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Asociatia RENINCO ROMANIA 

 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  

pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 14, anul 10, săptămâna 4 – 10 aprilie 2022 

 

Cuprins: 

 
 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale 

 Noua platformă educațională NOTE BUNE le oferă tuturor elevilor cursuri online pentru 

învățarea materiei școlare de examen 

 Băieții și fetele din România, expuși la tipuri diferite de violență în școli 

 Primul joc de educație civică din România, lansat de Asociația Monomyths 
 Suntem în fața celor mai bune vești din domeniul Educației de multă, multă vreme 

 Abuzul asupra copilului: în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 11.903 cazuri 

de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, din care 1.019 sunt cazuri de abuz sexual 

 Barbara Oakley, profesoara care a învățat trei milioane de oameni cum să învețe: La 66 ani 

pot învăța mai eficient decât la 20. Nu te mărgini la a-ți urma pasiunea. Extinde-ți pasiunea! 

 

 

       
Noutăți  

 
 În urma inițiativei legislative lansate de deputatul și chestorul Camerei Deputaților, George 

Tuță, data de 11 aprilie a fost instituită „Ziua educației financiare”, legea fiind deja 

adoptată de către Parlamentul României. Potrivit acestui demers, Parlamentul României, 

Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Banca Naţională a României, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară şi Institutul de Studii Financiare, precum şi alte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale sunt încurajate să organizeze manifestări publice, 

simpozioane, seminarii, mese rotunde sau alte tipuri de evenimente publice, în domeniul 

educaţiei financiare. 
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 Apel naţional: Competiţia Națională „Școală Europeană” 2022 
Data publicării: 23.03.2022 

 

După o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, Ministerul 

Educaţiei reia competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” în anul şcolar 

2021 - 2022.  

 

Aflată la a 17-a ediție, competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și 

formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă 

de trei ani. Ulterior, şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. În mod 

excepțional, în condițiile întreruperii din perioada 2020 - 2021, valabilitatea certificatelor „Școală 

Europeană” obținute de unitățile de învățământ la edițiile din 2017, 2018 și 2019 este de 5 ani.  

Competiția „Școală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, 

reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului avut de activitățile derulate în cadrul 

proiectelor europene asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

 

Etapele competiției: 
 20 aprilie 2022 (data poştei): termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor - prin poştă -

 pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj (Inspectoratul Școlar Județean Dolj, str. 

Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod poștal 200760, cu menţiunea „Pentru Competiţia 

Națională Şcoală Europeană, ediția 2022”) 
 2 - 7 mai 2022: evaluarea candidaturilor 

 iunie 2022: acordarea certificatelor în cadru festiv. 

 

Dosarul de candidatură va conţine: formularul-tip de candidatură și avizul I.S.J./I.S.M.B. de 

participare la Competiția Națională „Școală Europeană, (vezi arhiva RAR din secțiunea Materiale 

Informative), un portofoliu ilustrativ, copii ale proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor 

manageriale anuale din perioada sept. 2019 - iulie 2022. 

 

Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea corectă și completă a unităţii şcolare. 

 

Prin lansarea acestei inițiative în anul 2004, Ministerul Educației încurajează și 

motivează participarea unităților de învățământ preuniversitar din România la programele europene 

din domeniul educației și formării profesionale (Socrates 1997 - 2006, LifeLongLearning 2007 - 

2013, Erasmus+ 2014 - 2020 și Erasmus+ 2021 - 2027) și contribuie la dezvoltarea 

mobilității internaționale și la schimbul intercultural, obiective asumate cu privire la realizarea 

Spațiului european al educației până în 2025. 
sursa: https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2022 

 

 

 Noua platformă educațională NOTE BUNE le oferă tuturor elevilor 

cursuri online pentru învățarea materiei școlare de examen 
 

https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2022
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Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture lansează platforma educațională GRATUITĂ 

notebune.ro, dedicată elevilor de liceu și de gimnaziu care se pregătesc pentru susținerea 

examenelor la matematică și limba și literatura română.  

După mai bine de doi ani în care școala s-a desfășurat online, ne întoarcem la clasă, dar păstrăm 

ceea ce a fost eficient – resursele digitale care sprijină învățarea accelerată a materiei pentru 

BACALAUREAT și pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ. 

 

Alături de profesori foarte bine pregățiți, echipa #NoteBune le propune utilizatorilor o serie de 

cursuri online realizate în conformitate cu Programa școlară. Elevii vor putea trece prin materie în 

câteva ore cu ajutorul lecțiilor video, a fișelor recapitulative și a testelor de evaluare ce vor putea fi 

rezolvate online. Tot conținutul este gratuit pentru a susține accesul egal la educație al tuturor 

copiilor. 

Cele 10 clipuri educaționale cu teme importante din materia de BAC - Limba si literatura română - 

explică modul de rezolvare a celor trei subiecte de examen în funcție de cerințele și baremele de 

corectare. 

„Ne-am îndreptat spre subiectele cel mai des vehiculate prin testele de antrenament și prin 

modelele oficiale: relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, analiza perspectivei narative, 

modul de realizare a unui eseu, am exemplificat pe opere scrise de George Bacovia, I. L. 

Caragiale, Ion Creangă și am propus o sinteză a conceptelor necesare rezolvării 

subiectului”, spune mentorul Bogdan Rațiu - profesor MERITO și membru activ în ANPRO. 

 

În luna aprilie, pe notebune.ro vor fi publicate și 15 clipuri care vor acoperi tematica și materia de 

BAC pentru matematică. 

De asemenea, copiii și profesorii vor putea urmări materiale conexe pe conturile de social media 

(TIK TOK si Instagram) și vor fi invitați la sesiuni live pentru a le adresa mentorilor întrebări 

despre examene. 

„Pandemia ne-a arătat cât de multă nevoie este de resurse adaptate mediului online. Dacă am 

învățat ceva din această perioadă este că trebuie să le oferim elevilor conținut dedicat de foarte 

bună calitate. Notebune.ro este urmarea firească a nenumăratelor solicitări de a continua pilotul 

început cu «Evaluare națională online» de anul trecut, un proiect care s-a incheiat cu 2,2 M reacții 

pe TIK TOK si sute de mii de accesari online. Mai mult, într-o piață educațională care devine din 

ce în ce mai monetizată, notebune.ro propune un conținut gratuit foarte bine realizat, dar și 

egalitate de șanse pentru toți elevii din România, indiferent dacă locuiesc într-un oraș mare sau 

într-un sat îndepărtat” spune Măriuca Mihăilescu, coordonatorul proiectului. 
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Echipa #NoteBune nu este la primul proiect educațional de acest fel, ci vine cu 

experiența www.afostodata.ro, un mijloc de învățare recunoscut și apreciat de profesorii, copiii și 

părinții din toată țara. 

Proiectul este susținut de Huawei România, prin programul 1000 Dreams, a cărui misiune este să îi 

ofere fiecărui copil șanse egale la educație folosind tehnologia. 
sursa: www.stiriong.ro,  28 mar 2022 

 

 Băieții și fetele din România, expuși la tipuri diferite de violență în școli 

 

  Cele mai frecvente tipuri de violență identificate împotriva 
elevelor românce sunt bullyingul de nivel scăzut, comportamentul sexual dăunător de nivel 

mediu și violențele cibernetice, cum ar fi hărțuiri pe social media. Profesorii par să nu fie la fel de 

conștienți de cazurile de cyberbullying sau de comportament sexual dăunător împotriva fetelor, 

identificând doar bullyingul de nivel scăzut ca fiind predominant. Aceștia justifică deseori astfel de 

comportamente ca fiind specifice vârstei: „Fetele sunt deranjate de insistențele și atingerile 

băieților. Nu știu ce să zic, dar îmi pare că așa e tot timpul, la vârsta pubertății, nu este o violență, 

dar un mod de prezentare a simpatiei” (Profesor). 

Și în cazul violenței de gen împotriva băieților, opiniile elevilor și profesorilor diferă. Elevii declară 

violența fizică și bullyingul ca fiind predominante, pe când profesorii susțin că doar bullyingul este 

caracteristic băieților. Prin comparație cu portretul stereotipic al unei fete (supusă, cuminte), cel 

al unui băiat sugerează dominanță. Atunci când băieții nu se încadrează în rolurile de gen general 

acceptate și promovate, sunt „acuzați” că ar fi „ca fetele”. 

 

Studiul “Violența Bazată pe Gen în Școlile din România, Moldova și Ucraina” a fost realizat la 

finalul lui 2021 în 25 de școli: 15 din România, 5 din Rep. Moldova și 5 din Ucraina, în baza a două 

discuții de tip focus grup (Focus Group Discussion – FGD) per școală, una cu profesorii și alta cu 

elevii, cu o durată de aproximativ 2 ore fiecare. La acestea au participat 113 elevi și 78 profesori 

români, 86 elevi și 73 profesori moldoveni, 73 elevi și 66 profesori ucraineni. 

Studiul este unul dintre primele de acest fel din Europa de Est, din mai multe puncte de vedere.  

 

Violența de gen în școli este foarte puțin studiată la nivel regional, existând astfel o lacună 

informațională pe subiect. În acest context, implicarea copiilor în procesul de colectare a datelor 

oferă un nivel de profunzime și acuratețe relevant momentului actual și prezintă direct experiențele 

lor de zi cu zi. Metodologia folosită subliniază diferențele de percepție dintre elevi și profesori în 

legătură cu prezența și manifestările violenței pe bază de gen în școlile partenere. 

Studiul și-a propus: 

  

   

http://www.afostodata.ro/
https://tdh.ro/ro/violenta-bazata-pe-gen-scolile-din-romania-moldova-si-ucraina
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•         Să înțeleagă cum arată VBG în școlile din Europa de Est; 

•         Să identifice elementele cheie care creează și perpetuează VBG; 

•         Să aprofundeze care sunt cele mai răspândite tipuri de violență, indiferent de gen, incluzând 

cyberbullying-ul și comportamentul sexual dăunător, care sunt rareori surprinse în studiile mai 

vechi; 

•         Să contureze elementele cele mai comune în profilul unui agresor și a unei victime; 

•         Să observe care sunt strategiile principale de abordare (prevenție și intervenție) a violenței în 

școli; 

•         Să informeze părinții, profesorii și ONG-urile pentru a înțelege problema VBG și pentru a 

construi soluții în combaterea ei. 

 

Ana Vlădescu, Manager al proiectului: „Raportul de față este rezultatul unui efort de aproape un an 

al delegațiilor Terre des hommes din România, Moldova și Ucraina, o muncă depusă pentru a 

înțelege caracteristicile violenței în școli, cum se manifestă aceasta și, foarte important, cum este 

percepută de elevi și profesori. În urma cercetării, s-au creionat câteva axe importante de-a lungul 

cărora instituțiile școlare, părinții și organizațiile non-guvernamentale pot acționa în viitor, cum ar 

fi: 

 dezvoltarea unor metodologii de formare a cadrelor didactice și a personalului; 

 abordarea violenței din perspectiva toleranței și susținerea diversității, abordarea conceptelor 
de gen, stereotip de gen și egalitate de gen în cadrul educațional; 

 stabilirea unor procese de comunicare eficiente cu părinții copiilor, în mod activ în loc de 
reactiv (ante și ex post facto); 

 introducerea elementului și problematicii genului în discuțiile și politicile coordonate și 

implementate de actori locali/naționali, cu referire la influența pe care acesta o are asupra 

comportamentelor violente.” 

 

Studiul se găsește la adresa: 

https://tdh.ro/ro/violenta-bazata-pe-gen-scolile-din-romania-moldova-si-ucraina 
sursa: www.stiriong.ro, 30 martie 2022  

 Primul joc de educație civică din România, lansat de Asociația 

Monomyths 

   Proiectul Captain Civic este derulat de Asociația Monomyths cu 

sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a implica 1.200 de elevi 

http://www.stiriong.ro/
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într-un program complex de educație civică prin gamificare (metode alternative de învățare prin 

joc), care să le dezvolte competențele personale, sociale, civice și gândirea critică. 

 

„Pentru început, am găsit 15 profesori motivați, curioși, deschiși si apropiați de lumea elevilor 

lor gata să facă parte din echipa Captain Civic. În cadrul unui training de trei  zile, organizat in 

perioada 1-3 aprilie, acești 15 Căpitani Civici împreună cu doi traineri cu experiență vor testa Hi-

Quest pentru a înțelege cum îi pot ghida ulterior pe tineri să participe la acest joc educațional la 

clasă, să își descopere compasul interior de valori, să ia decizii raționale și corecte și să își 

înțeleagă drepturile și responsabilitățile pe care le au în calitate de tineri cetățeni. Cu ajutorul 

feedback-ului oferit de primii 15 profesori participanți în legătură cu modul în care am putea 

îmbunătăți actuala versiune a jocului, vom realiza versiunea finală în care vom implica alți 45 de 

profesori motivați să ducă această inițiativă în comunitățile lor”, explică coordonatoarea 

proiectului, Luminița Ene.  

 

Timp de opt săptămâni, 1.200 de liceeni vor avea ocazia să descopere cele șapte orașe tematice și 

misiunile interactive incluse în jocul educațional Hi-Quest, creat în exclusivitate în România de o 

echipă de educatori, lucrători de tineret și designeri de jocuri. Hi-Quest îi provoacă pe tineri să își 

gestioneze avalanșa de emoții specifice vârstei, să își construiască comportamente pozitive, dar și să 

aibă discuții cu sens pe tematici precum bullying, voluntariat, știri false, gândire critică, dezvoltare 

durabilă, drepturile omului, diversitate și discriminare. 

  

Cu ajutorul proiectului Captain Civic, liceenii învață să fie adevărați cetățeni care acționează civic 

și construiesc un oraș care funcționează după reguli clare, își asumă roluri publice și se simt bine 

când oferă din timpul lor comunității în care trăiesc. Prin parcurgerea provocărilor devin atenți la 

nevoile comunității lor și ale Planetei. Reflectează la consumerism, resurse, voluntariat. Acționează 

pentru ca toți oamenii să aibă șansa unei vieți mai bune și se gândesc permanent la pământ, aer și 

apă pentru că înțeleg consecințele globale ale acțiunilor lor. 

 

Despre Asociația Monomyths - informații suplimentare: https://www.monomyths.ro/ 
sursa: stiriong.ro, 29 martie 2022 

 

 

 Suntem în fața celor mai bune vești din domeniul Educației de multă, 

multă vreme 

 

 Ministrul Educației a anunțat modificarea structurii anului școlar și 

a modalității de evaluare a elevilor – fiind eliminate tezele. 

Găsesc că suntem în fața celor mai bune vești din domeniul Educației de multă, multă vreme. Le voi 

lua pe rând: indiferent cum era anul școlar împărțit, el era mereu fragmentat de vacanțe. De iarnă, 
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de Paști, alte micro-vacanțe și așa mai departe. Mai era un moment în care trimestrul, semestrul se 

opreau: pregătirile și recapitulările pentru teză. Rostul împărțirii anului în unități din acestea mai 

mici erau niște jaloane ce trebuiau atinse din punctul de vedere al cunoștințelor și verificarea 

atingerii acestor jaloane. Așadar, fie că erau trimestre, fie că erau semestre, ele începeau printr-un 

review al cunoștințelor (recapitulare și eventual testare), un ciclu de predare/acumulare, o testare 

generală (teză). Aceste unități temporale au fost veșnic fragmentate de micro-vacanțe. Abia intrau 

copiii în ritm ascendent pe curba de acumulare de cunoștințe și venea o pauză care-i scotea din ritm. 

E logic că împărțirea pe unități mai mici de învățare neîntrerupte de vacanțe și alte evenimente – fie 

că ele sunt 2, 3, 4 sau 5 (cum este propunerea curentă) permite o corelare cu ritmul elevilor și cu 

curba de învățare.  

Propunerea curentă permite divizarea predictivă a materiei în unități de învățare corelate cu durata 

fiecărui ciclu și evaluare de progres care are rol de a constata acumulările și de a propune intervenții 

pe zone mici de materie (mai ușoare, așadar, pentru că fiind porțiuni mai mici de materie, decalajele 

nu au cum să fie decât mai mici). 

Cred că, în actuala propunere, presiunea va fi pe învățare, pe act educațional corect, pe acumulare 

de cunoștințe, nu pe note. Sigur, e greu de crezut că brusc elevii și părinții care erau mari performeri 

în urmărirea de note, nu neapărat de cunoștințe, își vor schimba brusc abordarea și vor urmări alt 

scop. Dar, dacă acest plan va fi pus în practică și continuat mai mult decât un an, aceștia or vedea că 

singurul lucru evaluat este acumularea de cunoștințe de la finalul anului care vor fi testate corect, 

similar ca dificultate și condiții de aplicare pentru toți copiii. 

 

Testarea standardizată – ce e ea și ce efecte va produce 
Ministrul a vorbit astăzi despre două testări: una de început de an, cu rol de a constata decalaje și de 

a ghida proces educațional sau remedial individualizat și cealaltă – la final de an școlar – testarea 

sumativă – care va da de fapt media copilului. 

Vom obține din acest tip de abordare câteva elemente de progres absolut remarcabil: primul, toți 

copiii vor fi testați cu același tip de instrument și cu aceleași scale. Mai exact, vom ajunge, în 

sfârșit, în punctul în care nota 7 la Mate pentru copil de clasa a 6-a din Lazăr va fi comparabilă cu 

cea a unui coleg din școala 4 din Videle. Vom avea un mare plus la nivel de echitate și 

responsabilitate – nu va mai conta nici cine e profesorul de la clasă, nici dacă elevul e sau nu 

simpatic. Va conta ce știe copilul și doar ce știe copilul. Și toate aceste date vor putea fi comparate. 

Apoi, vom obține din vreme indicatori pentru fiecare clasă, școală, la nivel de cadru didactic, 

unitate teritorială etc. Date pe care, dacă le vom analiza, vom putea clădi strategii. Nu vom avea 

doar triste constatări la final de an sau de ciclu școlar – copii care au picat examenele, ci date 

acționabile la început de an școlar. Sigur, dacă vom ști ce să facem cu ele. Și eu sper că vom ști, ar 

fi păcat ca asemenea efort de schimbare (absolut remarcabil) să fie inutil.  
sursa: www.republica.ro, 31 martie 2022, autor Gabi Bartic 

 

 

 Abuzul asupra copilului: în primele nouă luni ale anului 2021 s-au 

înregistrat 11.903 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, din 

care 1.019 sunt cazuri de abuz sexual 
 

http://www.republica.ro/
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  București, 31 martie 2022: Potrivit datelor publicate de Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopţii, în primele nouă luni 

ale anului 2021 au fost înregistrate 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieți 

și 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban și 640 în mediul rural. În 795 dintre cazuri s-a 

iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise. 
În total, în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 11.903 cazuri de abuz, neglijare și 

exploatare a copiilor, față de 12.898 cazuri, înregistrate pe parcursul anului 2020. 

 

Organizația Salvați Copiii România anunță dezvoltarea unui centru-pilot Barnahus la nivelul 

Municipiului București, bazat pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, 

audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice. 

Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 6, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat 

de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Acesta este implementat în 

perioada martie 2022 - august 2023. Scopul proiectului este acela de consolidare a capacității 

Organizației Salvați Copiii de a facilita implementarea coerentă în România a modelului inovator 

Barnahus de cooperare instituțională și abordare multidisciplinară pentru protejarea drepturilor 

copiilor victime ale abuzului sexual și violenței în vederea prevenirii re-traumatizării copiilor 

victime ale abuzului sexual și violenței domestice. 

 

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a precizat: “ Copiii care au 

trecut prin situații de abuz se află în risc crescut de sindrom post-traumatic, în care experiența 

negativă își pune amprenta asupra întregii dezvoltări psiho-sociale a copilului. 

Ne propunem prin acest proiect să integrăm serviciile oferite copilului, în așa fel încât să 

răspundem nevoilor copilului în mod complex și integrat.” 

 

Gabriela Schmutzer, Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6, a precizat: “Acest nou proiect implementat la nivelul Sectorului 6 prin intermediul unui 

parteneriat public-privat vine în întâmpinarea unei probleme grave cu care se confruntă societatea 

noastră, anume copiii victime ale diferitelor forme de violență.   

Sperăm că serviciile multidisciplinare pe care le vom oferi în cadrul noului centru vor permite 

victimelor să depășească traumele cu care se confruntă, iar componenta de formare, informare și 

prevenire va duce în timp la diminuarea acestui fenomen. 
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Alături de partenerul nostru, Organizația Salvați Copiii, sunt sigură că vom reuși să implementăm 

acest program unic în România și să-l transformăm într-un model de bună practică la nivel 

național.” 

 

În urma activităților din proiect: 

·        100 de copii victime ale abuzului sexual și violenței vor beneficia de servicii integrate oferite 

în cadrul centrului-pilot, 

·        500 de copii vor fi instruiți pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare privind 

combaterea tuturor formelor de abuz, 

·        180 de specialiști din rândul autorităților locale și centrale vor fi informați cu privire la 

protejarea drepturilor copiilor victime ale abuzului sexual și violenței prin evitarea retraumatizării 

copiilor și a importanței unei abordari multidisciplinare în furnizarea de servicii către copiii abuzați. 

 

O caracteristică cheie a instituțiilor care funcționează după modelul Barnahus este aceea că sunt 

incluse și autoritățile naționale, la fel ca serviciile sociale, sistemul de sănătate, cel pentru 

protecția copilului și cel judiciar. Modelul Barnahus oferă un mediu pentru copii, sigur și receptiv 

la nevoile acestuia, aducând laolaltă, sub același acoperiș, toate serviciile relevante. 

Funcționarea unui astfel de centru are la bază standarde ce sunt fundamentate pe legislația ONU, 

UE și a Consiliului Europei și reglementează bunele practici în oferirea de servicii eficiente și 

receptive la nevoile copilului pentru copiii victime și martori ai violenței. 

Salvați Copiii a organizat, în data de 31 martie 2022, conferința de lansare a proiectului Cooperare 

interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței. 
sursa: www.stiriong.ro, 31 martie 2022 

 

 

 Barbara Oakley, profesoara care a învățat trei milioane de oameni cum să 

învețe: La 66 ani pot învăța mai eficient decât la 20. Nu te mărgini la a-ți 

urma pasiunea. Extinde-ți pasiunea! 
 

  Barbara Oakley a dus de la bun început o viață care iese 
din tipare. Fiică de militar, a călătorit cu familia din loc în loc și s-a mutat de zece ori în primii zece 

ani de școală. După liceu, s-a înrolat după liceu în armata americană și a obținut la Washington o 

diplomă în limbi slave și literatură. A fost detașată ca ofițer în Germania, unde a stat patru ani, iar la 

ieșirea din armată avea deja gradul de căpitan. A lucrat ca operator radio la stația de la Polul Sud, 

unde și-a cunoscut și soțul, și a fost translator de rusă pe traulerele sovietice din Marea Bering. Însă 

http://www.stiriong.ro/
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aventura pentru care a devenit cunoscută în lumea întreagă nu are legătură cu vreun loc îndepărtat, 

ci cu spațiul nesfârșit al minții. 

 

Deși a fost un elev slab la matematică, iar performanțele sale notabile erau în domeniul limbilor 

străine, Barbara Oakley s-a decis, la 26 de ani. să studieze ingineria. A început cu matematica 

remedială de liceu și a ajuns să obțină titlul de doctor în sisteme electrice și să predea ingineria la 

Universitatea Oakland din Rochester, Michigan. Nu s-a oprit însă aici, ci, bazându-se pe experiența 

sa, a creat, împreună cu cercetătorul în neurologie Terrence Sejnowski, un curs online de masă 

despre cum să înveți lucruri dificile, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute din lume. La 

cursul „Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects”, pe care 

îl predă pe Coursera, s-au înscris până acum peste trei milioane de oameni. 

Îi puteți citi și în limba română una dintre cărțile despre învățare „Mindshift. Învață cum să înveți 

altfel”, publicată la Curtea Veche, unde sunt in pregătire pentru a doua parte a anului 2022 volumele 

„Learning How to Learn” si „Uncommon Sense Teaching”. 

 

Am întâlnit-o pe Barbara Oakley la București, unde a venit să țină un workshop despre cum să 

înveți altfel, la invitația editurii Curtea Veche. Și am discutat, într-un interviu pentru habits by 

Republica, despre cum devine imposibilul posibil în momentul în care înțelegi câteva lucruri simple 

despre felul în care funcționează mintea umană. 

 

Câteva idei din interviu: 
 Despre teama nefondată de a învăța încet: „Dacă înveți încet, poți să vezi lucruri pe care 

cei care învață rapid le iau de-a gata și care pot fi greșite. În anumite privințe, înveți mai în 

profunzime atunci când înveți mai încet.” 

 Despre felul în care preconcepțiile te pot face să pierzi oportunități: „Am crezut că nu-

mi place matematica, că nu sunt bună la tehnologie, dar toți prietenii mei primeau slujbe 

foarte bine plătite. Și pentru că mi-am închis mintea în legătură cu ceea ce pot să fac, acele 

slujbe nu erau disponibile pentru mine. Dar în același timp, îmi spuneam că îmi place 

aventura, îmi plac perspectivele noi, de aceea m-am și dus la stația de la Polul Sud. Și mi-am 

spus: De ce să nu am o aventură a minții, să văd dacă îmi pot schimba felul de a gândi?” 

 E foarte posibil să îți „schimbi creierul”: „Este adevărat că dacă vrei să devii un 

matematician de talie mondială, probabil că ajută să ai gene bune. Dar, dacă ești ca 

majoritatea oamenilor, ești perfect capabil să înveți matematică la niveluri foarte ridicate.” 

 Cum să gestionezi frustrarea copiilor în învățare: „Vrei să ai mici reprize de învățare în 

fiecare zi, nu reprize mari. Dacă faci prea mult, copilul devine frustrat și dacă îi spui: trebuie 

să continui acum, nu va putea face progrese și va ajunge să urască materia. Bucățile mici de 

informații, în reprize mai dese pot să ajute mai mult. Nu spui: O să te pun o oră sau două să 

faci asta. Când un copil devine foarte frustrat trebuie să te oprești în acel moment.” 

 Despre tehnica Pomodoro: „Dacă ai petrecut 25 de minute învățând cu ardoare, trebuie să 

iei o pauză de 5 minute. Hipocampul poate să integreze noile informații doar când creierul 

nu lucrează.” 

 Un obicei sănătos pentru învățare este să faci mereu exercițiu fizic. „Exercițiul fizic 

eliberează substanțe în creier care te ajută să faci conexiuni mai ușor. Un obicei sănătos este 

să ai un program de exerciții fizice pe care să le faci constant, nu înseamnă că trebuie să fii 

https://curteaveche.us16.list-manage.com/track/click?u=e959bed05a4f3241897dd3512&id=9c0dd08079&e=929011eb7d
https://curteaveche.us16.list-manage.com/track/click?u=e959bed05a4f3241897dd3512&id=9c0dd08079&e=929011eb7d
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un atlet de talie mondială. Mie îmi place să mă plimb și încerc să alerg 45 de minute în 

fiecare zi.”  

 „Mereu spun: nu te mărgini la a-ți urma pasiunea. Extinde-ți pasiunea! Așa nu înveți doar 

lucruri ușor de învățat, înveți lucruri care pot avea o valoare mai mare pe piața muncii.” 

 „La 66 ani pot învăța mai eficient decât la 20, pentru că am învățat despre cum să înveți. 

Să știi despre învățare te ajută foarte mult, indiferent de vârstă.” 

 

Ați studiat limba rusă, aveți o diplomă în limbile slave, iar la un moment dat în viața dvs ați 

decis să faceți o schimbare radicală și să studiați ingineria, ajungând doctor în inginerie și 

profesor universitar. Mulți oameni, în special de formație umanistă, sunt convinși că nu pot 

învăța matematică. Cum ați putut face această trecere? 

În școală, eram convinsă că nu pot să învăț matematica și că nu pot să învăț la fel de repede precum 

cei care erau deja mult înaintea mea. Am fost un elev slab la matematică în școala primară, în 

gimnaziu și la liceu, ceea ce este ironic, având în vedere că astăzi sunt un distins profesor 

universitar în inginerie. 

În școală, credeam că, dacă ești mai lent în a învăța matematica decât cineva care e mai rapid, nu 

vei deveni niciodată la fel bun. Dar ceea ce am realizat e că, dacă înveți încet, poți să vezi lucruri pe 

care cei care învață rapid le iau de-a gata și care pot fi greșite. În anumite privințe, înveți mai în 

profunzime atunci când înveți mai încet. Și nu inventez asta. Sunt laureați ai premiului Nobel, care 

au avut dificultăți în învățare. De exemplu Friedrich Hayek. Învăța foarte încet, dar ce se întâmpla 

că în vreme ce alții învățau ca vântul și făceau presupuneri greșite, el învăța încet și spunea: uite, e o 

problemă aici. Tatăl neuroștiinței moderne, Santiago Ramon y Cajal a fost un elev groaznic în 

școală și a luat un premiul Nobel și este o figură emblematică în studiul neuroștiinței, pe care a pus-

o pe baze moderne. În școală crea probleme, nu putea fi atent, se chinuia cu învățarea. Când l-au 

întrebat: Cum de ai ajuns tu un așa de mare om de știință?, el a spus: am fost perseverent. Dar al 

doilea lucru pe care l-a spus a fost: Am fost flexibil. Este foarte important. Cei care învață repede 

sunt adesea foarte inflexibili. Uneori, această inflexibilitate dogmatică există în educație și nu poți 

să înțelegi de ce o persoană ar vedea faptele și le-ar ignora, ar fi inflexibil în fața lor. Dacă i-aș arăta 

unui educator care sunt modalitățile prin care un copil poate învăța cel mai eficient, de ce ar spune: 

Da, dar o să o fac așa cum am făcut-o mereu?. Motivul este că, de cele mai multe ori, acești oameni 

foarte inflexibili sunt foarte inteligenți, dar acea inteligență face ca ei să învețe rapid, iar 

conexiunile lor neuronale să se închidă foarte rapid și să rămână așa. Dacă apare ceva care le arată 

că abordarea lor nu este cea mai bună, nu-și pot schimba felul de a gândi foarte ușor. Santiago 

Ramon y Cajal spunea că, atunci când greșea, putea vedea că a greșit și își putea schimba opinia. 

Spunea: „Nu sunt un geniu” - și nu era. Dar, spunea el, „am lucrat cu multe genii și problema cu 

geniile este că pot sări la concluzii și, dacă greșesc, sunt capabile să-și folosească intelectul pentru a 

justifica de ce au dreptate până la urmă. Și nu se răzgândesc”. 

 

Revenind la mine. Am învățat foarte încet. M-am înrolat în armată pentru că puteam avea educație 

gratuită și mă plăteau să învăț o altă limbă. Am ales rusa, doar pentru că părea dificilă, dar nu atât 

de grea ca chineza, pe care o urmăresc de-o viață. Am fost la una din cele mai bune instituții din 

lume în care puteai învăța o limbă străină și am învățat cum să învăț o limbă. Dar apoi, la 26 de ani, 

când mă pregăteam să ies din armată am văzut că toți prietenii mei, care erau ingineri cu studii la 

West Point putea obține cu ușurință slujbe. Am crezut că nu-mi place matematica, că nu sunt bună 

la tehnologie, dar toți prietenii mei primeau slujbe foarte bine plătite. Și pentru că mi-am închis 
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mintea în legătură cu ceea ce pot să fac, acele slujbe nu erau disponibile pentru mine. Dar în același 

timp, îmi spuneam că îmi place aventura, îmi plac perspectivele noi, de aceea m-am și dus la stația 

de la Polul Sud. Și mi-am spus: De ce să nu am o aventură a minții, să văd dacă îmi pot schimba 

felul de a gândi? 

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, ești perfect capabil să înveți matematică la niveluri foarte 

ridicate. 

 

Cum ați reușit să vă schimbați felul de a gândi și să vă setați mintea pentru a putea învăța 

științele exacte? 
Este foarte posibil să îți schimbi creierul. Este adevărat că dacă vrei să devii un matematician de 

talie mondială, probabil că ajută să ai gene bune. Dar, dacă ești ca majoritatea oamenilor, ești 

perfect capabil să înveți matematică la niveluri foarte ridicate. Unii oameni au nevoie de mai mult 

exercițiu decât alții. Creierul are două căi majore de a învăța. Prin hipocamp sau prin ganglionii 

bazali, sunt două modalități de a crea legături neuronale în memoria pe termen lung. Unii preferă un 

mod de învățare, ceilalți pe celălalt, iar alții învață bine prin ambele căi. De fapt, majoritatea pot 

învăța prin ambele căi, dar uneori există o preferință pentru una în fața alteia. 

Sunt oameni cărora le explici ceva și care înțeleg imediat - prin hipocamp. Altora trebuie să le 

explici, trebuie să încerce, să exerseze de unii singuri până să învețe. Este cazul meu. O mare parte a 

învățării are loc prin sistemul procedural, prin sistemul ganglionilor bazali. Când înveți prin mult 

exercițiu, ajungi să înveți, dar nu poți explica cum ai făcut-o. Se întâmplă exact ca atunci când îți 

înveți limba maternă. Dacă întreb un vorbitor de română de ce a conjugat într-un anumit fel un verb 

sau a declinat într-un anumit fel un substantiv, nu-mi poate spune cum a făcut, așa cum nici eu nu 

pot explica de ce facem anumite lucruri în engleză. La fel se întâmplă când lovești o minge cu o 

bâtă de baseball sau cu o rachetă de tenis. Nu știi cum o faci, ci dacă ai exersat foarte mult, știi cum 

să o faci. Mulți oameni învață prin mult exercițiu. De asta se întâmplă că elevii care au părinți cu 

mai mulți bani, care le dau copiilor posibilitatea de a exersa mai mult la matematică prin programe 

extrașcolare, se descurcă mai bine. Nu este o magie, este vorba despre extra exercițiul pe care îl ai. 

Ce vreau să spun când mă refer la mai mult exercițiu -în cazul copiilor noștri era vorba de 20 de 

minute în plus de matematică pe zi, față de școală. 

Doar să îi inveți pe copiii despre cele două moduri de funcționare al creierului - modul de 

concentrare și modul de odihnă, difuz, și că învățarea înseamnă să mergi înainte și înapoi între 

aceste două moduri este aproape ca și când le-ai da un vaccin. 

 

     Elevii învață la școală matematică, limbi străine, 

biologie. Dar cum îi poți ajuta pe copii să învețe cum să învețe? 
De aceea am, creat cursul Learning How to Learn for Youth, care este gratuit, există, de asemenea, 

o carte pentru copii. Poți să le explici copiilor aceste idei. Poți să stai cu copilul tău și te poți uita la 
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aceste videouri, care sunt scurte, amuzante, gratuite și le arată lucruri precum următorul. Acesta a 

fost exact cazul meu când eram copil. Lucram la matematică. Tocmai terminasem lecția despre 

înmulțiri și am ajuns la împărțiri. Și nu avea sens, pur și simplu. Nu reușeam să fac nimic corect și 

eram din ce în ce mai frustrată și, în final, am închis cartea și am spus: Sunt foarte proastă la 

matematică. Nu pot să fac asta. M-am ridicat și am renunțat. Iată ce aș fi putut face în schimb, dacă 

cineva m-ar fi învățat mai multe despre cum funcționează creierul meu. Când te concentrezi 

folosești o mică porțiune din creier. Când iei o pauză, creierul intră în modul de odihnă și face 

conexiuni cu multe alte zone. Dacă luam o pauză și spuneam când eram frustrată: e timpul să iau o 

pauză, pentru că am ajuns în acest loc, în care oamenii ajung în mod obișnuit, poate dorm un pic sau 

iau cina, sau beau un ceai, și apoi mă întorc, era altceva. Pentru că în acest mod de odihnă, difuz, se 

fac multe conexiuni. În timp ce cred că mă odihnesc, creierul meu face o mulțime de lucruri. Când 

mă întorc, în acel mod difuz s-au făcut noi conexiuni și,. brusc, când intru în modul de concentrare, 

totul are sens. În loc să spun: Sunt proastă, nu pot să înțeleg matematica pentru că nu am gena 

matematicii, ar fi trebuit să spun. E vremea să iau o pauză. E un lucru care face diferența - simplu 

act de a spune: nu sunt prost, mă simt frustrat acum, pentru că m-am lovit de un zid obișnuit. Când 

mă gândesc la ceva și folosesc anumite pattern-uri și nu sunt patternurile corecte, dar sunt blocat în 

ele, trebuie să iau o pazuă, să dau creierului timp să se reconfigureze și atunci când mă întorc, nu o 

să mă întorc la aceleași pattern. Va fi puțin diferit, iar creierul meu va putea, inconștient să creeze 

mai mult sens, și voi putea să am mai mult succes. Doar să îi inveți pe copiii despre cele două 

moduri de funcționare al creierului - modul de concentrare și modul de odihnă, difuz, și că învățarea 

înseamnă să mergi înainte și înapoi între aceste două moduri este aproape ca și când le-ai da un 

vaccin. Îi înveți ce trebuie să faci când ești frustrat. E aproape la fel cu ce trebuie să faci când te 

îmbolnăvești. Îi înveți pe copii din timp că frustrarea este normală, apoi când lucrurile merg rău este 

doar un semnal că trebuie să faci o pauză și să îți relaxezi creierul - nu ca și când îți relaxezi creierul 

tot timpul. E ca atunci când faci exercițiu - faci exerciții, dar când ai ajuns la o limită te oprești și îți 

lași corpul să se odihnească. 

 

Se întâmplă uneori ca părinții și profesorii să îl forțeze pe copil să lucreze în continuare când 

ajunge într-un punct de blocaj, pentru a-l depăși. Care credeți că ar trebui să fie abordarea în 

astfel de situații? 
Trebuie să faci un mare pas înapoi și să te uiți la ce se întâmplă. Vrei să ai mici reprize de învățare 

în fiecare zi, nu reprize mari. Dacă faci prea mult, copilul devine frustrat și dacă îi spui: trebuie să 

continui acum nu va putea face progrese și va ajunge să urască materia. Bucățile mici de informații, 

în reprize mai dese pot să ajute mai mult. Nu spui: O să te pun o oră sau două să faci asta. Când un 

copil devine foarte frustrat trebuie să te oprești în acel moment. Pe de altă parte, trebui să realizezi 

că nu e treaba noastră ca părinți să le facem viața minunată tot timpul și învățarea distractivă tot 

timpul. Pentru că nu vei învăța cu adevărat în acest fel. E ca și când spui: vreau să înveți să cânți 

bine la chitară. Așa că o să facem lucrurile foarte distractive, o să cânți la chitară aeriană, o să 

exersezi cu degetele în aer tot timpul E foarte distractiv să cânți așa, dar nu poți învăța să cânți la 

chitară, Să înveți cu adevărat să cânți la chitară implică disciplină mentală și exercițiu. De aceea, să 

cânte la un instrument îi poate ajuta pe elevi să învețe multe alte lucruri diferite. pentru că învață 

acea disciplină mentală de a exerse și au un feedback imediat atunci când greșesc. 

Înveți să gestionezi frustrarea nu obligându-te să continui, ci făcând o pauză sau făcând ceva mai 

ușor. 
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Așadar, e important să înveți să gestionezi frustrarea. 
Înveți să gestionezi frustrarea nu obligându-te să continui, ci făcând o pauză sau făcând ceva mai 

ușor. Poate matematica nu este așa de ușoară pentru tine, dar să înveți franceza este mai ușor. 

Studiază matematica puțin, apoi studiază franceză, dar încearcă să faci o pauză de 5 minute între 

cele două. Vă amintiți că spuneam că există două moduri de învățare: modul difuz funcționează 

doar când nu te concentrezi pe lucruri. 

O altă tehnică foarte bună pe care să le-o aplici copiilor sau pe care părinții o pot aplica ei înșiși 

când este tehnica Pomodoro. 

 

  Din cursul dvs de pe Coursera, Learning How to Learn, 

am aflat pentru prima dată de tehnica Pomodoro (n.r. numită așa după un cronometru în 

formă de roșie, în italiană pomodoro) care presupune să te concentrezi intens 25 de minute pe 

o sarcină, fără distrageri, iar după aceea să iei o pauză de 5 minute. Care sunt regulile în 

cazul copiilor? 
Pentru copiii mai mici, indiferent de vârstă, adăugați un minut peste vârsta lor pentru a obține 

perioada tipică de atenție. Dacă au 9 ani, faceți un Pomodoro de 10 minute, poate. Când ajung la 15 

ani, puteți să introduceți un Pomodoro întreg de 25 de minute. Știu un profesor de clasa a patra 

carenaplică tehnica Pomodor timp de 25 de minute, apoi răsplătește întreaga clasă. Când copiii sunt 

mai mici, poți face 5 minute de concentrare intensă și apoi trei minute de pauză. 

Trei milioane de oameni au urmat cursul meu pe Coursera. Când spun că am auzit de la zeci de mii 

de oameni despre cum i-a ajutat tehnica Pomodoro, chiar aud acest lucru de la zeci de mii de 

oameni. 

 

Mulți dintre noi, tind să aibă o problemă cu procrastinarea, cu amânarea momentului în care 

se apucă de o sarcină. Dumneavoastră recomandați această tehnică drept o pe o soluție la 

procrastinare. 
3 milioane de oameni au urmat cursul meu pe Coursera. Când spun că am auzit de la zeci de mii de 

oameni despre cum i-a ajutat tehnica Pomodoro, chiar aud acest lucru de la zeci de mii de oameni. 

Am auzit de la atât de mulți oameni că folosirea tehnicii Pomodoro le-a schimbat viața. Așadar 

mulțumirile mele lui Francesco Cirillo care a inventat această tehnică în anii 80, iar acum 

neuroștiințele ne arată de ce e atât de eficientă. 

Ca să funcționeze, trebuie să închizi toate distragerile - niciun pop-up pe computer, nimic pe mobil, 

mult noroc dacă ai acasă un copil de 2 ani, dar fă tot ce poți. Scapă de toate distragerile. Eu îmi pun 

niște căști mai pe urechi care să mă izoleze de lumea exterioară. Pune un cronometru la 25 de 

minute. 

Ideea nu este să te concentrezi perfect pentru 25 de minute, ci să te concentrezi cât poți de bine 

pentru 25 de minute. 
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Dacă mintea începe să-ți zboare? Ce faci? 
O aduci înapoi. Oamenii cred deseori că mintea lor rătăcește și nu pot să facă un lucru. Ghiciți ce? 

Când fac un Pomodoro, mintea mea umblă peste tot. Mă gândesc: Stai un pic! Trebuie să iau asta 

din magazin pentru copii. Este tipic pentru mulți oameni. Ideea nu este să te concentrezi perfect 

pentru 25 de minute, ci să te concentrezi cât poți de bine pentru 25 de minute. Dacă îți amintești că 

trebuie să faci ceva, scrie o mică notiță și continuă. Nu verifici ceva pe web. Oh, nu! Fă o notiță 

cu trebuie să verific ceva pe web. 

 

Câte sesiuni de Pomodoro poți face în mod obișnuit? 
Oamenii au în general 2 ore de atenție bună pe zi, cu totul 4 ore de atenție bună și destul de bună. 

Dacă ai 8 ore de muncă, ai două ore de atenție optimă, 2 ore de atenție destul de bună și alte 4 ore în 

care poate ar trebui să te ocupi de lucruri care ți se par un pic mai ușoare.  

Cei mai mulți oameni fac două și jumătate ore de Pomodoro, o sesiune având 25 de minute, cu 5 

minute pauză. Asta înseamnă jumătate de oră. Apoi încă 25 minute cu 5 minute pauză asta 

înseamnă iar o jumătate de oră. Și faci asta de patru ori, dar înainte de ultima dată faci o jumătate de 

oră pauză. Asta înseamnă două ore și jumătate de Pomodoro. 

Dacă ai petrecut 25 de minute învățând cu ardoare, hipocampul poate să integreze, noile informații 

doar când creierul nu lucrează. 

Într-o pauză de 5 minute, pot să-mi îmi verific mesajele. Și dacă o să-mi verific mesajele, nu trebuie 

să spun spun: Oh, stai, tocmai mi-a scris cineva și apoi răspunzi, pentru că atunci când răspunzi intri 

în modul de concentrare. Să asculți muzică, să bei ceai, să privești pe fereastră - aceste lucruri sunt 

bune. Dacă ai petrecut 25 de minute învățând cu ardoare, hipocampul poate să integreze, noile 

informații doar când creierul nu lucrează. Fără să îți dai seamă, hipocampul tău începe să ranforseze 

legăturile pe care le-ai făcut. Dar dacă te concentrezi în timp ce iei pauză, hipocampul nu are timp 

să înscrie lucrurile în memoria pe termen lung. 

În ziua de astăzi este mult mai ușor să faci o schimbare de carieră decât pe vremea mea 

 

În cartea dvs „Mindshift, învață să înveți altfel”, apărută în limba 

română la Curtea Veche, dați multe exemple de oameni care și-au schimbat viața și cariera la 

30, 40, 50, ba chiar și 60 de ani, și au ajuns să aibă și succes în noi domenii. La această vârstă, 

viața ta este pe un făgaș, ai responsabilități, copii la școală și trebuie să câștigi bani să-ți 

plătești rata la casă. Cum poți să-ți schimbi cariera în aceste condiții? 
În ziua de astăzi este mult mai ușor să faci o schimbare de carieră decât pe vremea mea. Eu am vrut 

să fac o schimbare de carieră când am terminat armata, mi-am oprit, m-am dus la universitate și am 

studiat ani de zile. Nu trebuie să crezi că e ușor să-ți schimbi viața. Pentru că nu este. Oamenii cred 

că trebuie să se simtă confortabil când fac o astfel de schimbare. Dacă începi să te simți confortabil 
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cu ideea de a te simți inconfortabil acest lucru îți va fi de un ajutor enorm când îți vei zice: Toți sunt 

mai deștepți decât mine, au 20 de ani de experiență și eu nu am nimic, cum mi-a trecut prin cap să 

fac asta!? Bine ai venit în club! Asta experimentăm cu toții. 

Mereu spun: nu te mărgini la a-ți urma pasiunea. Extinde-ți pasiunea! Așa nu înveți doar lucruri 

ușor de învățat, înveți lucruri care pot avea o valoare mai mare pe piața muncii. 

Dar experiența ta anterioară este de un ajutor prețios. Să zicem că ai fost chelneriță toată viața și 

vrei să înveți să programezi. Și îți zici. Toți sunt programatori de geniu , sunt mult mai deștepți 

decât mine. Ghiciți ce? Mulți programatori nu știu să vorbească, iar tu ai multă experiență ca 

chelneriță și ești probabil destul de bună la a vorbi cu oamenii. Vei minimaliza acest fapt și vei 

spune: „Asta nu e important, e ușor. E ușor pentru tine, dar este o experiență valoroasă pentru un 

programator, mulți nu știu cum să interacționeze cu un client. De fapt, ai abilități foarte valoroase, 

nu te uiți la ele. Urmând un program online de certificare, poți să înveți foarte multe lucruri. 

Întrebarea este dacă vrei să înveți ca hobby sau vrei să înveți pentru a-ți îmbunătăți munca. Dacă ai 

noroc, hobby-ul și alegerea ta de carieră pot coincide, dar, de multe ori, ceea ce fac oamenii ca 

hobby, reprezintă pasiunea multor alte persoane. Așadar. dacă vrei să îți transformi hobby-ul în 

carieră, o să întâlnești multă competiție. Mereu spun: nu te mărgini la a-ți urma pasiunea. Extinde-ți 

pasiunea! Așa nu înveți doar lucruri ușor de învățat, înveți lucruri care pot avea o valoare mai mare 

pe piața muncii. 

Pentru mine, cea mai mare greșeală a fost că am făcut ceea ce mi-a spus toată lumea, mi-am urmat 

pasiunea și am învățat o limbă străină. Să înveți o limbă străină este o abilitate valoroasă. Dar dacă 

m-aș fi gândit să deprind abilități tehnice, pentru că abilitățile tehnice sunt foarte cerute, limba 

străină și abilitățile tehnice. Am realizat asta când aveam, 26 ani, dar înainte aveam prejudecată că 

oamenii pot fi buni doar la anumite lucruri. 

La 66 ani pot învăța mai eficient decât la 20, pentru că am învățat despre cum să înveți. Să știi 

despre învățare te ajută foarte mult, indiferent de vârstă. 

 

O altă ideea despre care vorbiți în cărțile și cursurile dumneavoastră este că oamenii sunt 

convinși că sunt prea bătrâni să învețe. Cât este mit și cât este realitate în această convingere? 
Este, desigur, mai greu să înveți o limbă străină când ai 40 de ani decât atunci când ai 5 ani. Dar, de 

fapt, creierul are o plasticitate formidabilă și putem învăța lucruri și după ce înaintăm în vârstă. 

Cred că o parte a problemei este pur și simplu că atunci când ești mai în vârstă, se întâmplă multe 

lucruri în viața ta. Uneori oamenii tineri spun: E oribil, mă obligă să învăța la master atâtea 

chestii.... Și eu mă uit și spun: Viața ta e destul de ușoară pentru că poți să te concentrezi pe studiu. 

Eu am 66 de ani și e atâta informație care vine din toate direcțiile. Dar la 66 ani pot învăța mai 

eficient decât la 20, pentru că am învățat despre cum să înveți. Să știi despre învățare te ajută foarte 

mult, indiferent de vârstă. 

Poate poți să te lași de învățat pe patul de moarte... dar în afară de asta, poți să înveți, să crești, să 

faci schimbări, chiar și de carieră. Sunt niște chestiuni de bun simț: Dacă am 80 de ani, nu o să mă 

înscriu la Facultatea de Medicină. Dar oamenii pot învăța mai mult - chiar și schimbări de carieră la 

30, 40, 50 și chiar 60 de ani, decât și-ar fi putut imagine la 20 de ani. 

Vorbeați mai devreme despre una din piedicile majore - faptul că odată cu vârsta ai mai multe 

responsabilități, că sunt mai multe informații care vin din toate părțile. Cum să îți organizezi viața în 

așa fel încât să ai timp pentru învățare? 

Înainte de a merge la culcare noapte scriu care este un lucru legat de învățare pe care vreau să mă 

concentrez în ziua următoare. Dacă am doar 5 minute timp pentru asta, 5 minute o să fac. Dacă este 
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o oră, este grozav. Aleg un lucru pe care vreau să îl fac pentru procesul de învățare și mă gândesc 

când o să îl fac și cât o să dureze. Dacă nu ai timp decât între 10 și 11 noaptea să înveți, acela este 

planul tău! 

Îmi plac ce să mă uit, la cursuri online pentru că mă țin concentrată. 

Un obicei sănătos pentru învățare este să faci mereu exercițiu fizic. Exercițiul fizic eliberează 

substanțe în creier care te ajută să faci conexiuni mai ușor. 

 

În „Mindshift”, vorbiți despre obiceiuri care potențează învățarea. Ce obicei sănătos puteți 

recomanda? 
Un obicei sănătos pentru învățare este să faci mereu exercițiu fizic. Exercițiul fizic eliberează 

substanțe în creier care te ajută să faci conexiuni mai ușor. Un obicei sănătos este să ai un program 

de exerciții fizice pe care să le faci constant, nu înseamnă că trebuie să fii un atlet de talie mondială. 

Mie îmi place să mă plimb și încerc să alerg 45 de minute în fiecare zi. Am artrita reumatoidă, am 

am un genunchi protezat, am proteze la articulațiile degetelor mâinii și la degetele de la picioare și 

mă descurc destul de bine. Mulți oameni când sunt bolnavi fac un pas înapoi, dar faptul că am 

încercat să rămân activă m-a ajutat. Însă mă ajută mult și la concentrare. Știu că dacă nu fac 

exerciții fizice, în câteva zile, mintea îmi zboară peste tot, îmi este greu să fac un Pomodoro.  
sursa: www.republica.ro, 30 martie 2022, autor Raluca Ion 
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