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         Noutăți 
 

 2.103 elevi din București și 20 de județe au participat la faza de pretestare PISA 2022, 

pentru prima oară administrată computerizat 

 
Data publicării:  Vineri, 11 Iunie, 2021 

 

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (Programme for International Student 

Assessment - PISA) este un studiu de evaluare comparativă pe scară largă, inițiat de OCDE, care 

măsoară abilitățile tinerilor de 15 ani de a folosi achizițiile din domeniul lecturii, al matematicii și 

științelor, pentru a răspunde provocărilor din viața reală. 

România face parte dintre cele peste 85 de țări și sisteme de învățământ care participă la evaluarea 

PISA 2022. Unitatea de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare 

în Educație, în calitate de Centru Național PISA, se ocupă de implementarea și coordonarea acestui 

studiu în România. 

Pretestarea este inclusă în calendarul activităților internaționale și are ca scop pregătirea evaluării 

PISA 2022 care vizează competenţele de lectură, matematică şi ştiinţe, precum și gândirea creativă, 

matematica fiind domeniul principal investigat. Pretestarea s-a desfășurat, în perioada 4 mai - 4 

iunie 2021, în 43 de școli din 20 de județe și din municipiul București, care au făcut parte dintr-un 

eșantion național, selectat după criterii agreate cu OCDE. Cei 2103 elevi de 15 ani care au participat 

la Pretestarea PISA 2022 au fost selectați, aleatoriu, printr-o procedură standardizată, unică, la nivel 

internațional. 

Pentru prima oară în România, evaluarea PISA s-a administrat computerizat. Astfel, evaluarea 

elevilor s-a desfășurat în laboratoarele de informatică ale școlilor sau în săli de clasă și a durat 

aproximativ 4 ore, timpul fiind distribuit după cum urmează: 
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- 15 minute pentru introducerea generală - elevii se loghează la propriul test, se familiarizează cu 

tipul de test, tipul de solicitări și modalitatea de răspuns; 

- 120 de minute pentru testul cognitiv organizat în 2 sesiuni a câte 60 de minute cu o pauză de 5 

minute între acestea; 

- 15 minute pauză; 

- 56 de minute pentru două chestionare (chestionarul elevului & chestionarul TIC). 

Administrarea s-a desfășurat într-o singură zi sau în zile consecutive, în sesiuni paralele și/sau 

succesive, la datele stabilite de comun acord cu școlile și în condițiile respectării regulilor sanitare 

specifice pandemiei COVID-19. 
sursa: https://www.edu.ro/2103-elevi-din-bucure%C8%99ti-%C8%99i-20-de-jude%C8%9Be-au-participat-la-faza-de-

pretestare-pisa-2022-pentru-prima 

 

 

 Concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” 

 
 

Copiii cu Cerințe Educaționale Speciale merită o educație egală, iar misiunea noastră este să 

contribuim la incluziunea școlară a acestora prin dezvoltarea comunității www.eduacces.ro 

Anunțăm cu entuziasm lansarea concursului național „Schimbarea începe în clasa mea”. Acesta se 

desfășoară în perioada 20 mai – 18 iunie 2021 și se adresează tuturor profesioniștilor în educație 

(cadre didactice, consilieri școlari, logopezi, profesori itineranți, psihologi școlari) care lucrează cu 

copiii cu tulburări de învățare și care au dezvoltat sau testat resurse educaționale adaptate, utile în 

activitatea lor cu aceștia. 

1. Pentru a vă înscrie în concurs este nevoie să urmați doi pași simpli: 

2. Creați un cont în platformă: https://eduacces.ro/ro/register 

3. Încărcați resurse educaționale adaptate copiilor cu CES: https://eduacces.ro/ro/document 

Opțional: vă încurajăm să dați „Like” paginii noastre de Facebook: Incluziunea școlară a copiilor cu 

CES și să participați la evenimentul de pe pagină: https://fb.me/e/8sGIc5Gj8 

Cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de existență în România a Asociației FDP - Protagoniști în 

educație, vom desemna 25 de câștigători, #promotori ai incluziunii copiilor cu CES la nivel 

național. 

Premiul pentru primele 25 de persoane care îndeplinesc cele două criterii de participare 

menționate mai sus și contribuie cu cele mai multe resurse în platformă, validate ulterior de echipa 

EduacCES, constă în oferirea unui kit cu materiale de lucru utile în dezvoltarea și adaptarea 

http://www.eduacces.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fregister%3Ffbclid%3DIwAR18eqLSLwVNFqQUdD8jY2s-YAZG-GS7kHeP9AyhmpcXK27L4iJGh84cM0Y&h=AT0Xwnwp75ivAFwM6TH9jkH5RomWMnhS__pVyShgu6goWsA-bCHFsKkEzhSLy6kzqjz3xzjS9fbsuRH5WLb5HXdDCwQF20H6cHdteSh8xGNNF_kY4XgeMtbnOqxTzwA9aw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fdocument%3Ffbclid%3DIwAR04FdHbYElj1NsRp8CYhyAVZhx5iyGBP9NSJJruuDrH7gIIzPA9Gy0w7Dg&h=AT1RsLvKdHLZXVy1cDjLVL1r-FTTmz27yeyC762TIEn22P3dtxsonCjK6BScPFTtVJ0SOTMBCoNYN07AYOgKLsTyj1RMy_fsW2JmdVp6RdosAyUiF6n8ZMtLWbmyCsosLQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eduacces.ro/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F8sGIc5Gj8&h=AT30aI-4vIbv4MIpgNyKCSJ9_x0dM0GxWhN9DlK7zbzpyB9pxVVDUhqU_sLtAKlrznGoPbiRQIvTKI4ckA3GPl92bdNdzLnlYVMqWpEjPCwC0jgWa73hfmOeyE86cT2z1g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/promotori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=*NK-R
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resurselor educaționale pentru copiii cu CES la clasă sau în cabinetele de consiliere și logopedie din 

școală. 

Data limită de participare este 18 iunie, iar pe 21 iunie vom anunța câștigătorii. Ne dorim să vă 

alăturați inițiativei noastre și să contribuiți cu resurse valoroase pentru a dezvolta împreună 

biblioteca digitală EduacCES. 

Vă îndemnăm să distribuiți acest concurs și să invitați și alți profesioniști în educație să se alăture 

competiției. Regulamentul consursului poate fi accesat aici: https://eduacces.ro/ro/schimbarea-

incepe-in-clasa-mea 

Proiectul www.eduacces.ro este finanțat de Fundatia Vodafone Romania prin programul strategic 

Connecting for Good, dezvoltat de FDP - Protagoniști în educație alături de CMBRAE - Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și incubat de Code4Romania. 
sursa: www.stiriong.ro, 25 mai 2021 

 

 

 De ce (nu) muncesc tinerii din ziua de azi. Managerii de modă veche 

greșesc de la primul cuvânt: „trebuie” 
 

 
(Foto: Guliver/Getty Images) 

 

A circulat acum câteva săptămâni pe Facebook un reportaj despre Simon Maurer, un dezvoltator  

imobiliar din Brașov. În fiecare dimineață la el la firmă se adună, la aceeași oră, toți angajații, se 

discută prioritățile zilei, se uită unul la altul, se umplu de energie. Se zice și o mică rugăciune, dar 

nu asta e important în ce am văzut eu acolo, ar fi la fel și fără. Din ce am văzut în acel reportaj, pe 

care l-am urmărit în totalitate, Simon părea serios, dar nu scorțos, dornic de a face lucrurile de 

calitate și firma-i merge bine. 

Motivul pentru care m-am uitat la acest reportaj este că am simțit, de la prima secundă până la 

ultima, că este despre un loc care este exact opusul a ceea ce aș vrea eu să fie locul meu de muncă, 

dacă aș vrea un „loc de muncă” (până și expresia mi-e așa de străină). 

În fiecare zi în România, patroni sau manageri, în general mai în vârstă, bine intenționați (doar 

despre ei discutăm în acest articol), sunt mirați, șocați, dezamăgiți de lipsa de dorință de a munci a 

unora dintre angajații lor, deși ei le oferă condiții de a performa. Nu se mai muncește ca altă dată. 

Tinerii din ziua de azi. De ce nu vor? Vorbele încep să circule. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduacces.ro%2Fro%2Fschimbarea-incepe-in-clasa-mea%3Ffbclid%3DIwAR3Yk7LsUwI4K3PGgfh2G_oVqkCD7n1MwLZt9-wlnX6TV5-gbLyJM_GpS7s&h=AT3k41MjWmkmBOXQnPmCnAHlNmD4HKDYYryDO9RkZxC-xKUWgzFSfChhi63fktUlHoRqTY1I88xxdXMrCcbyereaLCyuVGMA8JhUhcPeubL_Jj1zTRB5rskVJKXsmpIqBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eduacces.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WUxiyWYtKcOyJci1kVek9G38W1nCUXqoLC6yUPGL9Ea70CNNaG-BoSVA&h=AT0sA8npoFScNFQJYOiAZl1kapfZ8PRL61epA1WteBtpWyZ4f0eTAKhYlpM9Rj_UgpKRNNjbUI5JADOU8GUeHvqrmdKP8EZeW9Vq3mEgPe89vydPHJn5Or8iRb2GrZEOeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT127aGycL2SYZ4CjBV0Xrpx4w-bUAq4sjKAh2sBxs24wbUK250SoqCyqjUdO6GL7WKjC1vV3uUqYuYaruXAeQ0bWnOnrz1s0LZlCUf7gpD-9E2P4MrnqXzJu5gUGbQc1HCc_tiez-_pKvGyVvwArkd20QkGwvyT4Ex3divDr3NG3XKE1SJYLJtHaRr9QZ2HwQ1ElFlu
https://www.facebook.com/FundatiaVodafone/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdp.protagonisti.in.educatie/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmbrae/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/code4romania/?__cft__%5b0%5d=AZW22QW5BW1ts1KISo-vwA68D7tQzmYBgghfFiDxcHZxB4NDB4T5IzdC0w6pQTXBvghOuiagysi2EJIqTGEJCvGRSBn2Mk4A5wfOcXNuGdIexxy3iWns0JPAueu7HJREFHo1H0uMPbabhzf-POkPqccwwj2GCyvMI1d-iB9h1tp_f2yNDeA3IMxdCLwXzg7JZxo&__tn__=kK-R
http://www.stiriong.ro/
http://www.gettyimages.com/
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În acest text voi analiza diferențele dintre generații în ceea ce privește raportul lor cu munca. Nu 

discut despre condiții macroeconomice, despre șomaj, despre cerere și ofertă. Comparat mere cu 

mere, cam în aceleași condiții, cam în același context, cum și în ce fel se uită tinerii diferit la muncă 

azi față de cum se uitau părinții lor acum 20 de ani? 

Mă folosesc de experiența mea de manager în IT, care am angajat și am fost responsabil de a pune 

la un loc munca a sute de oameni, și de experiența de consultanță de management din ultimii ani. 

Am contact direct constant și e parte din obiectul muncii mele să înțeleg ce-i motivează pe oameni, 

cum, în ce fel, ce merge și ce nu. 

 

De la început 
Urăsc cuvântul „trebuie”. Am avut de-a lungul carierei mele câțiva șefi care au încercat să mă 

motiveze că „trebuie”. Nu că trebuie tehnic, inginerește, că trebuie să faci A înainte de B, sau că 

trebuie să faci aia ca să eviți efectul ăla, ci un fel de „trebuie” așa venit de undeva, ca expectanță 

socială. „Trebuie să arătăm că vrem”. „Trebuie să ne mobilizăm și să ne demonstrăm nouă înșine că 

putem”. Îi respectam ca oameni și pentru ce încercau să facă, așa că mă uitam în ochii lor când 

ziceau astea, în liniște, dar vorbele lor erau ca praful, le lua vântul înainte de ajunge la mine. Nu am 

stat niciodată mult în locuri și pe lângă oameni care folosesc „trebuie” în felul ăsta, am asociat asta 

cu stagnarea și cu mediocritatea. Când îți zici că trebuie și nu știi de ce, ești doar o piesă dintr-un 

puzzle, și cine vrea doar o piesă dintr-un puzzle? 

Relația mea personală cu „trebuie” e relevantă pentru generația mea și cu atât mai mult pentru cei 

de după mine. Generația Y, millennials, cei născuți după 1980, sunt numiți și generația „why?”, 

generația „de ce?”. Vor să înțeleagă „de ce”-ul în tot ceea ce fac. De ce facem asta și nu cealaltă? 

De ce așa și nu altfel? De ce acum și nu mai târziu? Pentru că am zis eu, pentru că știu eu cum e mai 

bine, pentru că-s șeful, pentru că trebuie, nu e un răspuns valid. 

 

Sensul muncii trebuie descoperit în fiecare zi 
Faptul că un astfel de tânăr vine să muncească într-o firmă nu înseamnă că el oferă un cec în alb 

firmei și automat orice proiect sau inițiativă din firmă este luată în serios și acceptată ca fiind 

relevantă și de dorit. Un millenial intră într-o firmă cum intru eu în piață. Sunt acolo, intenția e 

clară, da, aș cumpăra ceva. Dar ce, și de ce? Care e proiectul unde aș vrea să fiu? Făcând ce? Sigur, 

tânărul nostru nu se așteaptă să stea degeaba și să fie plătit, dar se așteaptă ca managerii și 

proiectele să-l atragă, să-i zică ce vor ele să facă, de ce, uite de ce ar fi frumos să fii în echipa X, 

pentru că facem ceva important și interesant. Tânărul nostru se așteaptă să fie motivat și atras, la 

început, și zi de zi. 

Un manager de stil vechi crede că el cumpără muncă, pentru că el plătește salariul. Un astfel de 

angajat vrea ca munca să îi fie vândută. Așadar, când vrei să atragi și să motivezi talentele noii 

generații, nu cumperi muncă, ci vinzi muncă. O vinzi ca pe un produs, îi explici de ce e importantă, 

ce ar putea face el acolo, ce impact ar avea, cum se va simți bine făcând ce ai tu de făcut. 

 

Activitatea e importantă, munca nu înseamnă nimic 
Eu nu pot sta pe loc, oricând îmi găsesc ceva de făcut. Vreau să învăț lucruri noi, vreau să rezolv 

probleme importante, vreau să am impact, vreau să experimentez. Lucrurile acestea sunt foarte 

importante pentru mine. Munca pe de altă parte, în definiția ei de sarcină, de activitate organizată, 

care începe și se termină la anumite ore, în anume locuri, ea în sine nu înseamnă nimic pentru mine. 

A, sigur, dacă promit ceva fac și mă adaptez, dar biroul, programul de lucru, procedura, 

formalismul, sunt de multe ori obstacole în calea unei activități cu sens.  

Am ales să schimb jobul în repetate rânduri, să plec peste noapte să trăiesc în altă țară, să încetez o 

colaborare foarte bănoasă, dar care nu mă făcea fericit 

Pentru un millenial, a-i zice că ceva e important pentru că ține de serviciu, sau că e important că a 

spus șeful, sau că a spus CEO-ul, sau că e o direcție strategică a firmei, nu înseamnă în sine nimic. 

Ei nu au „sanctitatea” conceptului de muncă. Ei doresc să facă activități care înseamnă ceva pentru 

https://republica.ro/am-ales-sa-schimb-jobul-in-repetate-randuri-sa-plec-peste-noapte-sa-traiesc-in-alta-tara-sa-incetez-o
https://republica.ro/am-ales-sa-schimb-jobul-in-repetate-randuri-sa-plec-peste-noapte-sa-traiesc-in-alta-tara-sa-incetez-o
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ei, care-i fac să se simtă bine, care-i țin în priză, care au sens, care produc rezultate, dar activitățile 

astea sunt una, și munca sau serviciul așa cum l-ar înțelege managerul de veche generație sunt două 

lucruri complet diferite. 

 

Nu vreau să am răbdare 
Unul dintre cele mai plictisitoare discursuri pe care un millenial le poate auzi este discursul unui 

anume fel de „capitalist de rit vechi” cum îi numesc eu, care pune mare preț pe sacrificiu, răbdare, 

modestie, un fel de evoluție așa molcomă fără a cere nimic, stai și crești încet ca o plantă și cumva, 

cândva, recompensele vor veni și asupra ta de la sine. 

Nimeni nu vrea asta, acesta este un scenariu de eșec. Vrem să gândim exponențial, vrem să 

schimbăm lucrurile des, vrem să facem acum, vrem să creștem rapid, vrem să schimbăm lumea din 

jurul nostru. Nu-și face nimeni planuri profesionale pe 20 de ani. 

Mama a muncit o viață la vreo două trei fabrici, făcând decenii zi de zi același lucru, până a ieșit la 

pensie. Nu cred că s-a dus vreo zi la muncă vrând să schimbe ceva în modul de lucru, sau să vină cu 

o propunere de produs nou la director, sau să se reinventeze profesional. Nu erau vremurile, nu e 

vina ei, ea a făcut ce se făcea și ne-a crescut pe noi. O iubesc, dar dacă asta ar însemna „munca” 

pentru mine, ar fi un coșmar. Sigur, aș supraviețui, dar asta ar fi, supraviețuire, aș vrea să stau cât 

mai puțin la muncă și să muncesc cât mai puțin. 

 

Loialitatea de brand și relația omului cu firma 
În trecut, firma era privită ca un cort mare în care intrai și deveneai parte din acel colectiv. Erai al 

cortului. Intrai în cortul „X”, erai „de la X” și cam atât. Astăzi lucrurile ar trebuie privite mai 

degrabă ca un fel de colaborare. Lucrez cu firma X, văd cât avem ce face împreună. Prea puțină 

lume se mai consideră ca „fiind” X. Lucrează „cu” X. Cât o fi interesant și util pentru ambele părți 

super, când nu, nu, nu-i mare lucru, ne vedem fiecare de drumul nostru. Nu e o căsătorie, nu trebuie 

să plângem când se termină, mergem mai departe. În IT cel puțin, din ce în ce mai mulți developeri, 

dintre cei seniori, își dezvoltă o identitate și un brand personal în afara firmei la care lucrează acum, 

prin contribuțiile lor în comunitățile profesionale, în publicațiile de specialitate etc. Ioana este 

Ioana, știe și face aia, se întâmplă să lucreze acum la firma X și-i place, dar nu asta o definește. 

Dacă mâine lucrează la Y, sau începe să facă consultanță, sau freelancing, ea e tot Ioana, mare lucru 

nu s-a schimbat. 

Lucrez de la 16 ani: am vândut ziare, mi-am feliat degetul la alimentara, am făcut vânzări door to 

door. În sfârșit, am jobul pe care îl iubesc 

Multă lume din generațiile mai vechi își aduce aminte de „foamea” de pe vremea lor, cum au stat ei 

și au studiat nopți întregi din cărți vechi, cum făceau naveta zilnic, cum nu ieșeau în oraș că nu 

aveau timp și nici bani de o singură bere, cum s-au bucurat ei când au avut primul job și ce greu era 

comparat cu ce se găsește acum, și cât de mult au muncit ei ca să ajungă unde au ajuns. Și tinerii 

ăștia din ziua de azi, la ei unde e foamea? 

Puține lucruri mă dezamăgesc mai mult ca această atitudine. Scopul unei țări e să iasă din logica 

asta de societate industrială timpurie a supraviețuirii. Faptul că avem câțiva tineri (mult prea puțini 

din păcate) care-și permit să aștepte puțin înainte de a zice da, să cântărească mai multe opțiuni, e 

un lucru pozitiv și de dorit. În mod ideal, cu toții ar trebui să fim în situația asta. 

Un manager care se plânge că angajații lui au opțiuni și că nu-i oferă automat lui loialitate și 

dedicație e un manager care nu și-a dat încă seama ce are de făcut. De asta se cheamă motivare, 

pentru că lucrezi cu oameni care au de ales dacă vor să fie acolo sau nu, nu cu prizonieri. Și eu am 

stat și am așteptat seri întregi, într-a 9-a, după ore, în fața laboratoarelor de informatică și mă rugam 

de profa de info să mă lase la calculatoare să învăț, că nu aveam bani să am unul acasă. Și eu am 

locuit o săptămână în laboratorul ăla dormind pe scaune, fără să trec pe acasă, mâncând biscuiți 

pentru că eu și alți câțiva colegi eram „departamentul de IT” din spatele olimpiadei naționale de 

matematică organizată la liceu la noi. Și da, știu că așa erau vremurile și știu că am învățat multe 

https://republica.ro/lucrez-de-la-16-ani-am-vandut-ziare-mi-am-feliat-degetul-la-alimentara-am-facut-vanzari-door-to-door-in
https://republica.ro/lucrez-de-la-16-ani-am-vandut-ziare-mi-am-feliat-degetul-la-alimentara-am-facut-vanzari-door-to-door-in
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din asta, dar în niciun caz nu am ajuns să consider asta o situația normală și cumva să-mi pară rău 

că tinerii din ziua de azi nu mai trebuie să treacă prin același lucru. Ar fi absurd. 

 

În concluzie, 
Oamenii vor să-și trăiască viața, nu vor să muncească. Oamenii muncesc că au nevoie de bani ca să 

trăiască. Dacă vrei ca să o facă pentru ceva mai mult de atât, să o facă cu suflet, atunci trebuie să 

aibă de ce, pentru ce, să fie interesant, să fie motivant, să fie respectați, să fie atrași și să fie primiți 

în echipă cu brațele deschise. 

Oamenii vor să fie buni la meseria lor. Dă-le ocazia să își perfecționeze skill-urile, nu-i pune doar la 

munci repetitive și plictisitoare doar pentru că-s începători și așa ai făcut și tu când aveai vârsta lor. 

Nimănui nu-i pasă ce ai făcut tu când aveai vârsta lor. 

Oamenii vor să aibă un impact, să facă ceva ce contează. Pentru millenials, munca nu e separată de 

valorilor lor. Ei vor să facă lucruri în care cred la muncă. Dă-le un scop. Un scop concret, onest, de 

la om la om, nu powerpoint-uri umplute cu platitudini corporatiste. 

Oamenii vor autonomie, să le dai libertatea să-și facă treaba, nu sta peste umărul lor. Vor acum, vor 

să schimbe, nimeni nu stă să-ți facă ție ucenicie trei ani repetând aceleași banalități pentru că așa 

crezi tu că se face. 

Să nu fiu înțeles greșit, în niciun caz nu idealizez noua generația de millenials de oraș, generația 

post industrială. 

În forma lor superficială, mulți sunt niște ego-uri în formă de gogoși umflate cu TED-uri și speech-

uri motivaționale de pe Youtube care nu știu să facă nimic concret și se desumflă la primul contact 

cu realitatea. Nu zic să tolerezi asta, dă-i afară dacă-i așa, zi-le direct. 

În forma lor bună însă, sunt niște oameni mult mai conectați și mai maturi emoțional decât eram noi 

la vârsta lor, mult mai capabili să se descurce în contexte organizaționale complexe, mai dornici de 

inovare, mai tupeiști în sensul bun al cuvântului, cu o gândire globală și pregătiți să facă niște 

lucruri la care tu nu te-ai fi gândit niciodată. Da, au multe de învățat, nici ei nu știu cât, și zi-le asta, 

cere-le mai mult, dar fă-o de la om la om, nu-i lua cu sanctitatea muncii că o se uite la tine, dar în 

mintea lor o să aibă flashback-uri cu diriginta cu părul mov din clasa a 7-a. Și o să-i pierzi.  
sursa: www.republica.ro, autor Andrei Postolache 

 
 „Inima pedagogiei”. O îmbrățișare care spune cât o mie de cuvinte și lecția 

profesorului Căstăian: „E important să fii bun, să fii uman înainte de 

toate. După aceea, vin și realizările profesionale” 

 

 
Foto: Denis Gabriel Photography/ DEGA visuals 

 

http://www.republica.ro/
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„Inima pedagogiei”. Așa a numit profesorul Doru Căstăian, această fotografie în care un elev pe 

nume Denis a surprins la final de liceu o îmbrățișare care vorbește mai bine decât cuvintele despre 

legătura care se stabilește uneori între copii și profesori. „Una dintre cele mai frumoase fotografii în 

care mi-a fost dat să apar vreodată. Și nu doar pentru că în ea sunt cu Teodora, genul de tânăr pentru 

care merită să faci meseria asta o veșnicie, pentru că în locul ei putea fi oricare dintre elevii mei. Ci 

mai ales pentru forța simbolică a acestei fotografii. Dacă aș putea să-i dau un nume, i-aș spune 

"Inima pedagogiei": afecțiune, protecție, delicatețe, grijă, reciprocitate, speranță. Circulând între 

profesor și elev într-o spirală binecuvântată și nesfârșită”, a scris profesorul Căstăian pe Facebook.  

 

„Există profesori dedicați, care ne dau un simț al scopului în viață, în afara obiectivului de a 

lua note mari” 
Teodora Trofimov tocmai a terminat clasa a XII-a, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din 

Galați, și va studia din acest an Istoria Artei la Universitatea din Groningen, Olanda. Olimpică 

națională la limba și literatura română, Teodora a ajuns la această decizie la capătul unui drum 

personal în care a avut câteva întâlniri de mare însemnătate, cu profesori și cărți. „Există profesori 

dedicați, care ne fac viața de elevi mult mai bună și ne dau un simț al scopului în viață, în afara 

obiectivului de a lua note mari, a promova examene, a intra la facultate și atât. În calea mea cei mai 

importanți au fost învățătoarea, profesorii de română începând de la clasa a VII-a și domnul Doru 

Căstăian. A contat mult sprijinul lor, care a mers mult mai departe decât livrarea informațiilor”, 

povestește tânăra. Între clasa a XI-a și clasa a XII-a, eleva a descoperit „Agonie și extaz”, romanul 

biografic scris de Irving Stone după viața lui Michelangelo Buonarotti. „Pasiunea pentru artă mi-au 

insuflat-o părinții, tata ar fi putut fi un mare pictor dacă nu ar fi ales calea marinăriei. Iubirea pentru 

frumos a fost mereu prezentă, însă imboldul a fost mult mai puternic când și când am intrat în 

studiul mai profund al literaturii în legătură cu alte arte, am descoperit cât de frumoasă e legătura 

între literatură, mitologie și arte vizuale. „Agonie și extaz” mi-a aprins beculețul pentru prima oară, 

pentru că este vorba despre viața lui Michelangelo Buonarotti, care este artistul meu preferat. Am 

plâns la finalul acelei cărți, chiar dacă e o biografie cu părți de ficțiune. E prima carte mare care a 

rezonat în interior mai mult decât m-aș fi așteptat. Am descoperit-o singură, algoritmul de reclame 

de pe internet mai face și lucruri bune câteodată. Când era de vârsta mea, mama a citit-o și ea”, 

zâmbește ea.  

 

„Actul pedagogic fără emoție mi se pare gol” 
Doru Căstăian predă discipline socio-umane, e formator al Casei Corpului Didactic din Galați, 

laureat al unui premiu Merito și unul dintre cei mai cunoscuți profesori din România. Teodora a fost 

foarte surprinsă că va studia cu el filosofia în clasa a XII-a. Știa că e un profesor iubit de elevi, însă 

avea o anumită rezervă: dacă mitul era mai mare decât omul? „Îmi luasem o marjă de eroare, însă 

m-a câștigat din prima oră. 

Dacă m-a impresionat un lucru de la început a fost că nu a avut acea aură de impunere clasică pe 

care o cunoști de la un profesor și s-a apropiat de noi ca un prieten. Și s-a apropiat de noi știind 

foarte bine că suntem o clasă de Științele Naturii, că filosofia este undeva departe, nu în interesele 

noastre. Cu toate acestea, mereu, ne capta atenția și bunăvoința prin faptul că aducea în lecția de 

filosofie exemple foarte multe din aria noastră de interes. E incredibil cum găsea un exemplu din 

chimie, medicină, biologie și ne-a arătat că filosofia e chiar peste tot, trebuie să ai doar puțină 

deschidere să o vezi, să o percepi și să fii deschis la dubii, să-ți pui întrebări”, își amintește Teodora. 

După 12 ani de experiență în școală, crede că învățământul românesc are nevoie să pună în centrul 

lui valori care nu sunt măsurate prin note. „Aș insista mai mult pe valoarea umană și pe 

multilateralitate. Am colegi care nu sunt siguri încotro vor să o ia, nu au avut oportunități să se 

deschidă și să experimenteze. La noi a fost șansa unui profesor. Dar ar trebuie să existe mai mulți 

profesori care să te încurajeze să te cercetezi pe tine mai mult, să gândești critic mai mult, să 

deprinzi niște abilități care te vor ajuta mai târziu. De exemplu, un capitol din matematica care ne-ar 

fi putut folosi, matematică financiară, nu l-am făcut. Ar fi multe de îndreptat”, spune Teodora.  
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Care este pentru ea inima pedagogiei? „Inima pedagogiei este sentiment și reciprocitate. E atunci 

când ne întâlnim la mijloc și din punct de vedere al efortului, al implicării, al emoției. Actul 

pedagogic fără emoție mi se pare gol”, spune tânăra. 

 

„Mi se pare amețitor că un elev ajunge să facă un anumit lucru ca urmare a influenței pe care 

o ai asupra lui” 
Doru Căstăian a avut un rol major în decizia sa de a studia istoria artei în străinătate. Tipul acesta de 

influență pe care un profesor îl are asupra elevilor săi poartă cu sine o mare responsabilitate. „Mi se 

pare amețitor că un elev ajunge să facă un anumit lucru ca urmare a influenței pe care o ai asupra 

lui. Teodora a terminat la o clasă de științele naturii, bilingv, cred că 90% dintre elevii de acolo vor 

să se facă medici, studiază biologia de foarte mulți ani.  La clasa paralelă, o altă elevă m-a anunțat 

chiar „mai rău” că s-a hotărât să facă filosofie, ea terminând un profil de mate-info. Sigur că pe 

moment te bucuri, dar după aceea îți dai seama că e copleșitor. Până la urmă însă, eu cred foarte 

mult în busola lor internă și în intuițiile lor profunde și dacă ei simt că asta trebuie să facă foarte 

bine să o facă. În fond, și eu am făcut filosofie într-un moment în care toată lumea dădea la ASE, la 

Drept și la Academia de Poliție și nu am regretat”, mărturisește profesorul. 

 

„E important să intri în viața copilului cu înțelegere și și compasiune. În general, la omenie și 

bunătate oamenii răspund” 
Într-o breaslă în care se vorbește în general mult, Doru Căstăian se apropie de elevii săi încercând să 

îi asculte. Cum creezi legături cu copiii pe care îi ai în față? „Dacă mă întrebați pe mine, secretul e 

un anume firesc și o anumită omenie și empatie. În primul rând, să nu adopți o poziție de 

superioritate. Lasă-l pe copil să simtă că e o asimetrie și că ai ce să-l înveți. E important să intri în 

viața copilului cu înțelegere și compasiune. În general, la omenie și bunătate oamenii răspund. Iar 

apoi, desigur că face parte din arta profesorală ca informațiile și principiile foarte abstracte să le poți 

concretiza plecând de la exemple din universul lor”, crede Doru Căstăian.  

Aflat în fața elevilor de clasa a XII-a la finalul liceului, Doru Căstăian își amintește foarte bine că a 

fost emoționat, dar nu la fel de bine ce le-a spus. „Cred că le-am spus ceea ce încerc să le transmit 

mereu. Că e nevoie de un anumit spirit și de o anumită capacitate analitică pentru a vedea lucrurile 

care sunt importante în viață și că, din punctul meu de vedere, e important să fii bun, să fii uman, 

înainte de toate. După aceea vin și realizările profesionale și poate banii, poate prosperitatea.” 

 

„A face din note singurul scop al prezenței tale în școală este un exces, o prostie care 

schilodește de multe ori copiii” 
Uneori, această miză a educației pare să dispară sub presiunea notelor.  

„Lucrurile devin sufocante și umplu întreg orizontul, până la a nu mai lăsa nimic să se vadă. Și 

tocmai excesul acesta este problema. Nu faptul că elevii sunt până la urmă interesați de un examen, 

de note. Dar a face din note singurul scop al prezenței tale în școală este un exces, o prostie care 

schilodește de multe ori copiii, pentru că nu îi lasă se bucure de evoluția lor și de faptul că învață. 

De aceea am tendința de a face mai mult educație informală și non-formală. Mie mi s-a reproșat că 

pot face asta pentru că nu am o materie de examen. E fals, în primul rând că am materie de examen, 

am elevi care au dat Bacul la logică, la filosofie, la psihologie. Cred că se poate împleti latura 

formatoare a educație cu scopurile ei mai formale”, subliniază profesorul. 

 

Greșeala face parte din învățare 
Una din lecțiile pe care încearcă să le predea mereu copiilor este cea a încrederii. Încrederea 

sabotată mereu de atitudinea față de greșeală pe care o are școala românească. „E o problemă și cel 

puțin pentru mine e aberant. Cum Dumnezeu să-ți fie frică de greșeală? Greșeala este constitutivă 

învățării și activității umane. Suntem mult mai aproape de prostia naturală decât de inteligența 

artificială. Zilnic luăm decizii greșite, facem prostii, gândim prost, nu avem cele mai inspirate 

momente. Firește că nu este în regulă să validăm orice prostie. Însă elevii trebuie să învețe să 
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înțeleagă când au făcut o greșeală, fără să tragă vreo concluzie despre valoarea personală”, crede 

Doru Căstăian. 

Pentru a reuși să fie apropiați de elevi și să le dea încredere, profesorii au nevoie de mai mult decât 

pot acumula într-un curs de formare. „E nevoie de un anumit exercițiu, de o anumită deschidere, de 

o anumită modestie cu care trebuie să intri în meseria asta. Trebuie să fii conștient că trebuie să 

înveți, că trebuie să-ți selectezi maeștrii și oamenii pe care poți să-i adopți ca modele de caracter. 

Din păcate, mie mi se pare că ignorăm treaba asta în facultăți, apoi ne e greu să găsim mentori 

adevărați în școli și cred că întreținem foarte mult și iluzia aceasta, că e suficient să urmezi niște 

cursuri. Eu, printre altele sunt și metodist al Casei Corpului Didactic, fac formare cu profesorii. Și 

foarte mulți dintre noi din păcate au iluzia că într-un curs poți să înveți să fii profesor. Poți să înveți 

niște lucruri însă există un fel de artă practică a meseriei pe care nu o înveți decât fiind în 

permanență deschis și dispus să înveți. Trebuie să scăpăm de sentimentul că le știm pe toate și că nu 

avem ce învăța”, spune Doru Căstăian. 
sursa: www.republica.ro, 11 iunie 2021, autor Raluca Ion 

 

 

 

 
 

Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile este sărbătoarea creștină care comemorează pogorârea 

Sfântului Spirit asupra ucenicilor lui Hristos și se celebrează anual la 50 de zile după Înviere. 

 

Pe langă multitudinea de tradiții și obiceiuri, de Rusalii întâlnim și o serie de superstiții, dintre 

acestea câteva mai cunoscute: 

o În zilele de Rusalii nu e bine să mergi la câmp, pentru că Ielele te pot prinde și pedepsi. 

o De Rusalii nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, pe langă păduri sau fântâni fiindcă 

te poți întâlni cu spiritele rele. 

o Cine lucrează în ziua de Rusalii va fi pedepsit de puterea Ielelor, deoarce nu cinstește și 

prețuiește cum se cuvine ziua. 

o De la Rusalii timp de 9 săptămâni nu se vor mai culege ierburi de leac. 

o În ziua de Rusalii nu e bine să te cerți cu alții fiindcă vei fi “luat din Rusalii”. 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/

