corporate Social Responsibility 

Specialist ING Bank România. 

 

Noul site banometru.ro vine cu sfaturi și planuri despre bani adaptate contextului actual, devenind o 

platformă integrată de resurse utile pentru toți cei care își doresc să fie sănătoși din punct de vedere 

financiar și pregătiți să traverseze cu succes această perioadă de incertitudine. 

 

 

https://www.banometru.ro/
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 Povestea profesorului din Vaslui, care i-a învățat matematică pe copii cu 

filme, popcorn și cu o valiză 

 

 
 

Daniel Cătălin Cărăușu vorbește bine. Are știință de carte, umor și e legat de satul în care s-a 

născut, Vulturești, Vaslui. La fel, îi place și matematica, pe care o predă copiilor din Negrești, o 

școală aflată la 6 kilometri distanță de casa lui părintească. 

Ca să vă imaginați tabloul: pentru cineva care trăiește într-un oraș mare, Negreștiul e un orășel, un 

cartier cu 9.000 de suflete. Pentru Cătălin Cărăușu însă, Negreștiul e un oraș pe harta județului 

Vaslui, unul important, ce îl leagă – dacă am trasa o linie de cale ferată – de Iași și de Roman, prin 

Buhăiești. Negreștiul are școală gimnazială, ce poartă numele unui geograf local, „Mihai David”, și 

un liceu, „Nicolae Iorga”. Și un site de prezentare, negresti.ro, în cazul în care vreți să vedeți că 

digitalizarea a ajuns nu doar la școală, ci și la primărie.  

 

Cărăușu predă matematică și informatică de nouă ani de zile, iar profesor titular a devenit din 2015. 

Cifrele sunt pasiunea lui. La fel, și ceasurile. Povestește că, pe la 3-4 ani, a mers la oraș să-și 

cumpere un ceas digital. Atunci și-a întrebat adulții de lângă el „cât de departe pot să meargă 

numerele”. Răspunsul l-a căutat în ani. La clasa de Matematică/ Informatică din liceu și în anii de 

facultate, evident Matematică, la Iași. În studenție și-a dorit să învețe programare, ba chiar să 

urmeze și un master, dar modulul de practică pedagogică din anul al III lea universitar avea să îi 

modifice traseul. A urmat o bursă Erasmus, în Franța, și propunerea de a rămâne acolo ca 

programator. De ce a refuzat-o? 

 

Evadarea de vineri 
„Experiența Erasmus m-a făcut să conștientizez că pot ajuta la rândul meu ca alți oameni din 

Vulturești să se ridice de acolo. Fericit sunt aici, pe pământul meu. Au fost oferte din Franța să 

rămân. Dar cum ar fi să se ridice și alți oameni din Vaslui?” 

Așa că s-a întors acasă, în satul anexat Negreștiului, și a primit o clasă de a V-a, devenind nu doar 

profesor de matematică, ci și diriginte. Cu chipsuri, popcorn și cu un proiector în spate, Cătălin 

Cărăușu transforma ziua de vineri nu doar într-una de școală: le punea copiilor filme și le vorbea, în 

joc, despre matematică. „Știți cum mă așteptau copiii ăia? I-am scos din munca agricolă, de lângă 

animale, și lângă ei m-am întors și eu în trecut”. 

 

Lecția predată de o copilă de clasa a VIII-a 
A avut la ore copii care nu știau să-și scrie numele și da, a trăit un moment de panică când a înțeles 

că și lor le va explica teorema lui Pitagora. Așa că a ales să rămână cu ei după ore și să-i ajute cu 

alfabetul și cu cifrele. Erau clasa a VI-a, dar matematica e un joc logic, spune Cărăușu. I-a scos pe 

copii din clasă și le-a arătat cum se măsoară terenul agricol, cum se fac socoteli simple când merg la 

magazin și cum să caute logica în ceea ce fac. Tuturor le-a predat nu doar teorema, dar s-a asigurat 
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că fiecare capătă noi achiziții după orele de matematică. A avut o elevă ajunsă în clasa a VIII-a, cu 

mari dificultăți la această disciplină. „Nu cred că o să iau 5”, i-a spus copila. „Și o să vă 

dezamăgesc”. Dar fetița asta m-a învățat ce înseamnă voința. Un an de zile s-a trezit la 5 dimineața 

și venea la școală, mai devreme cu o oră să înceapă cursurile, ca să facă pregătire la matematică. Și 

da, a luat cinci-ul de care avea nevoie ca să meargă la liceu”.  

 

Comoara din valiză 
Astăzi Cătălin Cărăușu e unui dintre profesorii etalon în proiectul Fundației Vodafone România, 

Școala din valiză. L-au votat copiii pe pagina de facebook a Fundației, dar l-au votat și colegii, 

pentru că proful de Mate știe și lecția cancelariei. „Cer răgaz colegilor și am găsit colegi care mi-au 

susținut ideile. Inclusiv la lecțiile deschise – unde am predat lucruri care nu țin doar de aria mea 

curiculară. Când lucrăm împreună pentru copii, putem împinge lucrurile. Or problema noastră, a 

profesorilor, este ieșirea din cutie. Ar trebui să acordăm mai multă atenție laturii emoționale a 

copiilor, să-i cunoaștem, să le arătăm că ne pasă de ei. Și noi învățăm, ca profesori. Și da, cred că în 

comunitățile astea sărace oameni există și în cancelarie. În comunitățile rurale, sau urbane sărace, 

oamenii își dedică profesia copiilor”, spune Cătălin Cărăușu. Și-a invitat colegii alături de copii la 

acțiunile de ecologizare din zonă, ori în mici excursii pentru a se vedea cu toții și-n afara pereților 

de clasă. „Oamenii sunt sinceri, onești la noi. Nimeni nu ia locul nimănui, nici eu al profesorului de 

Română și nici invers, ci împreună facem lucruri frumoase pentru copii.” 

 

Când gimnaziul din Negrești a intrat în programul Fundației Vodafone România, Școala din valiză, 

Cătălin Cărăușu a fost din nou fericit: „E o mină de aur proiectul ăsta. O comoară pentru copii, iar 

impactul asupra lor a fost uriaș. Să ai tablete la ora de mate a fost o uimire pentru copii. Pe cei care 

erau în urmă i-a făcut să se străduiască, ca să poată să țină pasul cu colegii lor. La sfârșitul fiecărui 

semestru, le dau câte un chestionar copiilor, pe care îl completează anonim. Le-am cerut părerea 

referitor la Școala din valiză. Răspunsurile lor? „Ne bucurăm că avem tabletă că ne jucăm și 

învățăm”. Se oferă voluntari să ducă valiza de la o clasă la alta, ori să pună tabletele la încărcat ca și 

ceilalți să poată beneficia de ele..Pentru copii e o bucurie, iar pentru mine – un mod de a -i învăța 

matematica mult mai plăcut”. 

 

Prin matematică nu se aleargă 
„Înainte de a avea această platformă, nu toți copiii aveau dispozitiv. Mă gândeam cum e să vrei să 

folosești și tu o tabletă sau un telefon și nu ai cum și te uiți la colegul..Ori acum sunt 25 de copii și 

25 de tabelete. Școala din valiză a mai adus ceva cu impact asupra copiilor”, povestește profesorul 

Cărăușu referindu-se la o nouă modalitate de creare de lecții. Pentru copil e altceva când mergi la 

clasă cu o tabletă, indiferent că predai Română, Istorie, Georgrafie sau Matematică. Ei abia te 

așteaptă”. 

Așa că profesorul Cărăușu și-a invitat colegii de cancelarie într-o vineri după-masă să le arate 

câteva abilități pentru a-și crea cursuri atractive. „Oamenii au fost destul de ambițioși și dornici să 

fie la curent, nu doar ca să aibă siguranța postului”. Logarea mai rapidă pe platformă, diferite 

scurtături, totul menit să economisească timp pentru că – spune Cătălin Cărăușu – timpul rămâne 

problema profesorului român. 

 

Recunoaște că și el învață de la copiii din clase, mai ales cum e cu tik tok-ul și și-a propus să le 

explice cum să distingă între bine și rău, între viața reală și cea virtuală. La clasă însă și-a propus să 

nu alerge prin materie astfel încât elevii să nu înțeleagă nimic. „E timp pentru toate. Mai facem o 

oră în plus, iar până la sfârșitul clasei a VIII-a o să știm tot și o să învățăm tot.” 

 

Profesorul Cărăușu, care în mai 2021 împlinește 31 de ani, măsoară datoria de dascăl în știința de a 

-și preda materia, în moralitate, în empatie, în competențe, inclusiv digitale: „Dacă voi plecați de 
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aici și ziceți că nu am făcut nimic înseamnă că eu nu-mi merit banii. Trebuie să plecăm de la ore cu 

ceva”. Asta le spune elevilor săi.   

 

Modelul Solomon Marcus 
I-a câștigat Cătălin Cărăușu? „O să vă răspund cu afirmația matematicianului Solomon Marcus: 

când la copil apare mirarea înseamnă că l-ai câștigat.” 

Pentru sine, Cărăușu și-a propus ca, la un moment dat, să încerce și provocarea colegiului, a 

orașului mai mare. Până atunci însă se bucură de orele de matematică și de informatică predate în 

Negrești, Vaslui, la 6 km distanță de Vultureștiul natal: Vreau să îmi demonstrez că sunt un bun 

pedagog, că sunt pregătit pentru acești copii, că sunt un bun antrenor pentru ei”. 

Și Da, are acum și răspunsul la întrebarea copilăriei: cât de departe pot să meargă numerele? „Până 

unde merge și universul. Desenăm un punct pe tablă și facem zoom pe el. Vedem miliarde de alte 

puncte și dacă zoom-ăm vedem alte miliarde de puncte. Practic, într-un punct ai tot”. 

Acest text are un P.S. 

Copiii lui Cătălin Cărăușu, din prima sa generație ca diriginte, sunt la facultate o parte, iar alții 

lucrează. „Cu toții sunt responsabili și muncitori. Însă o fostă o elevă este studentă la Facultatea de 

Matematică și își dorește să devină profesoară. Acest lucru mă emoționează”.  
sursa: 24 martie 2024, www.republica.ro, autor Diana Marcu 

 

 

  Ce vrea un copil să audă atunci când 

începe să declare teatral: „Sunt un prost!” 
 
Foto: Stefan Wermuth/ AFP / Profimedia 

Când copilul începe să declare teatral „Nu sunt bun de nimic!”, „Sunt un prost!”, „Nimic nu îmi 

iese!”, „M-am născut degeaba!” - părinții intră, de obicei, în panică și încearcă să-l convingă, 
alarmați, de opusul. 

 

Nu e cazul să vă speriați. Cuvintele astea grele sunt „fumigene” sau sonde pentru testarea reacției 

parentale. Copiii vor, de fapt, să semnaleze cu totul altceva când se vaită că nu pot sau nu știu.  

După 7 ani, ei învață că lumea nu îi mai iubește pur și simplu. Învață că iubirea vine la schimb cu 

ceea ce fac, cu ceea ce produc, cu cât anume se conformează sau cu cât de comodă le este prezența 

în viața familiei.  

 
Pentru că încep să fie din ce în ce mai apreciați pentru productivitatea creierului lor („ai rezolvat 

bine/ ești cuminte/ te-ai spălat pe dinți/ ai ajuns la timp/ ai făcut ordine în cameră/ ai luat o notă 

bună”) și pentru că sunt din ce în ce mai conștienți că între ei și ceilalți „performeri” ai părinților lor 

există diferențe, copiii aceștia încep să aibă un soi de anxietate de performanță. 

În subconștientul lor răsare probabilitatea periculoasă de a nu mai fi la fel de iubiți chiar și atunci 

când greșesc sau nu se ridică la înălțimea așteptărilor. 

 

http://www.republica.ro/
https://assets.republica.ro/20210321/a74215d87f555092dd3e4a1c3e8086e49c1c4f71.jpg
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Când un copil aruncă vorbe grele și teatrale despre cât de incapabil se simte, să știți că nu e despre 

teama lui de slabă performanță neapărat. Declarațiile lui sunt o „capcană emoțională” pentru părinți. 

De fapt, ceea ce își dorește să audă de la ei este că, indiferent de cât de slab, de incompetent ar putea 

ajunge vreodată, iubirea rămâne acolo. Și că ceea ce iubim la el nu este ceea ce produce mintea, ci 

cine este el ca persoană, ca suflet: ce umor, ce spirit, ce prezență-pur-și-simplu are în inima voastră. 

Copiii au două pahare care trebuie umplute: unul este despre ce fac, ce rezolvă, ce produc, ce 

gândesc, ce ordonează, ce planifică, ce găsesc. 

Celălalt are nevoie de laude care apreciază cine sunt, dincolo de partea pragmatică, de carieră 

școlărească sau de membru în administrația familială. 

Deci, dacă îi auziți văitându-se, nu dați fuga să îi liniștiți că sunt frumoși și deștepți, nici nu le țineți 

prelegeri despre cum munca o să îi facă mai capabili. Tot ce au nevoie să audă atunci este că nu e 

nimic, că îi iubiți oricum. Din starea asta de bine și de înrădăcinare în validarea parentală se nasc 

mai apoi și competența, și străduința. 
sursa: www.republica.ro, autor Oana Moraru  

  Cuvânt de despărțire  

 

În săptămâna care a trecut, am condus-o pe ultimul drum pe Anna - Maria NEAGOE (31 iulie 1975 

– 23 martie 2021), director în ANDPDCA, curajos luptător pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități, doctor în  științe administrative și politice, licențiată în domeniul financiar și juridic, 

colegă minunată, OM. 

Anna Maria Neagoe și-a dedicat munca dizabilității, în cadrul unui sistem complicat, încrâncenat în 

practici și atitudini vetuste, în care schimbarea cere atenție și dăruire. S-a dedicat acestei schimbări 

fără șovăială, până la sacrificiu de sine. A găsit întotdeauna timpul să asculte, să explice ce trebuie să 

se întâmple și de ce, să stea de vorbă cu cei care nu credeau, să convingă că există șanse, să provoace 

la dezbateri și să găsească soluții ... 

 

16 ani într-o instituție cu un drum anevoios spre oameni au însemnat: 

 contribuții la elaborarea Legii 448/2006, lege specială pentru și în interesul persoanelor cu 

dizabilități, și la toată legislația  secundară 

 promovarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și coordonator al 
procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu prevederile acesteia 

 expert în echipa Ministerului de Externe care a asigurat pledoaria României la CEDO de la 
Strasbourg, în cazul Farcaș contra România 

 reprezentant al României la Conferințele anuale ale Statelor Părți referitoare la Convenția 
ONU, New York 

 mediator strălucit pentru obținerea, de către Plenul Curții Constituționale, a Deciziei CCR nr. 

601 din 16 iulie 2020 privind neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu 

dizabilități 

Ca membru RENINCO, a crezut cu adevărat în educația incluzivă și a preluat în actele normative 

dedicate dizabilității concepte și măsuri concrete pentru promovarea dreptului tuturor persoanelor cu 

dizabilități la educație!  

Dumnezeu să o adihnească în pace! 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nLrrCchorEmYSP4F9vDQsJeCfSrgz6LPkG4cFI2adjb.T7/stparam=tddqfwkhav/fastid=gonpkrodmpoeytiysonocqcurgmw/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F491778868%3B298515626%3Bl
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nLrrCchorEmYSP4F9vDQsJeCfSrgz6LPkG4cFI2adjb.T7/stparam=tddqfwkhav/fastid=gonpkrodmpoeytiysonocqcurgmw/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F491778868%3B298515626%3Bl

